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این مجموعه در چارچوب طرح ملی توانافزایی و ارتقاء تابآوری اجتماعی زنان و خانوادهها که از سوی معاونت امور
زنان و خانوادهی ریاست جمهوری ابالغ شده ،توسط تیم اجرایی طرح در استان خراسان جنوبی تهیه شده است.

این مجموعه شامل چهار بخش به شرح زیر است:
 .6راهنمای تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها :ترجمهی راهنمای  OECDبرای تحلیل تابآوری
سیستمها ،که با توضیحات بیشتر ،مبانی نظری طرح را ارائه میکند.
 .2دستورالعمل تفضیلی برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها :ترجمهی راهنمای OECD
برای برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها است که با جزییاتِ کامل ،شیوهی برگزاری کارگاه دو روزهی
پیشنهادی  OECDبرای تحلیل تابآوری سیستمها را ارائه میکند.
 .9راهنمای اسالیدهای کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها و تربیت تسهیلگر تابآوری
اجتماعی :با توجه به شکل برگزاری طرح تابآوری اجتماعی به نظر میرسد برگزاری کارگاه دو روزه
پیشنهادی  OECDبه دلیل جدید بودن و دشواری مفاهیم و حجم کارهای عملی امکانپذیر نیست .لذا در این
بخش راهنمای کامل برگزاری کارگاه چهار روزه با جزییات کامل ارائه شده است .کلیهی فرمها ،ماتریسها و
کاربرگها برای اجرای کارگاه در پیوست ارائه شده است.
 .4راهنمای برگزاری کارگاه تابآوری اجتماعی توسط تسهیلگران برای جامعهی هدف :چون
نسخهی اصلی تحلیل تابآوری سیستمها برای اجرا در جامعهی هدف (زنان و خانوادههای آسیبدیده یا در
معرض آسیب) دشوار است ،نسخهی ساده شدهی کارگاه ،برای اجرا در جامعهی هدف در بخش چهارم این
مجموعه ارائه شده است.
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مقدمهی مترجم
گسترش آسیبهای اجتماعی و اثرات جدی آن بر جنبههای گوناگون جامعه ،توجه بیش از پیش سطوح عالی کشور به
این پدیده را جلب کرده است .این توجه موجب شده کنشگران تأثیرگذار در سطوح مختلف هر یک از زاویهای در صدد
تأثیرگذاری و مقابله با آسیبهای اجتماعی باشند ،با امید به اینکه حداقل در میان مدت تا حدودی از گسترش آسیبها و
اثرات مخرب آنها جلوگیری نماید .به همین منظور معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در سال « 6935طرح
ملی توانافزایی و ارتقاء تابآوری اجتماعی زنان و خانواده» را به دفاتر امور بانوان و خانوادهی استانداریهای کشور
ابالغ نموده است .این طرح از جمله طرحهای اجتماع محور ،با تکیه بر نقش مردم در کاهش آسیبهای اجتماعی ،و
توانایی بالقوه سمنها (سازمانهای مردم نهاد) در این زمینه ،در گام اول به تربیت تسهیلگران تابآوری اجتماعی در
جوامع محلی و در گام دوم و با ورود این تسهیلگران به جامعه ،به توانافزایی گروه هدف و ارتقاء تابآوری اجتماعی
میپردازد .طرحی که اگر به درستی اجرا و پییگری شود قطعاً نقش بیبدیلی در کنترل آسیبهای اجتماعی خواهد
داشت.
مجموعهی حاضر مستندات علمی و اجرایی برای طرح مذکور ،و تحلیل تابآوری سیستمها و ارتقاء تابآوری اجتماعی
را ارائه میکند .این مجموعه شامل  4بخش به شرح زیر است:
 .6راهنمای تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها :ترجمهی راهنمای  OECDبرای تحلیل تابآوری سیستمها ،که
با توضیحات بیشتر ،مبانی نظری طرح را ارائه میکند .مطالعهی این راهنما قبل از ورود به بحث و انجام
تحلیل تابآوری توصیه میشود.
 .2دستورالعمل تفضیلی برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها :ترجمهی راهنمای  OECDبرای برگزاری
کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها است که با جزییاتِ کامل ،شیوهی برگزاری کارگاه دو روزهی پیشنهادی
 OECDبرای تحلیل تابآوری سیستمها را ارائه میکند .این دستورالعمل برای موقعیتهایی است که کارگاه
بر اساس راهنمای تجزیه و تحلیل سیستمها (بخش اول این مجموعه) و برای بحث پیرامون بستهی توجیهی
که از قبل تهیه شده تشکیل شده باشد.
 .9راهنمای اسالیدهای کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها و تربیت تسهیلگر تابآوری اجتماعی :با توجه به شکل
برگزاری طرح تابآوری اجتماعی به نظر میرسد برگزاری کارگاه دو روزه پیشنهادی  OECDبه دلیل جدید
بودن و دشواری مفاهیم و حجم کارهای عملی امکانپذیر نیست .لذا در این بخش راهنمای کامل برگزاری
کارگاه چهار روزه با جزییات کامل ارائه شده است .کلیهی فرمها ،ماتریسها و کاربرگها برای اجرای کارگاه
در پیوست ارائه شده است.
 .4راهنمای برگزاری کارگاه تابآوری اجتماعی توسط تسهیلگران برای جامعهی هدف :چون نسخهی اصلی
تحلیل تابآوری سیستمها برای اجرا در جامعهی هدف (زنان و خانوادههای آسیبدیده یا در معرض آسیب)
دشوار است ،نسخهی ساده شدهی کارگاه ،برای اجرا در جامعهی هدف در بخش چهارم این مجموعه ارائه شده
است.
 الزم به ذکر است عالقهمندان میتوانند با ارسال ایمیل مستندات مربوط به مجموعههای فوق (شامل فایل
پیدیاف کتب ،فایلهای پیدیاف و وورد ماتریسها ،کاربرگها و فرمها ،و فایل پاورپوینت اسالیدها) را به طور
رایگان دریافت است.
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آسیبهای اجتماعی یک شبه خلق نشدهاند و محصول عوامل متعدد از جمله سیاستهای اشتباه در بعضی از حوزههای
مرتبط با عوامل اجتماعی و فردی هستند .قطعاً نمیتوان انتظار داشت که این آسیبها یک شبه و طی یک برنامهی
واحد برطرف یا کاهش چشمگیری داشته باشند .اما علیرغم بعضی از مشکالت جزیی ،به نظر میرسد طرح توانافزایی
زنان و خانوادهها ،برای ارتقاء تابآوری اجتماعی ،در صورت توجه به مبانی نظری و نظارت بر اجرای درست آن میتواند
به عنوان حرکتی پویا در جهت بهبود وضعیت زنان و خانوادههای کشور مدنظر قرار گرفته و زمینهی الزم برای کاهش،
یا حداقل عدم رشد بعضی از آسیبهای اجتماعی را فراهم سازد.
در پایان الزم میدانم از سرکار خانم مهندس نفیسه نخعی ،مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی ،که
با اعتماد کامل و رفع مشکالت و موانع موجود در کمترین زمان ممکن ،زمینهی تهیهی این مجموعه و اجرای عملی آن
در استان خراسان جنوبی را به شکل مطلوب فراهم کردند ،تشکر کنم .از سرکار خانمها دکتر لیال طالبزاده شوشتری،
معظمه بهلگردی ،شهال احمدی و زهرا ماسنانی ،و آقای مصطفی حسینپور که در اجرای فاز اول و دوم این طرح ملی با
اینجانب همکاری داشته و در تهیهی این مجموعه نقش به سزایی داشتهاند نیز تشکر نموده و برایشان آرزوی توفیق
دارم .در پایان قدردان صبوری همسر عزیزم در طول مراحل آمادهسازی و برگزاری کارگاه و نگارش این مجموعه ،که
وقت زیادی را به مدت بیش از دو ماه به خود اختصاص داد ،هستم.
دکتر احمد خامسان
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی akhamesan@birjand.ac.ir :یا a.khamesan@gmail.com
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این کتاب با مسئولیت دبیر کل سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی ( )OECDمنتشر شده است .نظرات و استداللهای ارائه شده لزوماً
منعکس کنندهی دیدگاههای رسمی این سازمان و یا دولتهای عضو آن نیست.
این سند و نقشههای مندرج در آن بدون تعصب به موقعیت و حاکمیت بر هر منطقه یا کشور ،و به تحدید حدود و مرزهای بینالمللی ،و به
نام هر سرزمین ،شهرستان یا منطقه است.
ارجاع به نسخهی انگلیسی این کتاب به صورت زیر نوشته شود:
OECD (2014) Guidelines for resilience systems analysis. OECD Publishing.
ارجاع به نسخهی فارسی این کتاب به صورت زیر نوشته شود:
سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی ( .)6931راهنمای تحلیل تابآوری سیستم .ترجمه :دکتر احمد خامسان .ناشر :معاونت بانوان ریاست
جمهوری( .نسخهی اصلی کتاب چاپ  2264میالدی)
غلطنامهی انتشارات  OECDدر سایت این سازمان به این آدرس در دسترس استwww.oecd.org/publishing/corrigend :
 ©OECD 2014همهی حقوق برای  OECDمحفوظ است.

معرفی سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی OECD
اقتباس شده از ویکیپدیا ،دانشنامهی آزاد ]مترجم[
سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی 6سازمانی است بینالمللی ،دارای  95عضو ،که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد
هستند .این سازمان به تعبیری عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرندهی اقتصادی است .مقرّ اصلی این سازمان در شهر پاریس است.
این سازمان در سال  6341میالدی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تأسیس شد .این مؤسسه تحت مدیریت رابرت مارژولین
فرانسوی به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد؛ طرحی که تحت عنوان برنامهی مارشال
توسط ایاالت متحدهی آمریکا برای بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامهریزی شده بود .در سالهای بعد ،اعضای
غیراروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال  6316میالدی در اجالسی با تصویب آییننامهی جدید در زمینهی توسعه و اقتصاد ،نام
سازمان را نیز به «سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی» تغییر دادند .گذشتهی سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی را میتوان به دو
مرحله تقسیم کرد :فعالیت کشورهای غربی از سالهای  6316–6312تا دسامبر سال  6319بیشتر بر روی مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در
سطح جهانی ،اشتغال کامل ،کاهش تورم ،نوسانات بازار ارز و … متمرکز بود .از سال  6314به بعد ،کشورهای مذکور با بحران انرژی و
عواقب ناشی از آن مواجه شدند .این گونه جریانات نیز طبعاً در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی است ،منعکس شد ،تا آنجا
که وظایف سازمان مذکور ،امروزه به بررسی و حل مشکالت مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.

)Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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تعریف
رویداد مکرر و شایع که میتواند مثبت یا منفی باشد ،از قبیل :تعارضاتِ (منازعات یا
کشمکشهای) خشونتآمیز ،فوران آتشفشان یا حتی عرضهی ناگهانی فناوری جدید،
مانند تلفن همراه ،شبکههای اجتماعی و .....
نقطهای که تغییری بزرگ در سیستم رخ میدهد.
رویدادی مهم که به طور خاص افراد یا خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد ،مانند مرگ
نانآور اصلی یا از دست دادن کار یا فعالیتی که درآمد اصلی خانواده یا فرد را تأمین
میکند.
افراد یا گروههایی از مردم با ویژگیهای مشترک .بسته به بافت یا زمینه ،الیهها ممکن
است خانوادهها ،انجمنها ،گروهها یا جوامع محلی ،و مسئولین یا گروههای استانی و ملی
(مانند :سیستمها یا انجمنهای بهداشتی و مربوط به سالمت یا حرفهای و  )...باشند.
توانایی خانوادهها ،انجمنها یا اقوام (ملت یا کشور) برای جذب و بهبود از شوک ،به
شکلی که به طور مثبت ساختارها و ابزارهایشان را منطبق کرده یا دگرگون سازند تا
بتوانند در مواجهه با استرسها ،تغییرات و بیثباتیهای طوالنیمدت به حیات ادامه داده
و زندگی کنند.
مدیریت اثرات شوکها و موضوعات مرتبط با ریسک و تغییرات و بیثباتیهای آینده با
تقویت ظرفیت جذب شوکها ،یا با انطباق یافتن برای کاهشِ در معرض قرارگیری
آنها ،و یا دگرگونی به شکلی که شوک دیگر نتواند اثری بر سیستم داشته باشد.
ترکیب احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن.
بازنمایی ترسیمی (گرافیکی) از شدت ریسک.
رویدادی ناگهانی که در اغلب موارد اثر منفیِ زیادی روی آسیبپذیری سیستم و اجزاء
آن میگذارد .شوکها اثرات منفی (یا مثبت) عمدهای را روی معنای زندگی مردم یا
کارکرد مردم و کشور دارند.
روندی طوالنیمدت که تضعیفکنندهی توانایی بالقوه ،یا تعمیقکنندهی آسیبپذیری
کنشگرهای آن سیستم است.
واحدی از اجتماع (مانند فرد ،خانواده ،گروهی از مردم با ویژگیهای مشترک ،انجمن یا
طائفه یا قوم) ،بوم یا محیط زیست (مانند جنگل) یا نهاد یا وجودی فیزیکی (مانند
شبکهی زیرساخت شهری) میباشد.
تجلی آمادگی یا استعداد ابتال به آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن.

نقشههای حرارتی یا متمرکز ،نقشههایی گرافیکی و رنگی هستند که در علوم مختلف کاربرد دارند و بر اساس آن شناسایی رفتار کاربران امکانپذیر میشود .با استفاده
از نقشهی حرارتی و تحلیل دادهها ،میتوان محصول یا خدمات را به نحوی طراحی کرد که به باالترین سطح بازدهی برسد .به طور مثال با ترسیم حرکات چشم
مشخص می شود که در مطالعه روی چه بخشهایی مکث میشود یا در بازدید از یک صفحهی وب روی چه بخشهایی تمرکز بیشتری وجود دارد .در مدیریت با
استفاده از نقشهی حرارتی میتوان نقاط ضعف و قوت روشهای اعمال شده را ،در افراد و تیمها ،تشخیص و در خصوص تغییر ،تثبیت و یا بهبود روش کاری آنان
تصمیمگیری کرد .ابزارهای گوناگونی برای ترسیم نقشهی حرارتی در سطح وب (برای سایتهای اینترنتی) وجود دارد ،مانند،Crazy Egg ،Hotjar :
] .Inspectlet ،MouseFlowمترجم[
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تحلیل تابآوری سیستم چیست؟
امروزه همه در مورد تابآوری صحبت میکنند .در حال حاضر این ایده به طور گسترده پذیرفته شده که مردم ،سازمانها
و کشورها به ابزارها ،امکانات و مهارتهای مناسبی نیاز دارند تا با چشماندازِ ریسکهای (خطرهای) پیچیده ،بهم پیوسته
و به طور فزاینده در حال تحول به شکلی مقابله کنند تا توانایی استفاده از فرصتها ،برای افزایش بهزیستی و رفاه
عمومی را داشته باشند.
با این وجود ،عملی کردن این ایدهی کامالً معقول و پذیرفته شده ،آسان نیست .دلیل عمدهی آن نیز عدم وجود
ابزار و مهارتهای الزم برای تحلیل سیستماتیک (منظم) تابآوری است ،به شکلی که بر اساس آن بتوان جنبههای
مربوط به تابآوری را در برنامهریزیهای توسعه و اقدامات بشردوستانه وارد کرد.
هدف این دستورالعمل رفع این مشکل است .در این راهنما شما با رویکردی گامبهگام برای «تحلیل تابآوری
سیستمها» 6آشنا خواهید شد« .تحلیل تابآوری سیستمها» ابزاری است که به متخصصان این حوزه کمک میکند تا:
 برای برگزاری موفقیتآمیز کارگاه «تحلیل تابآوری سیستمها» برای ذینفعان در حوزههای گوناگون آماده
شده و آن را تسهیل کنند؛
 نقشهی راهی برای افزایش تابآوری کشور ،جوامع محلی و انجمنها طراحی کنند؛
 و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلها را در توسعه و برنامهریزی اقدامات بشردوستانه (خیریهها) ادغام نمایند.
چرا باید «تحلیل تابآوری سیستمها» را انجام دهیم؟

ما اکنون از خطرات مختلفی که کشورهای در حال توسعه را تهدید میکند اطالع داریم .ابزارهای «تحلیل مدیریت
ریسکِ »2متعددی وجود دارد که به ما نشان میدهد :کجا و چه زمانی احتماالً کشمکش ،نزاع یا جنگی رخ میدهد ،چه
مناطقی در معرض بالیای طبیعی هستند ،چگونه میتوان ظهور شوکهای اقتصادی و بیماریهای شایع را مدلسازی
کرد ،و یا اینکه چگونه تغییرات آب و هوایی ،جوامع مختلف را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
با این وجود ،هنوز دقیقاً نمیدانیم چه کاری برای مواجهه با این ریسکها باید انجام دهیم ،و چگونه باید تابآوریِ
افراد ،خانوادهها ،جوامعِ محلی و کشور را در برابر ریسکهایی که به طور روزمره با آن مواجه هستند ،افزایش دهیم.
زمان ،مهارتها و اعتبارات برای توانمندسازی افرادِ در معرض ریسک کجا باید سرمایهگذاری شوند تا به آنها کمک
شود تا:
 الف) بهتر شوکها را جذب کنند ،یا ب) چگونه انطباق یابند تا کمتر در معرض شوکها قرار گیرند ،و یا ج) به شکلی تغییر کنند و متحول شوند تا دیگر شوکها رخ ندهد؟Resilience systems analysis
Risk management analysis
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«تحلیل تابآوری سیستمها» امکانات زیر را در اختیار کنشگران اصلی این حوزه قرار خواهد داد:
 دیدگاه مشترکی از چشماندازِ ریسکهایی که جامعه (مردم) با آن مواجه هستند؛
 درکی درست از سیستم گستردهتری که مردم برای رفاه همه جانبهی خود به آن نیاز دارند؛
 تحلیلی نسبتاً جامع از اینکه چگونه چشماندازِ ریسک ،مؤلفههای کلیدی سیستم رفاه را تحت تأثیر قرار
میدهند؛ کدام مؤلفهها تابآور هستند ،و کدام مؤلفهها نیستند ،و چرایی آنها؛
 درک مشترکی از پویایی قدرت ،و اینکه چگونه استفاده یا سوءاستفاده از قدرت ،به دسترسی مردم به
امکاناتی که آنها برای مقابله با شوکها نیاز دارند کمک کرده ،یا مانع از آن میشود؛
 و بر اساس همهی این موارد« ،تحلیل تابآوری سیستمها» چشماندازِ مشترکی را برای اقدامات مورد نیاز
جهت ارتقاء تابآوری سیستمها ،و چگونگی ادغام آنها در سیاستها ،راهبردها و تالشهای صورت
گرفته برای توسعهی الیههای مختلف جامعه ،ارائه میدهد.
ارزش افزودهی «تحلیل تابآوری سیستم» در مقایسه با مدیریت ریسک چیست؟

«تحلیل تابآوری سیستمها» قصد جایگزینی با رویکردهای «مدیریت ریسک سنتی» را ندارد ،بلکه بر پایهی موارد زیر
قرار گرفته است:
 اضافه کردن عناصری به تحلیل ،که پیچیدگی و روابط درونی ریسکهای مختلف را مورد توجه قرار میدهند.
به طور مثال :چگونه بالیای طبیعی میتوانند شروع کنندهی شوکهای اقتصادی باشند ،و یا به طور مثال،
چگونه درگیری و جنگها میتوانند مردم را بیشتر در معرض بالیای طبیعی قرار دهند؛
 مدیریتِ ریسکِ سنتی بر مبنای اصل «مطمئن شوید که میداند »6قرار دارد« .تحلیل تابآوری سیستمها» به
فراسوی این اصل رفته ،عدم ثبات و تغییر را از طریق در نظر گرفتن موارد دیگری نیز مورد بررسی قرار
میدهد .به طور مثال ،چگونه استرسزاهای بلندمدت ،مانند تغییر آب و هوا ،حکومت و ناامنی ،نوسانات و به
حاشیه رانده شدن اقتصاد ،تخریبهای زیست محیطی و تغییرات جمعیتی ،میتوانند ماهیت و تأثیر شوکهای
آینده را تغییر دهند؛
 پیشبینی ریسک را با تفکر انتقادی در مورد اینکه چگونه سیستم در گذشته عمل کرده ،ادغام میکند؛
 بر پایهی ظرفیتهای موجود ،تمرکز روی سیستم (و نه روی ریسک) است .به عبارت دیگر ،تمرکز و هدف
تحلیل ،تقویت سیستمهایی است که مردم برای حمایت و پشتیبانی از رفاهِ همه جانبهشان (صرفنظر از اینکه
با چه ریسکی روبرو هستند) استفاده میکنند؛
 درک بهتری از اهمیتِ روابط قدرت ،در کمک یا ممانعت از تابآوری ،ایجاد میکند؛
 هم شوکهایِ در مقیاس بزرگ (فراگیر) و هم در مقیاس کوچک (ویژه) را مورد توجه قرار میدهد .باید توجه
داشت که حوادثِ کم اثر اما مکرر ،مثل بیماریها ،همانند بالیای بزرگ ،مانند زلزله یا سیل ،میتوانند تأثیر
مخربی بر زندگی مردم داشته باشند.

Know knows
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چه اشخاصی در «تحلیل تابآوری سیستمها» درگیر هستند؟

طراحی «تحلیل تابآوری سیستمها» به شکلی است که تا حد ممکن واضح ،سریع و آسان باشد .برای اجرای این ابزار
نیازی به وجود افراد «متخصص در تابآوری» نیست ،بلکه این ابزار براساس تخصصهای قابل دسترس در جوامع
گوناگون و سیستمهایشان طراحی شده است .عالوه بر آن ،به حداقلِ سرمایهگذاری اضافی نیاز دارد چون برپایهی
ارزیابیها و دادههای موجود بنا نهاده شده و نیازی به بودجهی اضافی ،برای جمعآوری داده ،ندارد.
نکتهی مهم دیگر ،انعطافپذیری «تحلیل تابآوری سیستمها» است .اشتراکگذاری دادهها و تخصصها میتواند
به کنشگران مختلف اجازه دهد تحلیلی مستحکم و نقشهی راهی مفید در یک بازهی زمانی کوتاه ارائه دهند .از سوی
دیگر ،بسته به نیازها و اهداف نهایی ،کاربران این روش میتوانند از فرایند کاملتری در زمینهی تابآوری سیستمها
حمایت و پشتیبانی کنند.
در نهایت« ،تحلیل تابآوری سیستمها» کمک میکند طیف گستردهای از کنشگران کلیدی روی اطالعات موجود
تمرکز کرده ،آنها را مبادله کنند ،و در زمینهی ریسکها و اولویتها برای افزایش تابآوری به توافق برسند .این روش،
محیطی مساعد برای برنامهریزی و اقدام مشترک (که اگر ما قصد افزایش تابآوری در تمام جنبههای سیستم را داشته
باشیم ،امری حیاتی است) ایجاد میکند.
چگونه از نتایج «تحلیل تابآوری سیستمها» استفاده کنیم؟

بسیاری از خیرین و اهداء کنندگان مالی (چه بینالمللی و چه ملی) ،شرکاءشان را به دو کار ملزم میکنند :اینکه
برنامهریزیها را بر پایهی نظریهی تغییر 6انجام دهند که خود نیاز به تحلیل منطقی را الزامآور میکند« .تحلیل
تابآوری سیستمها» هر دوی این موارد (نظریهی تغییر و تحلیل منطقی) را تسهیل میکند.
2
خروجی «تحلیل تابآوری سیستمها» پایه و بنیانی را برای ساخت «نظریهی تغییر» فراهم میکند ؛ «نظریهی
تغییر» اغلب در برنامهریزی توسعه ،برای حمایت از تحلیل ،راهبرد و تفکر انتقادیِ همهجانبه ،مورد استفاده قرار میگیرد.
«تحلیل تابآوری سیستمها» اطالعات الزم برای سه مرحلهی کلیدی در ساخت «نظریهی تغییر» را فراهم میآورد؛
این سه مرحله عبارتند از:
 تجزیه و تحلیل بافت یا زمینه؛ کاوش مفروضات و فرضیهها برای تغییرات در آینده؛ و ارزیابی شواهد برای تغییر آینده.نقشهی راه تولید شده توسط «تحلیل تابآوری سیستمها» ،منطق «نظریهی تغییر» را دنبال میکند .استفاده از
«نظریهی تغییر» میتواند به دریافتکنندگانِ کمکهای مالی ،برای طراحی برنامههایی با هدف ایجاد تابآوری کمک
کند ،و حتی بهتر از آن ،عناصر افزایش دهندهی تابآوری را درون برنامههای موجود وارد نماید.
«تحلیل تابآوری سیستمها» همچنین میتواند به توسعهی یک چارچوب منطقی ،که اغلب برای مستندسازی و
بازبینی برنامههای توسعه و انسان دوستانه استفاده میشود ،کمک کند .در این زمینه «تحلیل تابآوری سیستمها»:
6

نظریهی تغییر  Theory of Changeیا ( )Tocیکی از نظریاتی است که در مدیریت ریسک مطرح شده است .نظریهی تغییر نوعِ خاصی از روششناسی در
برنامهریزی ،مشارکت و ارزیابی است که در اقدامات سازمان های بشردوستانه ،غیرانتفاعی و دولتی به منظور ترویج و ترقی تغییر اجتماعی به کار گرفته میشود .در
نظریهی تغییر ،ابتدا اهداف درازمدت تعیین میشوند و سپس با بازگشت به گذشته ،پیششرطهای ضروری برای رسیدن به این اهداف ،مورد شناسایی قرار میگیرند.
نوآوری نظریه ی تغییر در این است که با به کارگیری آن اوالً بین نتایج مورد نظر (یا دلخواه) و نتایج واقعی تمایز ایجاد میشود ،و ثانیاً ذینفعان ملزم میشوند قبل از
تصمیم در مورد مداخالت برای رسیدن به نتایج ،مدلی را برای رسیدن به نتایج مورد نظر طراحی کنند ]مترجم به نقل از ویکیپدیا[.
2
برای بررسی دقیق مفهوم نظریهی تغییر به وگل  )2262( Vogelمراجعه کنید.
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 چشماندازی عینی از تأثیر و نتایج برنامهی مورد نظر ارائه میدهد؛ نشان میدهد که چگونه خروجی پروژه میتواند در این تأثیر و نتایج نقش داشته باشد؛ و اطالعات بهتر و منسجمتری از ریسکها ،که جزء مفروضات مورد نیاز برای چارچوب منطقی طرحهاست،ارائه میدهد.
عالوه بر این ،چون «تحلیل تابآوری سیستمها» فرایندی مشارکتی است ،این تحلیل میتواند به عنوان تحلیلی
محتوایی و اقدمات مورد نیاز برای اولویتبندی اهداف ،در عملیات برنامههای مشترک ،مورد استفاده قرار گیرد .به طور
مثال برنامههای اقدماتِ مشترکی مانند «چارچوب سازمان ملل متحد برای کمک به توسعه (« ،»6)UNDAFبرنامههای
راهبرد کاهش فقر (« ،»2)PRSPsبرنامههای مشترک از قبیل پیمانهایی در کشورهای فقیر» ،و «برنامههای پاسخ
راهبردی/انسانگرایانه» (.9)SRP
این فرایند همچنین میتواند به طراحی شاخصهای تابآوری سیستمها ،برای هدایت و نظارت بر برنامههای
مفصلتر و برنامهریزی پروژهها نیز کمک کند.
محدودیتهای «تحلیل تابآوری سیستمها» چیست؟

«تحلیل تابآوری سیستمها» زمانی به خوبی اجرا میشود که:
 هم در تیم تسهیلگران ،و هم در شرکتکنندگان در کارگاه ،تنوع و تخصص وجود داشته باشد؛ اطالعات مربوط هم با کیفیت باشند و هم در دسترس باشند؛ و تجزیه و تحلیل عوامل زمینهای و ریسکهای زیربنایی ،با کیفیت ،و به درستی انجام شود.عالوه بر این ،هدف اصلی از «تحلیل تابآوری سیستمها» این است که بیش از حمایت از طراحی پروژهای دقیق و
با جزئیات ،اطالعات ارزشمندی را برای سیاستها ،راهبردها و برنامهها فراهم کند .البته با توجه به دامنهی گستردهای از
چشماندازهای ریسکی که مورد بررسی قرار میگیرد« ،تحلیل تابآوری سیستمها» تنها میتواند چشمانداز جامعی از
نقاط قوت و ضعف در سراسر سیستم ارائه دهد.

1

United Nations Development Assistance Framework
Poverty Reduction Strategy Plans
3
)Humanitarian / Strategic Response Plans (SRP
2
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«تحلیل تابآوری سیستمها» :چارچوب مفهومی
به منظور ادغام تابآوری در برنامهریزی ،درکِ مفاهیم کلیدی ،که زیربنای «تحلیل تابآوری سیستمها» است ،از
اهمیت زیادی برخوردار است .فرایند تحلیل در شکل شمارهی  6خالصه شده است .نکات کلیدی تحلیل عبارتند از:
 شروع تحلیل با درک درستی از چشمانداز ریسک در یک زمینهی خاص؛
 بررسی اینکه چگونه این ریسکها ،سیستمهای موجود در جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند؛
 جمعآوری اطالعات در مورد اینکه چگونه این سیستمها قرار است با این ریسکها مقابله کرده یا کنار بیایند ،و
اینکه آیا آنها تابآور میشوند؛
 تعیین اقداماتی که برای افزایش تابآوری نیاز است ،تا به وسیلهی آن به بخشهای مختلف سیستم کمک
شود تا یا شوک را جذب کنند ،یا به شکلی انطباق یابند که در معرض شوک کمتری قرار گیرند ،و یا به شکلی
تغییر یابند که دیگر تحت تأثیر شوک قرار نگیرند؛
 نتیجهی همهی این موارد تابآوری سیستم است ،که در نتیجهی آن زمینه و چشمانداز ریسکِ کلی نیز تغییر
خواهد کرد.
شکل  :1چارچوب مفهومی تحلیل تابآوری سیستمها
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افزایش تابآوری فرایندی تکراری و چرخشی است که هدف آن ،برنامهریزی برای تابآوری یک سیستم خاص و
چشماندازِ ریسکی است که آن سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد ،اما نتیجهی برنامه نیز به نوبهی خود در زمینه اثر
خواهد کرد .افزایش تابآوری شامل:
 درک فعال از چشماندازِ ریسک و چگونگی اثر آن بر سیستم ،و چگونگی کنشهای جامعه در هر زمینه؛ تعیین اینکه در کدام الیهی جامعه آن خطرات به بهترین شکل مدیریت میشوند؛ استفاده از مجموعهای از اصول تابآوری به منظور تقویت ظرفیت سیستم برای جذبِ شوک و یا انطباق وتغییر به طوری که کمتر در معرض شوک قرار گیرند.
در ادامه با طرح سؤاالتی ،جنبههای انتخابی چارچوب مفهومی «تحلیل تابآوری سیستمها» مورد بررسی دقیقتر
قرار میگیرد.
ریسک (خطر) چیست؟ شوک چیست؟

ریسک (یا خطر) احتمال یک رویداد منفی و پیامدهای منفی آن است .شوک زمانی رخ میدهد که این ریسک به
واقعیت تبدیل شود .برای مثال ،یک کشور (یا منطقه) ممکن است در معرض خطر زلزله باشد به این دلیل که روی
گسلِ زیرزمینی قرار گرفته است .وقتی زلزله واقعاً رخ دهد ،شوک نامیده میشود.
«تحلیل تابآوری سیستمها» انواع مختلف ریسکها ،شوکها و استرسها (فشارها یا تنشها) را مدِنظر قرار
میدهد ،از جمله:
 .6شوک فراگیر :حوادث نادر (با فراوانی کم) که تقریباً بر همهی اشخاص در گروه هدف اثر میکنند ،مانند
درگیریها ،منازعات و جنگهای خشونتآمیز ،فوران آتشفشان ،زلزله و یا کاهش ارزش پول؛
 .2شوک ویژه :رویداد مهمی که به طور خاص بر افراد و خانوادهها تأثیر میکند؛ مانند مرگ نانآور اصلی و یا
از دست دادن فعالیت یا کاری که منبع اصلی درآمد است؛
 .9شوک فصلی :مانند سیل که مربوط به فصل بارانی سال است ،یا تغییرات در قیمت مواد غذایی ،تغییرات
قیمت بازار ،یا شوک در محدودهی زمانی معین 6مانند جابجاییهای مکرر و یا بیماری وبا در بعضی
مناطق و کشورها؛
 .4استرسها (فشارها یا تنشها) :روندهای بلندمدت که تضعیفکنندهی نیروی بالقوهی (پتانسیل) سیستم
و تعمیقکنندهی آسیبپذیری کنشگران آن سیستم است ،مانند افزایش آلودگی ،جنگلزدایی ،نوسانات نرخ ارز
و چرخههای انتخابات.
در «تحلیل تابآوری سیستمها» اعتقاد بر این است که:

 شوکهای ویژه ،که خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهند ،و اثرات تجمعی حوادث فصلی ،و حوادث با تأثیر کم
ولی مکرر ،به همان اندازهی شوکهای فراگیر ،اصلی و بزرگ ،که معموالً عناوین خبری را به خود اختصاص

Recurring shock

1
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میدهند ،اهمیت دارند .شوکهای ویژه هزینههای زیاد و تکراری را برای بخشهایی از جامعه ایجاد کرده و در
برخی شرایط میتوانند به مراتب بیش از شوکهای فراگیر ،خانوادهها را تهدید کنند.6
 برای درک مناسب ریسکهای آینده و اولویتبندی آنها ،درک روابط علی -معلولیِ استرسها و شوکها در
گذشته ،بسیار حیاتی و مهم است.
 چشماندازِ ریسک هم خطرات و هم فرصتها را عرضه میکند :زمانی که دنبال چگونگی اثر شوکها و
استرسها بر سیستمها و افراد هستیم ،هر دوی این موارد باید مدنظر قرار گیرند.
سیستم چیست؟

«تحلیل تابآوری سیستمها» از یک رویکرد سیستمی استفاده میکند؛ به این دلیل که تأثیر یک شوک در آینده
(ریسک) به نحوهی پاسخ یا تغییر سیستمهای جامعه به آن شوک وابسته است .یک سیستم میتواند موارد متعددی را
دربر گیرد ،از جمله یک واحد از جامعه (به عنوان مثال فرد ،خانواده ،محله ،یا استان و کشور) ،بخشی از محیط زیست
طبیعی (به عنوان مثال جنگل) و یا یک موجودیت فیزیکی (برای مثال شبکهی زیر ساخت شهری).2
سیستمی که در این دستورالعمل از آن به عنوان مثال استفاده شده ،از «رویکرد معیشت پایدار» 9استخراج شده
است:
معیشت ]وسیلهی امرار معاش[ شامل قابلیتها ،داراییها و فعالیتهای مورد نیاز به عنوان وسیلهی زندگی است .معیشت
زمانی پایدار است که از یک سو بتواند با استرسها و شوکها مقابله کرده و از آنها بهبود یابد ،و از سوی دیگر بتواند
قابلیتها و داراییهای حال حاضر و آیندهاش را ،بدون تضعیف منابع طبیعی ،حفظ کرده ،و بهبود و افزایش دهد (،DFID
.)6333

سیستم معیشت پایدار مبنای خوبی برای تحلیل تابآوری افراد ،خانوادهها ،و جوامع است .سیستمهای دیگر (به
عنوان مثال ،یک شبکهی زیرساخت ،و یا یک سیستم بیمارستان یا جنبههای مختلف نهادهای ملی) نیز میتوانند با
استفاده از روش «تحلیل تابآوری سیستمها» تجزیه و تحلیل شوند .در این موارد ،مثالهایی که در این دستورالعمل
ارائه شده نیازمند است تعدیل شده و به موقعیت جدید وفق داده شود.
بر اساس «رویکرد معیشت پایدار» ،رفاه جامعه به سیستمی با شش طبقهی سرمایه یا دارایی نیاز دارد؛ این
سرمایهها عبارتند از« :مالی ،انسانی ،طبیعی ،فیزیکی ،سیاسی و اجتماعی .»4داراییهایی 5که هر یک از این شش دسته

6

برای بحث بیشتر در مورد این موضوع ،مثالهای بانک جهانی ( )2269و برت و کوستاس  )2269( Barrett & Costasرا ببینید .عالوه بر آن ،گزارش ارزیابی
جهانی سال  2223پیرامون کاهش خطرپذیری بالیا را مطالعه کنید .این گزارش به طور مستند نشان داده که بین  92تا  32درصد از زیانهای اقتصادی برای
بخشهای مختلف زیرساختهای حیاتی به دلیل حوداث با شدت کم ولی مکرر ایجاد میشود ( .)2009 ،UNISDRبه طور مشابه ،شبکهی جهانی کاهش بالیای
( )Global Network for Disaster Reductionبه طور مستند نشان داده که حوادث مکرر روزمره در مقیاس کوچک ،شایعترین ریسکی است که اقشار فقیر
آسیبپذیر با آن مواجه هستند و بر مسکن ،دارایی خانواده و معیشت آنها تأثیر گذاشته و همچنین اثرات مخربی را بر زیرساختهای محلی و خدمات عمومی به جای
میگذارد (.)2013 ،GNDR
2
برای اطالعات بیشتر در این زمینه به این منابع مراجعه شود:
OECD (2013). Risk and resilience: from good idea to good practice. Organisation for Economic Cooperation and
Development, Paris, France.
World Bank (2013) World Development Report 2014: Risk and Opportunity—Managing Risk for Development.
Washington, DC: World Bank.
3
Sustainable Livelihoods Approach
4
financial, humnstic, natural, physical, politiacal, social
5
assets
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سرمایه را تشکیل میدهند ،از یک زمینه به زمینهی دیگر متفاوت خواهند بود .شکل  2نمونهای از داراییهای ناحیهی
شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو ،6در هر یک از طبقههای مختلف سرمایه ،را نشان میدهد.
شکل  :2نمونههایی از داراییهای کلیدیِ معیشت برای خانوادهها و جوامع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو
(منبع OECD :و یونیسف)2112 ،

تابآوری چیست؟

تابآوری ،توان خانوادهها ،جوامع محلی و مردم یک کشور برای جذب و بهبود یافتن از شوک است ،در حالیکه ساختار
و منابع (درآمد) زندگیشان را برای مواجهه با استرسهای بلندمدت ،دگرگونی و بیثباتی ،به طور مثبت تطبیق یا تغییر
میدهند (میچل .)2269 ،تابآوری را با تقویت سه ظرفیت متفاوت جذب ،انطباق و تغییر( 2که در زیر توضیح داده شده)،
میتوان افزایش داد .در شکل  ،9ظرفیتهای گوناگون تابآوری ،در ارتباط با شدت تغییر و هزینه ،نشان داده شده است.
 ظرفیت جذب (کنار آمدن) :توانایی یک سیستم برای آماده بودن ،کاهش دادن و یا جلوگیری کردن از
اثرات منفی شوکها ،با استفاده از پاسخهای مقابلهایِ از پیش تعیین شده ،به منظور حفظ و بازگرداندن
ساختارها و کارکردهای اساسی و ضروری آن سیستم است .این ظرفیت شامل مکانیسمهای مقابلهای است که
در طول دورههای شوک مورد استفاده قرار میگیرد .مثالهایی از ظرفیت جذب شامل این موارد است :برداشت
زود هنگام محصول ،نفرستادن کودکان به مدرسه و به تأخیر انداختن بازپرداخت بدهیها.
6

مثال اصلی این راهنما مربوط به بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو میباشد .جمهوری کنگو دومین کشور بزرگ آفریقا و در مرکز این قاره قرار دارد .کنگو یکی
از بدترین کشورهای آشوبزدهی دنیا در دهههای گذشته بوده است .از سال  6331تا  2222بیش از  5میلیون (بیش از آمار کشته شدگان جنگ جهانی دوم) در این
کشور جانشان را از دست دادند .بخش شرقی این کشور بیش ا ز سایر نقاط دچار بحران است .به طور مثال طبق آمار در این بخش از کنگو از هر سه زن ،دو نفر مورد
تجاوز قرار گرفتهاند .به همین دلیل شرق کنگو از ناحیههایی است که مورد توجه نهادهای بینالمللی میباشد] .مترجم[
2
absorbtive, adaptive, transformative capacities
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 ظرفیت انطباق :توانایی یک سیستم برای تنظیم ،اصالح و یا تغییر ویژگیها و اعمال آن سیستم است تا
آسیبهای بالقوهی آینده را تعدیل کرده و از فرصتها به شکلی استفاده کند تا بتواند به عملکردش ،بدون
تغییرات عمدهی کیفی در عملکرد یا هویت ساختاریاش ،ادامه دهد .مثالهایی از ظرفیت انطباق شامل این
موارد است :تنوع در منابع معیشت ،مشارکتِ بخشِ خصوصی در ارائهی خدمات اولیه ،و معرفی دانههای مقاوم
در برابر خشکسالی.
شکل  :3رابطهی بین ظرفیتهای جذب ،تطبیق و تحول برای تقویت تابآوری (بنه و همکاران)2112 ،1
شدت تغییر  /هزینهی تراکنش
ثبات

انعطافپذیری

تغییر

ظرفیت جذب
ماندگاری

ظرفیت انطباق
سازگاری توسعهای

ظرفیت تحول
پاسخهای تحولی

تابآوری

 ظرفیت تغییر (تحول یا دگرگونی) :توانایی برای ایجاد یک سیستم کامالً جدید به طوری که شوک
دیگر هیچ تأثیری نداشته باشد .این ظرفیت زمانی ضروری است که ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی ،سیستم موجود را غیرقابل دفاع میکند .مثالهایی از ظرفیت تحول میتواند این موارد باشد:
معرفی سازوکار حل تعارض ،اقدامات برنامهریزی شهری و اقدامات الزم برای از بین بردن کامل فساد.

Bene et al

1
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با توجه به اهمیت درک ظرفیتها در «تحلیل تابآوری سیستمها» ،توضیحات بیشتر در این مورد از منبع زیر
خالصه شده و در این بخش ارائه میگردد] .مترجم[
Keck, M. & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways
forward. Erdkunde, 67(1), 5-19. DOI: 10.3112/erdkunde.2013.01.02

نویسندگان متعدد ،از جمله :وس  ،)2221( Vossلورنز  ،)2262( Lorenzاوبریست و همکاران )2262(Obrist
بنی  Bénéو همکاران ( )2262و دِک  )2262( Deckمعتقدند اطالع از سه نوع ظرفیت برای درک کامل مفهوم
تابآوری اجتماعی ضروری است .این سه ظرفیت تحت عنوان ظرفیت کنار آمدن ( copingدر بعضی منابع :جذب
 ،)absortiveانطباق  adaptiveو تحول ،تغییر یا دگرگونی ( transformativeدر بعضی از منابع :مشارکتی
 )participativeنامگذاری شدهاند.

بین این سه ظرفیت بر اساس چهار شاخص یا معیار میتوان تمایز ایجاد کرد :پاسخ به ریسک ،قلمرو زمانی ،میزان
تغییر ،و نتیجه .هر یک از این معیارها در زیر به اختصار توضیح داده شدهاند:
.6

.2

.9
.4

اولین معیار ،اشاره به شیوهی پاسخ مردم به ریسک دارد .ظرفیتها از نقطه نظر فعالیتی که بر اساس آن
(ظرفیت) انجام میشود ،از یکدیگر متمایزند .آنچه اینجا مطرح است این است که آیا پاسخ به ریسک تحقق
یافته و عملی شده  ex-postاست یا مورد انتظار یا مورد نظر 6ex-ante؛
معیار دوم ،یا دامنهی زمانی ،به افق زمانی برنامههایی که برای مقابله با ریسک انجام میشود اشاره میکند.
به عبارت دیگر ،آیا برنامههای مقابله با ریسک کوتاه یا میان مدت است ،یا به شکل منطقیتر ،و توسط
سیستم یا فرد محاسبهگر ،به برنامههای دراز مدت منتهی میشود؛
معیار سوم ،به درجهای از تغییر که در ساختارهای اجتماعی ایجاد میشود ،اشاره میکند؛
و معیار چهارم به نتایجی که با این سه ظرفیت مرتبط است ،اشاره میکند.

توضیح مختصر هر یک از این سه ظرفیت در زیر ارائه شده است:
 .6ظرفیت کنار آمدن :که توسط بعضی از صاحبنظران ظرفیت جذب نامیده میشود ،به اقدامات «انفعالی یا
واکنشی» (تحققیافته) نسبت به ریسک اشاره دارد .به عبارت دیگر ،وقتی مردم برای مقابله و غلبه بر
ریسکهای فوری ،بر اساس منابعی که به طور مستقیم در دسترسشان است ،به ریسک واکنش نشان
میدهند ،از ظرفیت کنار آمدن یا جذب استفاده میکنند .منطق زیربنایی این ظرفیت عبارت است از :بازسازی
یا ترمیم سطح موجود رفاه بالفاصله پس از وقوع یک حادثه.
 .2ظرفیت انطباق :به اقدامات «فعال» و یا «پیشگیرانه» (مورد انتظار) که مردم براساس تجربیات گذشتهشان
آنها را به کار میگیرند تا درسهایی را از تجارب گذشته یاد گرفته ،و بر اساس آنها خطرات آینده را
پیشبینی کرده و بر اساس آن معیشتشان را تنظیم کنند ،گفته میشود .ظرفیت انطباق در راستای تغییرات
تدریجی بوده و در جهت حفظ وضع موجود رفاه مردم در مواجهه با خطرات آینده به کار گرفته میشود.
تفاوت عمدهی بین ظرفیتهای کنار آمدن و انطباق ،در محدودهی زمانی فعالیتهایی است که هر کدام از

6

اصطالح  ex-postواقعی ،عملیشده ،تحققیافته ،یا به اعتبار گذشته معنا میدهد ،و اصطالح  ex-anteبه معنای مورد انتظار یا مورد نظر ،یا آنچه قبل از ظهور و
وقوع پدیدهای انتظار آن میرود .مثالً  ex-ante demandتقاضای مورد انتظار ،مقداری که خریداران مایل هستند یا قصد دارند بخرند ،یا ex-ante
 Investmentسرمایهگذاری موردنظر یا پیشبینی شدهی یک مؤسسهی تولیدی است] .فرهنگ آنالین آفتاب ،مترجم[
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ظرفیتها به کار میگیرند .در حالیکه ظرفیت کنار آمدن ،درگیر مأموریتهای تاکتیکی و با منطق برنامههای
کوتاهمدت است ،ظرفیت انطباق شامل مأموریتهای راهبردی و برنامهریزیهای بلندمدتتر را دربر میگیرد.
 .9در نهایت ،ظرفیت تحول ،تغییر یا دگرگونی که توسط بعضی از صاحبنظران «ظرفیت مشارکتی» نیز نامیده
شده است ،شامل توانایی مردم برای دسترسی به دارایی و گرفتن کمک از پهنهی گستردهتر سیاسیـاجتماعی
(یعنی از سازمانهای دولتی و به اصطالح جامعهی مدنی) است که طی آن مردم در فرایندهای تصمیمگیری
مشارکت میکنند ،و از سوی دیگر ،با ایجاد مؤسساتی هم رفاه فردی را بهبود میبخشند و هم موجب
نیرومندی اجتماعی در بحرانهای آینده میشوند .تفاوت اصلی بین ظرفیتهای تغییر و انطباق با تفاوت در
درجهی تغییر و نتیجه مشخص میشود .ظرفیت تغییر ،موجب جابجایی بنیادی (رادیکال) در اهداف به منظور
افزایش سطح رفاه مردم در برابر ریسکهای حال و یا آینده میشود.
برای تمایز بین سه نوع ظرفیت بر اساس چهار معیار ذکر شده به جدول زیر توجه کنید:
ظرفیت کنارآمدن

ظرفیت انطباق

ظرفیت تغییر

پاسخ به ریسک

به اعتبار گذشته

مورد انتظار (آینده)

مورد انتظار (آینده)

قلمرو زمانی

کوتاهمدت

بلندمدت

بلندمدت

میزان تغییر

کم ،وضع موجود

متوسط ،تغییرات افزایشی

زیاد ،تغییرات ریشهای

نتیجه

ترمیم سطح فعلی رفاه

تأمین رفاه آینده

افزایش رفاه حال و آینده

در اغلب موارد این سه ظرفیت همزمان استفاده میشود .به عنوان مثال ،یک جامعهی محلی در شهری ساحلی در
بنگالدش ممکن است از ظرفیت جذب با ساخت موانعی که از زیرساختهای شهر در برابر سیل ساالنه محافظت
میکند ،استفاده کند؛ از مهارتهای انطباقیاش برای تغییر چگونگی کشت محصوالت و جمعآوری آب آشامیدنی به
شیوههای جدید استفاده کرده ،تا در برابر شوری فزایندهی آبهای زیرزمینی که ناشی از تغییرات آب و هوایی است ،از
خود محافظت کند؛ و همچنین با تغییر و تحول در شیوهی مدیریت منابع طبیعی ،تغییری در نگرش عمومی دربارهی
نقش و مشارکت گروههای اجتماعی مختلف و نقش زنان ،ایجاد کند .در جدول  ،6مثالهایی از سه نوع ظرفیت برای
طبقات مختلف سرمایه ،در سیستم معیشت ،ارائه شده است.
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جدول  :1مثالهایی از فعالیتهای تقویت کنندهی سیستم معیشت در زمینههای گوناگون

سرمایه

مالی

ظرفیت جذب
-

-

-

شفافیت و پاسخگویی بهتر در
تصمیمگیری جامعه
حمایت و تقویتِ ابتکارات محلی برای
جلسات انجمنهای محلی ،و برای
حل مناقشات مربوط به زمین
-

-

-

-

انسانی

طبیعی

-

-

فیزیکی

سیاسی

اجتماعی

ظرفیت انطباق

حمایت از دستیابی به بازار برای -
افزایش فروش کشاورزی و تولیدات
دامی
راهاندازی و ارتباط گروههای -
(صندوقهای) پسانداز ،ادغام
محصوالت مشترک ،همبستگی
متقابل بانکها
ادغام کودکان آواره به مدارس جدید -
در جوامع میزبان
استفاده از گروههای حمایت اجتماعی -
طب سنتی برای کمک به خانواده
برای مراقبتهای بهداشتی
فروش و یا کشتار احشام
جابجایی به منطقهای امنتر
واکسیناسیون
احیای جنگلها
تنظیم و تأمین امنیت مرزهای
پارکهای ملی
تقویت کمیتههای مسئول تعمیر و
نگهداری زیرساختها
اطمینان از مشارکت جوامع محلی در
فرآیند برنامهریزی برای زیر ساخت
محلی

استفاده از کمیتههای میانجیگری و
صلح و سازش
شبکههای اجتماعی برای حفاظت از
کودکان ،گشت جوانان برای
جلوگیری از سرقت و تجاوز به عنف

-

ظرفیت تغییر

دسترسی بهتر به اعتبارات خرد و -
تنخواه ،برای تشویق ریسک برای -
فعالیتهای جدید ورودی
معرفی سازوکار بانکداری الکترونیکی

باز کردن بازار بیمه رسمی
سیستمهای حفاظت اجتماعی
سادهسازی و توضیح قانون مالیات
برای محدود کردن فساد

افزایش درک حقوق کودک (از جمله -
آموزش و پرورش)
راهاندازی طرحهای بیمهی درمانی
رسمی

ارائهی آموزش رایگان
تمرکززدایی از سیستم بهداشت و
درمان

تنوع در نگهداری از منابع دام
واکسیناسیون حیوانات
پشتیبانی از فرایند REDD

معرفی فناوریهای جدید :اجاقهای
با احتراق کارآمد ،بازیافت و بهبود
مدیریت مواد زائد ،منابع انرژی
جایگزین
ترویج آموزش مدنی در مدارس،
شامل اجزائی در زمینهی انرژی،
حفاظت از محیط زیست و تغییرات
آب و هوایی
پشتیبانی از سازمانهای اجتماعی
برای شرکت در ساختار قدرت محلی،
از جمله حضور زنان و گروههای
مختلف قومی
آموزش رأیدهندگان ،تقویت
فرهنگ مردمساالری ،و افزایش
گفتگو میان احزاب سیاسی
آموزش کمیتههای صلح و سازش و
گروههای دیگر
توسعهی فضاهای اجتماعی مشترک
و منابع طبیعی
تقویت نقش زنان در مدیریت جامعه

-

اصالح قانون اجاره دادن زمین:
اطمینان از برنامهریزی مناسب و
همافزایی با کاربران مختلف زمین

-

مدافع عدمتمرکزِ بیشتری در
بودجهها و سیستمهای ملی

-

مدافع بهبود شفافیت در انتخابات
آموزش شهروندان در مورد اصول
مردمساالری
مدافع احترام و اصالح قوانین
مربوط به زمین

-

حمایت از بازگشت نظام قضائی
رسمی و ترویج اعتماد
مکانیسمهای آن
تقویت زنان در موقعیتهای
رهبری جامعه
حذف بدنامی از قربانیان تجاوز
جنسی و دیگر حوادث مشابه

-

-
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«تحلیل تابآوری سیستمها» :فرایندی  4مرحلهای
چهار مرحلهی «تحلیل تابآوری سیستمها» در شکل شمارهی  4نشان داده شده است.
شکل  :2چهار مرحلهی اصلی «تحلیل تابآوری سیستمها»

تحلیل تابآوری سیستمها چقدر طول میکشد؟

فرایند «تحلیل تابآوری سیستمها» به شکلی طراحی شده است که تا حد ممکن سبک ،سریع و آسان باشد .برای
بسیاری از افراد ،این به معنی دسترسی به دادهها و اطالعات در طول مرحلهی آمادهسازی ،شرکت فعال در یک کارگاه
آموزشی دو روزه ،و استفاده از نتایج برای به کارگیری آنها در سیاستها و برنامههای آینده میباشد .با این حال،
گروهی که درگیر هدایت و تسهیل تحلیل (تابآوری سیستم) هستند قطعاً کار بیشتری را باید انجام دهند.
نمودار جریانی ارائه شده در شکل شمارهی  ،5مدت زمانی که برای هر مرحله از «تحلیل تابآوری سیستمها» در
ناحیهی شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو مورد نیاز بوده را نشان میدهد .مراحل یک و دو ،و آمادهسازی برای سه
مرحله ،میتواند به صورت موازی انجام شود.
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شکل  :5نمونهای از یک جدول زمانی برای «تحلیل تابآوری سیستم»
 :2پیش تحلیل و
بستهی جلسه

 :1حاکمیت و قلمرو

دو ماه بحث با ذینفعان
اصلی

 :4استفاده از نقشهی
راه برای افزایش
تابآوری

 :3کارگاه

کارگاه 2 :روزه ؛ آمادگی4 :
هفته
نقشهی راه و گزارش 6 :هفته

دو هفته

روند در حال انجام

مرحلهی اول :حاکمیت و قلمرو

 :2پیش تحلیل و
بستهی جلسه

 :1حاکمیت و قلمرو

 :3کارگاه

 :4استفاده از نقشهی راه
برای افزایش تابآوری

نظام راهبریِ (یا حاکمیتِ) خوب در فرایند «تحلیل تابآوری سیستمها» بسیار حیاتی است .این مرحله :تضمین میکند
که ذینفعانِ مناسبی در تحلیل درگیر خواهند شد؛ کمک میکند تا اجماع در اطراف مسائل اصلی شکل گیرد؛ و اجازه
میدهد تا گروههای مختلف ،چشماندازی مشترک از ریسکها ،تابآوری ،و اولویتهای آینده را ایجاد کنند .این اجماع
و چشماندازِ مشترک ،تضمین میکند که نقشهی راه تابآوری برای توسعهی سیاستها و برنامهریزی بهتر استفاده شود.
قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها» چگونه تعریف میشود؟

چهار بُعد برای تنظیم قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها» در شکل شمارهی  1نشان داده شده است.
شکل  :6چهار بعد برای تنظیم قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها»
تابآوری سیستم یا بخشی از
سیستم (مانند سیستم معیشت)

چه
کسی؟

گروهی از افراد یا موجودیتی جغرافیایی
(مانند خانوادههای میزبان یا مهاجران)

چه
سیستمی؟

تابآوری

چه
ریسکی؟

مدت زمان تحلیل (مانند سه
هفته)

چهبازهی
زمانی؟

تمرکز بر ریسکها یا شوکهای
خاص از چشمانداز ریسک (مانند
خطرات طبیعی ،اقتصادی و سیاسی)
فردی یا فراگیر
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تعیین قلمروِ تحلیل بسیار اهمیت دارد .قلمرو باید به اندازهی کافی محدود شود تا از واقعبینانه بودن آن اطمینان
حاصل شود .از سوی دیگر ،قلمرو باید با سیاستها و برنامههای شرکتکنندگان ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد تا
نقشهی راهی که بعد از تحلیل تهیه خواهد شد بدون نیاز به تغییر استفاده شود.
برای تعیین قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها» نیاز داریم به این سؤال پاسخ دهیم« :قرار است چه کاری انجام
دهیم؟» .افزایش تابآوریِ:
 چه سیستمی؟ در مثال این راهنما ،سیستم معیشت ،با شش گروه مختلف سرمایه ،برای تحلیل استفاده
میشود.
 چه کسی؟ این بستگی به الیهی هدفی از جامعه است که تعیین کردهایم .دنبال افزایش تابآوری کدام مورد
هستیم :افراد ،جوامع ،گروههای خاص ،و یا دولت و یکی از نهادهای آن.
 چه ریسکی؟ توصیه میکنیم رویکردی چندخطری 6را انتخاب کنید؛ که هم ریسکهای جغرافیای سیاسی،
اقتصادی ،طبیعی و محیط زیستی ،و هم هر دو نوع شوک ویژه (خاص تا فردی) و فراگیر (با دامنهی گسترده)
را دربر گیرد .با این حال ،تحلیل همچنین میتواند روی مجموعهای محدودتر از ریسکها تمرکز کند.
 در چه بازهی زمانی؟ بازهی زمانی معموالً باید با چرخهی برنامهریزی مطابقت داشته باشد .اگر برنامهها
برای سه سال طرحریزی شده باشد ،تحلیل هم باید برای سه سال باشد .به یاد داشته باشید که هرچند در
بازههای زمانی طوالنیتر ،احتمال بیشتری وجود دارد که شوکها رخ دهند ،اما در مورد چگونگی مقابلهی
سیستم با شوک ،و بر همین اساس در مورد آنچه باید برای حمایت از این ظرفیتها انجام دهیم ،اطمینان
زیادی نخواهیم داشت.
چه مواردی برای موفقیت «تحلیل تابآوری سیستمها» ضروری است؟

موفقیت «تحلیل تابآوری سیستمها» به عوامل اصلی زیر وابسته است:
 دقت در تجزیه و تحلیل دسترسی به تخصص چند وجهی و افرادی که از ریسکها آگاهی داشته باشند. کیفیت و دامنهی نقشهی راه تابآوری حق مالکیت و استفاده از نتایج برای سیاستها و برنامهریزی بهتر.رسیدن به این عوامل موفقیت ،نیازمند تفکر دقیق در مورد مدیریت فرایند است .در اینجا بعضی از جنبهها ،که برای
موفقیت «تحلیل تابآوری سیستمها» حیاتی است ،به اختصار توضیح داده میشوند؛ این جنبهها عبارتند از :زمانبندی،
پشتیبانی سیاسی ،اعتبار و وضوحِ روند.
زمانبندی :زمانبندی در ایجاد انگیزه در افراد کلیدی برای شرکت و استفاده از نتایج «تحلیل تابآوری
سیستمها» اهمیت زیادی دارد .پیامهایی که در مورد تابآوری ارسال میشوند ،احتماالً در طول (یا بالفاصله بعد از) یک
بحران ،یا در هنگام برگزاری انتخابات محلی و ملی ،با سهولت بیشتری منتقل خواهند شد .اگر نتایج «تحلیل تابآوری
سیستمها» مطابق با اهداف کلیدی اهداءکنندگان اعتبار (منظور خیرین ،سازمانهای ملی یا کمکهای بینالمللی است)
و یا در هنگام چرخهی زمانی مناسب برنامهریزی و تنظیم الیحهی بودجهی سالیانهی کشور باشد ،به احتمال بیشتر

multi-hazard approach
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مورد توجه و استفاده قرار خواهند گرفت؛ به طور مثال ،نتایج تحلیل در این موارد بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت:
در مراحل اولیهی چرخهی تنظیم لوایح توسعهی راهبردی کشور ،یا در زمان ورود دادهها برای فرایند برنامهریزی
شخصی ،و یا چرخهی برنامهریزی برای اقدامات بشردوستانه.
پشتیبانی سیاسی :حمایت رهبرانی که در جامعه مورد احترام هستند این اطمینان را فراهم خواهد کرد تا افراد با
انگیزه در طرح شرکت کرده و نتایج تحلیل به خوبی در فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی تأثیر داده میشود .ایجاد این
حمایت سیاسی زمانی امکانپذیر خواهد شد که در شروع کار ،سرمایهگذاری قابل توجهی برای درک روشنِ عالئقِ
تصمیمگیران کلیدی انجام شود.
اعتبار :در بسیاری از زمینهها اشاره به اعتبار و بودجهی جدید و بالقوه ،هم میتواند انگیزهای قوی برای تغییر
نگرش در مورد ریسکها و تابآوری ایجاد کند ،و هم افراد را به تعامل و مشارکت بیشتر با فرایند «تحلیل تابآوری
سیستمها» تشویق کند .در واقع تابآوری از کارِ دقیقتر و منسجمتر (بیش از پروژهای جدید با اعتباری جدید) ایجاد
شده و ارتقاء مییابد .با این حال ،برای ایجاد تابآوری صرف هزینه ضروری است ،به ویژه برای اینکه اطمینان حاصل
شود روی «تحلیل تابآوری سیستمها» به خوبی سرمایهگذاری شده است؛ در چنین شرایطی اهداءکنندگانِ کمکهای
مالی آمادگی و اشتیاق خود را برای تأمین اعتبارات الزم اعالم خواهند کرد.
وضوح در مورد روند :همهی اشخاصی که در تحلیل درگیر هستند باید به وضوح بدانند چه کاری را قرار است
انجام دهند ،و چرا؟ .از سوی دیگر ،آنها باید به درستی معنای کلماتی که استفاده میکنند را درک کنند .داشتن سؤالی
واضح پیرامون یک قلمروِ هدفِ مشخص ،به افراد کلیدی کمک خواهد کرد تا هم درک درستی از آنچه قرار است
تحلیل کنند داشته باشند ،و هم بتوانند به خوبی روی آن متمرکز شوند .صحبت و مذاکرات فردی (چهرهبهچهره) با
کنشگران کلیدی قبل از شروع تجزیه و تحلیل میتواند سرمایهگذاریِ خوبی برای تضمین درک درست و واضح از روند
کار باشد .در شروع کارگاه نیاز است منظور از عباراتی مانند تابآوری (و سایر مفاهیم کلیدی) به درستی روشن شود.
رویکرد به شفافیت و پاسخگویی

اصول زیر باید دنبال شود:
 نتایج به شکلی بیان شود تا درک آنها آسان باشد؛
 روشهای مورد استفاده و سطوح عدماطمینان را ثبت کنید؛
 مالکهای انتخاب ،شمول و یا عدمشمول بعضی از ریسکها ،را بیان و علت آن را توجیه کنید؛
 منابع دادهها را شناسایی کنید؛
 برای جلوگیری از سوگیری و تعارض منافع ،روی پروتکلی (تفاهمنامهای) در ارتباط با نحوهی استفاده از
نظرات کارشناسان توافق کنید؛
 محدودیتهای مربوط به صحت و یا اطمینان از تمامیت (تکمیل بودن) دادهها را توضیح داده و شفاف سازید؛
 انجام ارزیابیِ مستقل از نتایج را مدنظر قرار دهید.
اگر امکانپذیر باشد ،فراهم نمودن امکان دسترسی آزاد به اطالعات مربوط به ریسک و مدلها نیز اقدام مثبتی
خواهد بود .با این حال در این زمینه موارد دیگری نیز الزم است مدنظر قرار گیرد ،به طور مثال :هزینهی فراهم کردن
دادهها ،حفظ حریم خصوصی ،محرمانه بودن و امنیت .ممکن است دسترسی محدود به بعضی از دادهها امکانپذیر باشد،

 / 92راهنمای تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها

برای مثال دسترسی به دادهها در مورد ریسکهای بالیای طبیعی (نه دادههای مربوط به سایر ریسکها مثل
ریسکهای سیاسی و اجتماعی) ممکن است یک روش میانی در این زمینه باشد.
چگونه میتوان ذینفعان مناسبی را پیدا کرد؟

اطمینان از اینکه افراد درستی برای مشارکت در طرح انتخاب شوند ،برای موفقیت تحلیل از اهمیت زیادی برخوردار
است .دالیل این اهمیت به شرح زیر است:
ایجاد فرصتهایی برای فعالیت در روابطی که از قبل وجود داشته است :خیرین مختلف ،بخشهای
مختلف دولتی و کنشگران عملیاتی در زمینههای متفاوت ،به روشهای گوناگونی کار میکنند و به چالشهای توسعه در
الیههای مختلف جامعه رسیدگی میکنند .گرد هم آوردن این افراد برای «تحلیل تابآوری سیستمها» به صورت
مشارکتی کمک خواهد کرد تا :از روابط میان کنشگران دخیل در موضوع بهرهبرداری شود؛ دسترسی به راهحلهای
بالقوهی توسعه ،افزایش یابد؛ و شیوههای جدید کار با یکدیگر ،آشکار گردد .تحلیل همچنین میتواند یادگیری مشارکتی
را توسعه دهد .به عبارت دیگر ،درک اینکه در یک زمینهی خاص ،چه چیزهایی کارایی دارد و چه چیزهایی به درستی
عمل نخواهد کرد.
چشماندازِ ریسکِ مشترک و برنامهی منسجم :تحلیلِ ریسکها با یکدیگر و به صورت مشارکتی اجازه
خواهد داد که کنشگران مختلف ،اطالعات در مورد ریسکها ،روندها ،و مقاصد برنامهریزی را به اشتراک گذارند و در
نتیجهی آن ،افزایش دسترسی به اطالعات جدید را نیز فراهم آورند .تحلیلِ به اشتراک گذاشته شده موجب افزایش
مالکیت و راهحلهای داخلی شده و در نتیجه ایجاد تابآوری را افزایش میدهد .این امر خود به بحث عینیتر در مورد
چگونگی تقویت تابآوری منجر خواهد شد .تصویر مشترک از چشماندازِ ریسک همچنین میتواند به همافزایی 6بیشتر
بین توسعه در زمینههای مختلف ،تغییرات آب و هوایی و کنشگران درگیر در اقدامات بشردوستانه منجر شود؛ و البته
شاید این همکاری به برنامههای مشترک نیز منتهی گردد .در نهایت ،تحلیلِ مشترک و کاملتر از چشماندازِ ریسک،
پتانسیل پیامدهای ناخواسته را نیز کاهش خواهد داد.
اعمال نفوذ برای مکانیزمهای بودجهی جدید :درک منسجم و مشترک از چشماندازِ ریسک ،و آنچه باید
در مورد آن انجام شود ،فرصتهایی را برای کمککنندگان مالی ایجاد خواهد کرد تا از مقامات باالتر اعتبارات بیشتری
را درخواست کنند .از سوی دیگر« ،تحلیل تابآوری سیستمها» نیمرخی از کشورها (در سطح بینالمللی ،و استانها و
مناطق در سطح ملی) با سطح ریسک باال ارائه کرده ،که این امر خود به طور بالقوه امکان جذب بودجهی بیشتر را از
سوی خیرین فراهم خواهد کرد.
چگونه می توان از تداوم حمایت افراد در طول فرایند اطمینان حاصل کرد؟

سه مجموعهی اصلی از کنشگران باید در «تحلیل تابآوری سیستمها» درگیر شوند :کارشناسان ریسک ،کارشناسان
سیستم ،و تصمیمگیران کلیدی .جدول  2چند نمونه از انواع افرادی که میتوانند در هر کدام از این طبقات قرار گیرند را
نشان میدهد؛ البته معموالً در عمل ،افرادی که به «تحلیل تابآوری سیستمها» دعوت میشوند از یک موقعیت به
موقعیت دیگر متفاوت خواهند بود.

synergies

1
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برخی از ذینفعان کلیدی ،ممکن است در ابتدا تمایلی برای انجام «تحلیل تابآوری سیستمها» به صورت اشتراکی
نداشته باشند .بنابراین ،ارسال پیامهای درست ،و تعیین اهدافی که منافع و نگرانیهای گروههای مختلفِ هدف را
پوشش دهد ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
کنشگران بشردوست (خیرین ،سمنها و  )...احتماالً تمایل زیادی برای شرکت در تحلیل به صورت مشارکتی
خواهند داشت ،اگر متوجه شوند این کار مغایرتی با اصول و ارزشهایی که برای فعالیتهای انساندوستانهشان انتخاب
کردهاند ،نداشته و همچنین الزامی برای درگیر شدن در سایر برنامههای مشترک ایجاد نمیکند .منفعت «تحلیل
تابآوری سیستمها» برای فعاالن درگیر در کارهای بشردوستانه اوالً شامل نیروی بالقوهی تحلیل ،برای اولویتبندی
برنامهریزیهای مربوط به علل ریشهای بحران است ،و ثانیاً موجب کاهش وابستگی آنها به منابع مالی بشردوستانه در
تالشهای کاهش بحران میشود.
جدول  :2کنشگران درگیر در «تحلیل تابآوری سیستمها»

متخصصان
ریسک

متخصصان
سیستم

-

تصمیمگیران
-

خطرات محیطزیست و آب و هوا :دانشمندان و دانشگاهیان از دانشگاههای محلی ،طرفداران محیطزیست
خطرات جغرافیای سیاسی :اتاق فکرهای محلی یا بینالمللی ،تحلیلگران نظامی ـ امنیتی ،و دانشمندان علوم
سیاسی
خطرات اقتصادی :بانک مرکزی ،اقتصاددانان ،معاملهگران بازار ،تحلیلگران قیمت محصوالت کشاورزی
انسانی :متخصصان آموزش و پرورش ،معلمان ،کنشگران ارتقاء بهداشت
مالی :بانکهای تجاری ،مؤسسات اعتباری ،شرکتهای تلفن همراه ،اتاق تجارت و صنایع ،سیستمهای وامهای
سنتی ،بازیگران شبکهی امنیت اجتماعی ،صنعت بیمه
طبیعی :محیطبانان ،سازمانهای کشاورزی و جنگلداری ،صنایع استخراجی و معادن
فیزیکی :شرکت آب و برق ،ارائه دهندگان خدمات اساسی ،کنشگران حمل و نقل ،زیرساختها و مهندسان
سیاسی :وکال ،کارمندان کمیسیون انتخابات ،گروههای پرنفوذ (البیستها) ،نمایندگان مجلس ،نیروهای نظامی
اجتماعی :رهبران مذهبی ،رهبران جوامع محلی ،گروههای زنان ،کنشگران سازمانهای حمایتی ،کنشگران
جلوگیری از تعارض ،رسانهها
مقامات محلی ،استاندارها و فرمانداران ،وزارت دارایی ،نمایندگان مجلس ،رهبران جامعه
مقامات ارشد سازمانهای خیریه و کمککننده
کارکنان ارشد برنامهریزی ،سران آژانسهای سازمان ملل ،بانکهای توسعه ،سازمانهای غیردولتی بزرگ،
صلیب سرخ /هالل احمر و دیگر کنشگران عملیاتی

کنشگران توسعه و تغییر آب و هوا که عمدتاً شامل دانشمندان و دانشگاهیان میشوند و اگر مزایای به
اشتراکگذاری اطالعات به طور کامل برایشان روشن شود به احتمال زیاد در طرح مشارکت خواهند کرد .در این زمینه
باید اطمینان حاصل شود موضوعاتی که برای این گروه اهمیت دارد (به طور مثال موضوعات مربوط به محیط زیست)
در برنامهریزیهای آینده مدنظر قرار گیرد.
جوامع محلی و فعاالن جامعهی مدنی به احتمال زیاد در تحلیل مشترک شرکت خواهند کرد ،اگر مطمئن باشند که
مقامات ملی ،محلی و خیرین به نتایج تحلیل توجه کرده و به آنها عمل خواهند کرد.
خیرین و بخش خصوصی به پیوستن در این فرآیند عالقه نشان خواهند داد ،اگر برنامه به عنوان طرحی در جهت
به اشتراکگذاری اطالعات باشد ،نه اینکه آنها را مقید به پیوستن به اقدامات و برنامههای عملی کند.
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کنشگران دولتی ،نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت دارایی میتوانند برای پیوستن به «تحلیل تابآوری
سیستمها» ترغیب شوند ،اگر احساس کنند که این برنامه وضوح و نفوذ بیشتری را در دامنهی گستردهای از عملیات ملی
و بینالمللی به آنها میدهد.
تحلیلگران ریسک زمانی انگیزهی مشارکت در تحلیل را پیدا خواهند کرد که احساس کنند تحلیلهایشان واقعاً در
برنامهریزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .برای مثال ،در جایی که ریسکهای جغرافیای سیاسی غلبه دارد،
دانشمندانی که در حال کار بر روی ریسک زمین لرزه یا سیل هستند یا اقتصاددانانی که نگران نوسانات نرخ ارز
میباشند ،زمانی عالقهمند به پیوستن به تحلیلِ مشارکتی خواهند شد که بدانند مسئولین پس از بحران ،ریسکهایی که
مدنظر آنهاست را نیز در برنامهریزی مدنظر قرار داده و به آنها پاسخ خواهند داد.
بخش خصوصی محلی به طور معمول ،کنشگران بخش خصوصی دسترسی کمی به کمکهای بینالمللی (و ملی)
دارند .بنابراین تحلیل میتواند برای آنها به عنوان فرصتی برای اتصال به شبکهی کمکها مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل ،امکان مشارکت بخش دولتی و خصوصیِ جدید را ایجاد کرده و همچنین به تأکید بر مسائل موثر بر جوّ تجاری
و کسب و کار به سیاستگذاران منجر خواهد شد.
چه کسی باید رهبری «تحلیل تابآوری سیستمها» را برعهده داشته باشد؟

انتخاب افرادی که رهبری «تحلیل تابآوری سیستمها» را برعهده داشته باشند ،از اهمیت برخوردار است؛ البته این امر
از یک زمینه به زمینهی دیگر متفاوت خواهد بود .هر شخصی که برای رهبری تحلیل انتخاب شود ،باید قدرت سیاسی
کافی برای اطمینان از اینکه نقشهی راهِ تهیه شده به طور مؤثر در سیاستها و برنامهریزیهای ایجادِ تابآوری اعمال
شود را داشته باشد .برای تحلیلهای تابآوری خانوادهها و جوامع محلی ،رهبر تعیینشده باید فردی باشد که طیف
وسیعی از منافع آن جامعه را بازتاب دهد .در شرایط استثنایی ،نقش رهبری میتواند توسط یک کنشگر برجستهی ملی یا
بینالمللی انجام شود.
از سوی دیگر ،تخصص فنی در دو حوزه مورد نیاز است :تحلیل ریسک ،و برگزاری (تسهیلکنندگی) کارگاه .در
منطقهی شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو ،کار تحلیل اولیهی دادهها توسط دو تحلیلگر به مدت سه هفته طول کشید؛
این موارد شامل جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها ،و آماده کردن نتایج برای ارائهی بستهی جلسه (مرحلهی )2
بود .از نظر ما ( )OECDاین نکته اهمیت دارد که انجام تجزیه و تحلیل اولیه توسط فرد یا گروهی بیطرف انجام شود،
تا از هر گونه اتهام تعصب و یا تضاد منافع در نتایج جلوگیری شود .ما همچنین دریافتیم که تسهیلکنندگی حرفهای
برای کارگاه نیز بسیار مهم است؛ تا اطمینان حاصل شود که :الف) روند به خوبی پیش خواهد رفت ،ب) شرکتکنندگان
طی دو روز به خوبی درگیر شده و عالقهمندی آنها حفظ شود ،و پ) قادر شوند گزارشی حرفهای و مستند در ارتباط با
فرایند و نقشهی راه تهیه کنند .سرمایهگذاری در این دو حوزه (تحلیل ریسک و تسهیل کارگاه) از عوامل حیاتی برای
موفقیت است.

راهنمای طرح تابآوری اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 99 /

مرحلهی دوم :پیشتحلیل و بستهی جلسه

 :1حاکمیت و قلمرو

 :2پیش تحلیل و
بستهی بسته

 :3کارگاه

 :4استفاده از نقشهی راه
برای افزایش تابآوری

این نکته مهم است که شرکتکنندگان در کارگاه از قبل به خوبی آماده شده باشند؛ به این معنی که درکِ مشترکی از
مفاهیم کلیدی ،و تحلیلِ اولیهی مشترکی از چشماندازِ ریسک داشته باشند .این آمادگی اجازه خواهد داد که :کارگاه روی
مباحث اصلی تعیینشده ،به اشتراکگذاری ایدهها ،و توسعهی نقشهی راه تابآوری تمرکز کند .بهترین راه برای انجام
این کار این است که بر اساس تجزیه و تحلیل اولیهی دادهها و گزارشها ،که بر مبنای طیف گستردهای از منابع قابل
اعتماد انجام شده ،بستهای 6برای کارگاه تهیه شود.
تجریه و تحلیل انجام شده برای بستهی جلسه ،پژوهشی علمی نیست ،بلکه فرایندی در جمعآوری و ترکیب دادهها
و اطالعاتِ موجود است به شکلی که شرکتکنندگان در کارگاه به راحتی درک کنند که آیا آنها در ریسکها یا
سیستمهای معیشت ،خبره یا متخصص هستند یا نه؟ هدف این کار ،تولید چکیدهای اجرایی است که به شرکتکنندگان
برای تأمل در آنچه که در مورد ریسک و تابآوری شناخته شده کمک کند ،و بر اساس آن از بحثهای آگاهانهتر برای
ساخت نقشهی راه تابآوری اطمینان حاصل شود.
به منظور اجتناب از اتهام تعصب در تجزیه و تحلیل و ترکیب دادهها ،در حالت ایدهآل بهتر است بستهی جلسه
توسط شخص یا گروهی ثالث و بیطرف آماده شود .شخص ثالث باید درک درستی از بافت و زمینهی تحلیل داشته
باشد ،تا اطمینان حاصل شود که بستهی تهیه شده توصیفی مناسب از چشماندازِ ریسک و تأثیر آن بر سیستمهای
معیشت گروههای هدف ارائه کند .در شکل شمارهی  1بستهای که برای «تحلیل تابآوری سیستمها» در سال 2264
برای شرق جمهوری دموکراتیک کنگو تهیه شده ،ارائه شده است .متن کامل این بسته (به زبان فرانسه) به طور برخط از
لینک زیر شکل در دسترس است.

briefing pack

1
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شکل  :7بستهی «تحلیل تابآوری سیستمها» برای شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ()2112

بستهی جلسه برای «تحلیل تابآوری سیستمها» در جمهوری دموکراتیک
کنگوی شرقی در آوریل  2264اطالعاتی پیرامون مفاهیم اصلی مرتبط با ریسک
و تابآوری ،و خالصهای از اینکه چگونه سیستمها در ارتباط با رویکرد معیشتِ
پایدار تعریف میشوند را شامل میشد .بستهی جلسه همچنین شامل تحلیل
مقدماتی از اطالعات خاص و تحلیل مربوط به بافت کشور کنگو بود .این
اطالعات بر پایهی دادهها و اسنادی بود که توسط ذینفعان مختلف ارائه شده بود.
به اشتراکگذاری این اطالعات برای کمک به تسهیل بحثها و تمرینها در
طول کارگاه بسیار مفید بود .بستهی جلسه یک هفته قبل از برگزاری کارگاه برای
شرکتکنندگان ارسال شد .این بسته به طور کامل (به زبان فرانسه) در آدرس زیر
قابل دسترس است.
www.oecd.org/fr/cad/gouvernancedeveloppement/Briefing%20Dossier.pdf

چگونگی ساخت بستهی جلسه

در جدول شمارهی  9اقداماتی که برای تهیهی بستهی جلسه مورد نیاز است به طور مختصر ارائه شده است .برای هر
فعالیت ،انواع دادههای ورودی مورد نیاز و منابع بالقوهی این دادهها و اطالعات مورد تأکید قرار گرفته است.
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جدول  :3شش فعالیت برای تهیهی بستهی جلسه
اقدام (فعالیت)
 .1تعیین سؤال،
هدف و قلمرو

محتوای

ورودی مورد نیاز

بسته

سؤال هدف و پاسخ به این سؤاالت :تابآوری چه سیستمی؟ برای چه کسی و
کجا؟ به چه ریسکی؟ در چه چارچوب زمانی؟
قلمرو

 .2درک
ریسکهای ریشهای
و تأثیر آن در
ریسکهای ثانویه

نقشهی علت
و معلولی
ریسکها و
استرسها

ارزیابیهای قبلی ریسک و گزارشهای متخصصان ،ارزیابیهای
آسیبپذیری ،گزارشهای اعالم خطر اولیه ،برنامهریزی احتمال
وقوع ،پیشبینی گرایشهای کلیدی آینده .تحلیل منازعات و
کشمکشها و پس از منازعه ،ارزیابی شکنندگی ،تحلیل قدرت و
اقتصاد سیاسی.

 .3ارزیابی احتمال
رخداد ریسکهای
اصلی (ریشهای)

نمایههای
ریسک:
توصیف و
احتمال

دادههای موجود در ارتباط با ریسکهای گذشته و حال ،مقایسهی
تاریخی و توصیف اثر بالیا و شوکهای گذشته ،الگوها و مدلهای
احتمالی ،تصاویر وضعیت آب و هوا ،کارهای انجام شده روی
6
سناریوها

 .4شناسایی اجزاء
کلیدی سیستم

فهرست
دارائیهای
زندگی

تشخیص دارائیهای اصلی سیستم و اینکه چگونه آنها با هم
ارتباط دارند .تحلیلهای مربوط به قابلیتها و ظرفیتها ،و تهیهی
طرحی کلی از اینکه چگونه این دارائیها خواهند توانست چشماندازِ
ریسکهای فعلی را مدیریت کنند.

 .5تحلیل اینکه
چگونه هر یک از
ریسکهای
شناسایی شده بر هر
جزء از سیستم اثر
میکند.

نیمرخ
ریسک :اثر
ریسک

 .6تعیین شدت
کلی ریسکهای
مختلف بر سیستم

ارزیابی موقعیت دارائیهای مختلف قبل ،در مدت و بعد از
شوکهای تاریخی و اینکه چگونه آنها به شوکها پاسخ دادهاند؟
آیا آنها تابآور هستند؟ محاسبهی اثر متوسط هر ریسک روی هر
کدام از دارائیها بر پایهی دارائیهای کمی و کیفی.

احتمال رخداد ریسکهای تشخیص داده شده ،محاسبه شده در
نقشهی
اقدام سوم ،ضرب در اثر میانگین ریسک بر سیستم خانوار از اقدام
گرمایی
ریسک جاری پنجم.

توسط چه کسی
فراهم میشود؟
هدایتکنندهی
توسط
تحلیل تابآوری سیستمها
سازمانهای ملی و محلی
فکرها،
اتاق
بالیا،
سازمانهای فعال در
زمینهی جنگ ،کشمکش و
صلح ،مصاحبههای با
متخصصان ،گزارشهای
متخصصان.
مؤسسات ملی یا محلی
مربوط به ریسک بالیا،
شرکتهای بیمه ،سایر
تحلیلهای ریسک
تحلیل دارائیهای معیشت
در سطح خانوار ،از قبیل
تحلیل اقتصاد خانوار و
ارزیابی ظرفیتها و
2
آسیبپذیریها
تحلیل
به
برای

 نمایش وآسیبپذیری
ریسکها
دارائیهای خانوار
 سازمانها یا ذینفعانملی یا محلی ریسک
شخص ثالث که مسئولیت
خالصهسازی برنامه
(پرونده) را برعهده دارد.

اقدام  :1تعیین سؤالِ هدف یا قلمرو

قلمرو (حوزه یا هدف) «تحلیل تابآوری سیستمها» باید در ابتدای بستهی جلسه به طور کامل مشخص و مستندسازی
شود .سؤالِ هدف یا قلمرو در اولین مرحلهی تحلیل ،از طریق مشورت با ذینفعان کلیدی تعیین شده است .این سؤال

6

سناریو طرح کلی وضعیت طبیعی و یا مورد انتظار حوادث است .به طور تخصصیتر سناریو داستانی توصیفی از بدیلهای موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر
دارد.
2
این آمارها معموالً توسط سازمان آمار کشورها یا سازمانهای مشابه تهیه می شود .در مثال فوق برای جمهوری دموکراتیک کنگو به گزارشات تهیه شده توسط
( CFSAMمأموریت ارزیابی غذایی و غالت) وابسته به فائو ( FAOیا سازمان کشاورزی و خواربار) وابسته به سازمان ملل اشاره شده است] .مترجم[

 / 91راهنمای تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها

باید واقعبینانه باشد ،به عنوان مثال بیش از حد گسترده نباشد ،و مرتبط ،به عنوان مثال مرتبط با فرآیندهای
سیاستگذاری و برنامهریزی آینده باشد.
اقدام  :2درک ریسکهای اصلی و تأثیر آنها در ریسکهای ثانویه

این اقدام به برجسته کردن روابط علی -معلولی بین ریسکهای اولیه و ثانویه در موقعیت فعلی کمک میکند .برای این
کار الزم است تحلیلگر ،که توسط هدایتکنندهی برنامه حمایت میشود ،همهی گزارشات مقامات اصلی را بررسی کند
و در صورت لزوم با منابع دادههای اولیه و ثانویهی کیفی تکمیل سازد .این امر به تحلیلگر کمک میکند درک درستی
از زمینهی مورد بررسی داشته باشد و در نتیجه به آنها در اعتباریابی اطالعاتی که پردازش میشوند ،کمک خواهد کرد.
با استفاده از یک رویکرد تحلیلی ،شبیه تحلیل درخت مشکل ،6تحلیلگر در یک صفحه به صورت گرافیکی روابط
بین ریسکهای اولیه و ثانویه ،و استرسهای مرتبط با آن را در موقعیت مورد بررسی ،خالصه میکند .نمونهای از روابط
بین ریسکها و استرسها مربوط به شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در شکل شمارهی  1ارائه شده است .در اینجا
تمایز بین ریسکهای فراگیر و ویژه ،و استرسها اهمیت دارد .به همین دلیل از کدهای رنگی ،بر اساس طبقهبندی
ریسک ها در ارزیابی انجام شده در تحلیل ،استفاده شده است .لذا هر کدام از ریسکهای طبیعی/محیط زیستی ،و
ریسکهای مربوط به جغرافیای سیاسی و اقتصادی با یک رنگ نشان داده شده است.
این نمایش گرافیکی کمک خواهد کرد شرکتکنندگان در کارگاه درک کنند که چگونه استرسها یا تنشهایِ
مختلف ،ممکن است سیستم را بیشتر در معرضِ بعضی از ریسکهای خاص قرار دهد ،و چگونه یک ریسک ،ممکن
است به ریسک دیگر منجر شود .درک نقاط ضعف و ریسکها در یک موقعیت یا زمینه ،و درک اینکه چگونه آنها در
یکدیگر تأثیر میکنند ،اجازه میدهد تا سیاستگذاران و برنامهریزان عملیاتی ،بحرانیترین نقاط ضعف سیستم را هدف
قرار داده و بتوانند هر گونه احتمال عوارض ثانویهی احتمالی را متوقف یا محدود سازند.
به عنوان مثال ،ریسک تغییر مکان زندگی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ،خطری ریشهای نمیباشد بلکه در
واقع نتیجهای از ریسکهای دیگر ،مانند ریسک منازعات محلی یا فوران آتشفشان است .بعضی از ریسکها نیز به دلیل
وقوع بعضی استرسها تشدید میشوند؛ به طور مثال ریسک نوسانات قیمت در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با
استرسهای همزاد (وابستگی باال به صادرات و محیط کسب و کار نامطلوب) آن درهم آمیخته است.
ریسکها و استرسهایی که شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را تحت تأثیر قرار میدهند در شکل شمارهی  3ارائه
شده است.

6

تحلیل درختِ مشکل ،اهداف و راهبردها ،ابزار خاصی برای کشیدن نقشهی مشکالت اصلی به همراه علتها و اثرات آنها است که به برنامهریزان پروژهها کمک
میکند تا اهداف روشن و قابل مدیریتی را مشخص کرده و راهبردهای مورد نیاز برای نائل شدن به آن اهداف را مشخص سازند] .ویکیپدیا ،مترجم[
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شکل  :8نقشهی علل و اثرات ریسکها و استرسها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو

توضیح :ریسکهای فراگیر (مستطیل حاشیه قرمز) ،ریسک ویژه (مستطیل حاشیه خاکستری) ،محرکهای تنشزا یا استرسزاها (بیضی) -
 -ریسکهای اقتصادی (زرد) ،طبیعی (سبز) ،جغرافیای انسانی (خاکستری) و اجتماعی (صورتی)

بر اساس نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ،تحلیلگر ،همراه با سازمان میزبان ،فهرستی شامل (حداکثر تا) 65
ریسک عمده را شناسایی خواهند کرد .این ریسکهای اصلی محور تجزیه و تحلیلهای بیشتر خواهند بود .جدول
شمارهی  ،4ده ریسک عمده که برای «تحلیل تابآوری سیستمها» در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو انتخاب شده را
نشان میدهد.
جدول  :2فهرست ده ریسک عمده که برای بستهی «تحلیل تابآوری سیستمها» در شرق جمهوری دموکراتیک
کنگو انتخاب شده

ریسکهای فراگیر
طبیعی

جغرافیای سیاسی
اقتصادی

 خطر آب و هوا (فرسایش ،رانش زمین ،ریزش سنگ ،سیل) - آتشفشان ،زمین لرزه و فوران گاز مشکالت مربوط به انتخابات سال  2264جمهوریدموکراتیک کنگو و انتخابات  2265بروندی
 درگیریهای مربوط به زمین منازعات مربوط به اقتصاد زمان جنگ -نوسانات قیمت و نرخ ارز

ریسکهای ویژه
بیماریهای مربوط به دام و گیاهان
*
بیماریهای بومی و همهگیر
حفاظت از حوادث

از دست دادن فعالیتهای درآمدزا

* توجه داشته باشید که در شرایط خاص ،بیماریهای بومی و واگیر میتوانند به عنوان ریسکهای فراگیر طبقهبندی شوند.
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اقدام  :3ارزیابی احتمال رخداد ریسکهای اصلی (ریشهای)

گام بعدی ،تجزیه و تحلیل دادههای ثانویه (فرعی) و یا مصاحبه با کارشناسان در رابطه با هر یک از ریسکهای
ریشهای مشخص شده در اقدام  2است .این کار اجازه خواهد داد تحلیلگر نیمهی اول نیمرخ (پروفایل) ریسک را
تکمیل کند (مثال ارائه شده در جدول  .)5اطالعات زیر برای تکمیل نیمرخ ریسکها مورد نیاز است:
 نوع ریسک :فراگیر و ویژه
 نوع مخاطره :طبیعی ،جغرافیای سیاسی ،اقتصادی ،و غیره
 استرسهای مرتبط :روند بلندمدت ،عوامل تشدیدکننده
 توضیح ریسک :خالصهای از آنچه که در مورد ویژگیهای این ریسک شناخته شده است.
 شوکها و سناریوهای گذشته :مثالهایی از رخدادهای تاریخی شوکها و اثرات آنها.
 اثرات احتمالی :توصیف اثرات احتمالی بر مؤلفههای مختلف سیستم که از اثرات گذشته و سناریوهای تهیه
شده به دست آمده است.
 منابع اصلی اطالعات :اشاره به اسنادی که مورد بررسی قرار گرفته است.
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شکل  :5نمونهای از نیمرخ ریسک در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو

ریسک
نوع
دسته
استرسهای
مرتبط

توصیف
ریسک

بیماریهای جانوری و گیاهی
ریسک ویژه
ریسک طبیعی
ضعف سازمانها ،سیستمهای هشدار دهندهی اولیهی محدود ،سیستمهای نظارتی محدود ،فقدان منابع ،فقدان ظرفیت
فنی ،تعداد ناکافی دامپزشک ،فقط یک آزمایشگاه برای کل کشور ،عدم تولید واکسنهای اصلی در داخل کشور
بیماریهای جانوری :شروع ناگهانی بیماریهایی که تعداد زیادی از حیوانات را در منطقه تحت تأثیر قرار میدهد :گاوها،
گوسفندها و سایر نشخوارگان کوچک و ماکیان و مرغها در معرض خطر و ریسک بعضی از بیماریها هستند ،اما شبکهی نظارت
آسیبشناسی (اپیدمولوژی) و کنترل بیماریهای مسری متأسفانه قادر به شناسایی و روبرو شدن با یک بحران احتمالی
بیماریهای جانوری نیست.
بیماریهای گیاهی :نشاستهی کاساو (غذاهای اصلی در این منطقه) از یک نوع ویروس ،که هم اکنون بومی شده ،تحت تأثیر
قرار گرفته است .میزان اثر این ویروس به بیش از  12درصد محصول بوده و موجب کاهش بازده از  92تا  622درصد محصول
پیشبینی شده ،براساس میزان اثر ویروس ،شده است .نوعی باکتری درختان موز (به نام  32 )Wiltدرصد از درختان موز را در
ایاالت شرقی تحت تأثیر قرار داده و به طور جدی میزان درآمد خانوارها را کاهش داده است.

علیرغم تالشهایی که در ده سال گذشته برای کنترل بیماریها انجام شده است ،باکتری درختان موز هنوز تأثیر زیادی
بر محصول در بعضی از نواحی جنوبی و شمالی کیویو ( )Kivuدارد .در نوامبر  2269بیش از  22هزار بز در تعدادی از
شوکها و
روستاهای منطقه (در متن اصلی نام تعدادی از روستاها نوشته شده است) تلف شدند .در فوریه  2264هزاران بز به دلیل
سناریوهای
یک بیماری واگیر که برای چندین ماه در جنوب شبوندا ( )Shabundaدر جنوب استان کیویو شیوع پیدا کرد ،تلف
گذشته
شدند .در جوالی  2269تب خوکی آفریقایی  2513خوک را در ناحیه هاوت -یولی ( )Haut-Ueleدر جنوب استان تلف
کرد.
منبع
مدارک
اثر
احتمالی

خسارت به احشام ،احتمال انتقال بعضی از بیماریها از حیوان به انسان ،خسارت به محصوالت کشاورزی ،افزایش قیمت
واردات جایگزین و اثر منفی بر امنیت غذایی .کاهش درآمد خانوارهایی که به احشام ،نشاسته کاساو و موز وابسته هستند.
ریسک گسترش فرامرزی.
2/5
احتمال رخداد
سرمایه سیاسی

بازنمایی
ترسیمی از
احتمال
رخداد
ریسک:
اثر روی
دارائیهای
معیشت

سرمایه فیزیکی
سرمایه طبیعی
سرمایه اقتصادی
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی

0

1

2

3

4

اثر متوسط بر سیستم معیشت

1/6

شدت ریسک :احتمال رخداد × میانگین اثر بر سیستم

2/1
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به منظور بررسی احتمال رخدادِ هر یک از ریسکهای ریشهای ،تحلیلگر میتواند ،به طور مثال ،به برنامههای
احتمال ریسک موجود ،گزارش ارزیابی ریسکهای ملی ،نظرات کارشناسان مربوطه و /یا آمار شرکتهای بیمه مراجعه
کند.
باید توجه کرد که دادههای موجود اغلب ناقص خواهند بود ،به خصوص زمانی که ریسکهای جغرافیای سیاسی
مدنظر باشند .در این موارد ،اغلب تحلیلگر نیاز خواهد داشت احتمال رخداد را به صورت ذهنی و بر اساس پژوهشهای
انجام شده ارزیابی کند .مهم این است که این ارزیابیها ،قبل از اینکه در بستهی جلسه توزیع شوند ،توسط گروه
بیطرف از کارشناسان مورد بازبینی و تأیید قرار گیرند.
مقیاس تعیینشده برای بررسی احتمال باید ساده باشد ،به طوری که شرکتکنندگان در کارگاه بتوانند آن را به
راحتی درک کنند؛ حتی اگر این سادهسازی بدان معنی باشد که مقیاس کمی قراردادی (براساس نظرات افراد نه کامالً
عینی) باشد .دو مثال از مقیاسها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :6مثالهایی از مقیاسهای احتمال

مقیاس

احتمال رخداد

احتمال رخداد سالیانه

2

مکرر یا خیلی زیاد

< ٪99

3

متوسط یا زیاد

 ٪62تا ٪99

2

گاهیاوقات

 ٪9تا ٪62

1

غیرمحتمل

 ٪6تا ٪9

1

صدق نمیکند

مقیاس

معنی

2

احتمال بسیار زیاد

اطمینان زیاد که ریسک در یک سال آینده موجب بروز شوک خواهد شد.

3

احتمال زیاد

بین  62تا  622درصد احتمال در یک سال

2

احتمال کم

بین  6تا  62درصد احتمال در یک سال

1

غیرمحتمل

کمتر از  6درصد احتمال در یک سال

1

صدق نمیکند

احتمال به درصد

اقدام  :4شناسایی اجزاء کلیدی سیستم

هدف این مرحله تعیین مؤلفههای کلیدی سیستمی است که «تحلیل تابآوری سیستمها» روی آن اجرا میشود .برای
نشان دادن این موضوع از رویکرد معیشت پایدار استفاده خواهیم کرد .این رویکرد ،سیستم را از نقطه نظر اثرات در انواع
مختلف «سرمایه» تجزیه و تحلیل میکند (جدول  .)1کار تحلیلگر این است که داراییهای هر یک از این شش نوع
سرمایه را در زمینهی مورد بررسی فهرست کند .طبقهبندی یک علم دقیق نیست ،به همین دلیل بعضی از داراییها
میتوانند به روشهای مختلف دستهبندی شوند .به عنوان مثال ،گاو ،برای شیری که میدهد میتواند به عنوان
سرمایهی طبیعی ،برای شخم زدن مزارع به عنوان سرمایهی فیزیکی و به عنوان جهیزیهی عروس به عنوان سرمایهی
اجتماعی طبقهبندی شود .جدول صفحهی بعد مثالهایی از داراییها برای هر گروه از سرمایه ارائه کرده است .این
میتواند به عنوان نقطهی شروع در خدمت ادامهی تحلیل باشد .تحلیلگر میتواند بسته به زمینهی مورد بررسی مواردی
از داراییها را حذف یا اضافه کند.
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جدول  :7مثال از اجزاء (دارائیهای) سیستم معیشت در شش طبقهی سرمایه
سرمایه

مالی

انسانی

طبیعی

فیزیکی

سیاسی

اجتماعی

دارائی
-

تولید اضافی برای فروش
تسهیالت بانکی
گروههای اعتباری /پسانداز
اشتغال رسمی
هدایا /کمکهای مالی
شایستگی ،دانش ،عادات
تحصیالت
تنوع زیستیِ محیط
جنگل
زمین برای کشاورزی /دام
احشام
کاالها و اجناس
آب آشامیدنی
انرژی
اقالم خانگی ضروری
وسایل حمل و نقل ،احشام
دسترسی به مسئولین
دانش مربوط به حقوق و وظایف
عضویت در احزاب سیاسی
شرکت در جلسات جوامع محلی
کمیتههای محلی
مکانیزم مدیریت تعارض رسمی /غیررسمی
تعامل اجتماعی غیررسمی
اقدامات برای محافظت از دختران و پسران

-

درآمد برای پوشش نیازهای اساسی
اشتغال غیررسمی
پسانداز
انتقال سرمایه

-

سالمت و بهداشت
مهارتهای فنی و حرفهای
مواد معدنی
رودخانهها و آبشخورها
منابع آب آشامیدنی

-

زمینهای تولیدی /سرمایهی مولد
سیستم فاضالب
سرپناهها
زیرساختهای اجتماعی

-

مشارکت در سازمانهای محلیِ مؤثر بر
ساختار قدرت محلی
مشارکت در فرایندهای دموکراتیک
(انتخابات ،عدمتمرکز)
عضویت در گروههای اجتماعی رسمی
حمایت متقابل
مشارکت زنان در زندگی اجتماعی

-

اقدام  :5تحلیل اینکه چگونه ریسکهای شناسایی شده ،بر هر جزء از سیستم اثر میکند؟

در اینجا تحلیلگر تعیین میکند که چگونه هر یک از ریسکهای شناسایی شده در اقدام  ،2بر هر یک از اجزای سیستم
که در اقدام  4شناسایی شدهاند ،اثر میکند .این روش تصویری کلی از موارد زیر را ایجاد خواهد کرد:
 چگونه ریسکهای فردی احتماالً بخشهای مختلف سیستم را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ و کدام بخشهای سیستم در معرض ریسک است وکدام بخشها نیستند؟در وضعیت ایدهآل ،تحلیلگر برای تعیین میزان تأثیر شوکهای متفاوت ،به دادههای کمّی ،که وضعیت مؤلفهی
سیستم را قبل و بعد از شوک اندازهگیری کرده ،مراجعه میکند .با این وجود ،دادهها برای برخی از دارائیها ممکن است
بیشتر در دسترس باشند؛ به طور مثال اطالعات در مورد داراییهایِ گروه سرمایهی فیزیکیِ سیستم معموالً بیش از سایر
دارائیها در دسترس است .معموالً پیدا کردن دادههایی که نحوهی واکنش داراییهای اجتماعی و سیاسی به شوکهای
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مختلف در گذشته را نشان دهند ،بسیار کم است .در این موارد برای تعیین احتمال اثر ،تحلیلگر نیاز به مراجعه به
دادههای ثانویه ،گزارشها و شاید حتی مصاحبهها با متخصصان داشته باشد.
برای مستندسازی تحلیل ،تحلیلگر باید جدولی مانند جدول شمارهی  1را تهیه کند .در این جدول :فهرست
داراییهایی که در اقدام  4تهیه شده ،برآورد تأثیر هر ریسک بر هر یک از داراییها ،و دلیل ارزیابی ارائه شده است .در
جدول زیر گزیدهای از تحلیل تأثیر احتمالی بیماریهای حیوانی و گیاهی بر داراییهای سیستمهای مختلف در شرق
جمهوری دموکراتیک کنگو نشان داده شده است .در این مثال از دو دارائیِ سرمایهی اجتماعی« ،کمیتههای محلی»
تحت تأثیر قرار نمیگیرد ،اما «اعتماد به سازمانها» ممکن است کمی تحت تأثیر قرار گیرند ،چون سازمانهای دولتی
ممکن است قادر به کنترل بیماریهای حیوانی یا گیاهی نباشند.
جدول  :8مثال تحلیل برای خطر بیماریهای حیوانی و گیاهی در دو دارایی شرق جمهوری دموکراتیک کنگو
سرمایه

مشروح دارائی

اجتماعی
اجتماعی
....

کمیتهی محلی
اعتماد به سازمانها

برآورد تأثیر هر ریسک
بر هر یک از داراییها
2
2

دلیل برآورد
سازمان قادر به فراهم کردن هشدار یا معرفی معیارهایی برای کنترل نیست.

جدول  3نمونهای از مقیاسی است که میتواند برای مستندسازی اثر مورد استفاده قرار گیرد.
جدول  :9نمونهای از یک مقیاس برای ارزیابی تأثیر
مقیاس اثر
1

غیرقابل کاربرد

شوک بر این بخش سیستم تأثیر نمیگذارد.

1

ناچیز

شوک تنها به میزان کمی این بخش سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد.

2

محدود

شوک بر این بخش سیستم به طور محدود یا موقت اثر میگذارد.

3

قابل توجه

شوک به طور قابل مالحظهای بر این بخش سیستم به طور میان تا دراز مدت اثر میگذارد.

2

خیلی زیاد

شوک عمیقاً و به طور دائم این بخش سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد.

پس از تکمیل جدول ،تحلیلگر موارد زیر را محاسبه خواهد کرد:
 محاسبهی میانگین اثر ریسک در هر گروه از داراییها (هر سرمایه) در سیستم :به عنوان مثال میانگین اثربیماریهای گیاهی و حیوانی بر داراییهای سرمایهی اجتماعی .برای محاسبهی این شاخص میانگین همهی
نمرات اثر آن گروه از دارائیها را محاسبه میکنیم.
 در برخی از موقعیتها ،محاسبهی این میانگین ممکن است شاخصی واقعی از شدت اثر نباشد .این حالت زمانیممکن است رخ دهد که یکی از داراییهای کلیدی (یکی از جنبههای سرمایهی اجتماعی) که مورد ارزیابی
است ،به شدت تحت تأثیر قرار گرفته باشد اما داراییهای دیگر (جنبههای دیگری از سرمایه اجتماعی) اصالً
تحت تأثیر قرار نگرفته باشد .در اینجا محاسبهی میانگین نمرات گمراهکننده خواهد بود .در چنین مواردی،
تحلیلگر میتواند فقط میانگین دارائیهایی که از شوک اثر گرفته باشند را محاسبه کرده و دارائی(هایی) که
نمرهی آنها صفر است را از محاسبه حذف کند .در این مورد ،تحلیلگر میتواند توضیح دهد که نمرهی به
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دست آمده فقط مربوط به دارائیهایی است که از شوک اثر گرفتهاند (دارائیهایی که اثر نگرفتهاند یعنی
نمرهی آنها صفر بوده حذف شده است).
 میانگین اثر هر ریسک روی کل سیستم :این شاخص بر مبنای میانگین اثر هر شش سرمایه محاسبه میشود.نتایج تحلیل در نمودار زیر نشان داده شده است .این نمودار ،و محاسبهی شاخص اثرِ کلی ریسک بر سیستم ،بعداً
در نیمرخ ریسک (نمودار  )6ارائه میشود.
نمودار  :1ارزیابی اثر کلی ریسک بر اجزاء سیستم
سرمایه سیاسی
سرمایه فیزیکی
سرمایه طبیعی
سرمایه اقتصادی
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
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4

اقدام  :6تعیین شدت کل ریسکهای مختلف بر سیستم

شدت ،از ضرب احتمال وقوع ریسک (محاسبه شده در اقدام  )9در اثر کلی ریسک بر سیستم (محاسبه در اقدام  )5به
دست میآید .ارزشِ شدت میتواند در ردیف انتهایی نیمرخ ریسک نوشته شود.
شدت = احتمال وقوع ریسک × اثر کل ریسک بر سیستم
این اطالعات سپس به تحلیلگر اجازه میدهند تا نقشهی گرمایی ریسک را ترسیم کند .برای کشیدن نقشهی
گرمایی ،احتمال ریسک را در یک محور ،و اثر ریسک بر سیستم را در محور دیگر ارائه میکنیم .به مثالی که در شکل
شمارهی  3ارائه شده توجه نمایید.
6
اگر اطالعات کافی وجود داشته باشد ،با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISنقشههای ریسک دیگری
نیز میتواند ارائه شود .به عنوان مثال ،نقشهی فیزیکی از منطقهی مورد تحلیل ،که الیههایی از ریسک را نشان
میدهد ،میتواند در تصویرسازی و تحلیل ریسکها و همچنین برای درک ارتباط بین انواع مختلف ریسک ،کمک
زیادی کند.

geographic information system

1
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نمودار  :2نقشهی گرمایی ریسکِ شرق جمهوری دموکراتیک کنگو

اگر همهی اطالعات درست نباشد؟

نقشِ سازمانی که رهبری کارگاه را برعهده دارد ،در فرآیند جمعآوری داده بسیار مهم است .سازمان هدایتکنندهی
کارگاه میتواند:
 فهرستی از پایگاههای اطالعاتی را ارائه کند یا دسترسی به اطالعات را تسهیل نماید؛ ایجاد مکانی یا دفتری برای جمعآوری ،و ارائهی اطالعات کلیدی و گزارشها ،پیرامون موضوع؛ ارسال پیام و مکاتبه با ذینفعان کلیدی و درخواست از آنها برای به اشتراکگذاری اسناد و دادههای کلیدی کهمیتواند برای بستهی جلسه مفید باشند.
در بهترین حالت ،بستهی جلسه باید حاوی تجزیه و تحلیلها و گزارشهای ریسکهای موجود باشد .با این حال،
در بسیاری از کشورها ،دادهها و تجزیه و تحلیلها ممکن است قدیمی ،پراکنده و یا غیرقابل دسترس باشند .در این مورد
برای تهیهی بستهی جلسه نیاز به استفاده از رویکرد کیفی خواهد بود.
به عنوان مثال ،تحلیل شدت اثر ریسکهای مختلف در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو از تفسیرهای کیفی روی
دادهها و گزارشهای مختلف استخراج شد .برای اطمینان حاصل کردن از اعتبار تحلیلها ،مثلثسازی (ارزیابی با
ترکیبی از روشها )6یا بررسی متقابلِ دادهها و گزارشات مختلف ،قبل از توزیع بستهی جلسه ،و در طول کارگاه اهمیت
دارد.

6

 triangulationکه در کتب مربوط به روشهای کیفی (به ویژه در علوم اجتماعی) به مثلثسازی و «ترکیب روشها» یا «چندبُعدی کردن روش» معادلیابی شده
به این نکته اشاره دارد که وقتی دادهها را از چند روش به دست آوریم روایی آنها بیش از هنگامی است که از یک روش جمعآوری شده باشد .به عبارت سادهتر ،در این
روش برای یافتن پاسخ به یک سوال به جای یک منبع و یک روش از منابع و روشهای مختلف بررسی و تحقیق میکنیم] .مترجم[
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در ضمن اشاره به مناطقی که در آن دادهای یافت نشده یا دادهها ناکافی بودهاند از اهمیت برخوردار است .اشاره به
عدم وجود دادهها موجب خواهد شد روی شکافِ دادهها و راههای غلبه بر آن در آینده فکر شود .به عنوان مثال،
شرکتکنندگان ممکن است انجام پژوهشهایی را در اولویت قرار دهند که ارزیابیهای ریسک علمی و عمیق ،در مورد
آن دسته از خطراتی که احتمال رخداد آنها در حد باالیی ارزیابی شده ،اما در حال حاضر اطالعاتی در مورد آنها وجود
ندارد ،فراهم کنند.
چه کسی باید بستهی جلسه را دریافت کند؟

حداقل یک هفته قبل از شروع کارگاه بستهی جلسه باید برای شرکتکنندگان ارسال شود .همراه بسته باید پیامی ارسال
شود که در آن هدف کارگاه توضیح داده شده و شرکتکنندگان به خواندن محتویات بسته ،قبل از شروع کارگاه ،تشویق
شوند.
پیامی که همراه بستهی جلسه ارسال میگردد باید مورد توافق همهی ذینفعانی که در برگزاری جلسه مشارکت
کردهاند ،از جمله کسانی که اطالعات الزم را در اختیار گذاشتهاند ،یا دسترسی به پایگاههای اطالعاتیشان را فراهم
کردهاند و یا اجازهی مصاحبه با متخصصان و گزارشها را دادهاند ،برسد .همچنین باید روشن کرد که بستهی جلسه،
تجزیه و تحلیلی مقدماتی بوده و کاری علمی و پژوهشی نیست و هدف اصلی آن ارائهی اطالعات اولیه و اساسی برای
بحث بیشتر در طول کارگاه است.
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مرحلهی سوم :کارگاه

 :1حاکمیت و قلمرو

 :2پیش تحلیل و
بستهی جلسه

 :3کارگاه

 :4استفاده از نقشهی راه
برای افزایش تابآوری

چرا کارگاه؟

«تحلیل تابآوری سیستمها» فرآیندی مشارکتی و با ذینفعان متعدد است .تحلیل مقدماتی دادههای ریسک میتواند
توسط یک شخص ثالث و بیطرف انجام شده و خالصهی آن در بستهی جلسه ارائه گردد ،اما خود تحلیل ،و
اولویتبندی اقدامات برای افزایش تابآوری در هر زمینهی مشخص ،تنها توسط آن دسته از ذینفعانِ کلیدی ،که
نقشهی راه تابآوری سیستم را تهیه میکنند ،قابل اجرا است .ساختار کارگاه ،و تمرینهای مشارکتی که طراحی شده،
بحثها و فعالیتهای مرتبط را در جهت رسیدن به هدف فوق هدایت خواهد کرد .این کارگاه  2روز طول میکشد و
اهداف آن عبارتند از:
 رسیدن به درک مشترکی در مورد ریسک و تابآوری در بافت فعلی ،شامل:
 oاصول ریسک و انعطافپذیری،
 oساختار سیستمهای جوامع چگونه است،
 oچگونه ریسکها بر بخشهای مختلف سیستم اثر میکنند،
 oو کجای سیستم تابآور است و کجای آن ضعیف است.
 نشان دادن ارتباط ریسک و تابآوری در کار و فعالیتهای شرکتکنندگان،
 ایجاد حس اجماع و توانمند کردن شرکتکنندگان برای طراحی نقشهی راه ارتقای تابآوری.
چه افرادی باید به کارگاه دعوت شوند؟

تجربه نشان داده است که کارگاه «تحلیل تابآوری سیستمها» بسیار محبوب بوده و افراد زیادی تمایل به شرکت در
آن دارند .با این حال ،برای بهترین نتیجه (هم برای انجام یک تحلیل جدی و هم برای تهیهی نقشهی راهی که منجر
به طراحی برنامهی بهتری شود) ،انتخاب و شرکت افراد مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.
در مرحلهی  ،6سه مجموعهی اصلی از کنشگرانی که بهتر است در «تحلیل تابآوری سیستمها» درگیر شوند
معرفی شدند؛ اینها عبارت بودند از :کارشناسان ریسک ،کارشناسان سیستم ،و تصمیمگیران کلیدی (سیاستگذاران و
مسئولین) .برای اطمینان از اینکه این افراد واقعاً در کارگاه شرکت کنند ،سازماندهندگان باید کارگاه را به عنوان یک
رویداد منحصر به فرد که فقط مدعوین خاص به آن دعوت میشوند ،عرضه کنند .متخصصان سیستمها و ریسک،
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زمانی مایل به شرکت در کارگاه خواهند بود که مطمئن شوند در آن به تصمیمگیران واقعی دسترسی پیدا خواهند کرد.
تصمیمگیران نیز احتماالً زمانی به شرکت در کارگاه عالقه نشان خواهند داد که بدانند در آن به متخصصان واقعی و
اطالعات جدید و جالب دست پیدا خواهند کرد.
برای اطمینان از مشارکت واقعی و بحثهای مولد بهتر است تعداد شرکتکنندگان حداکثر به  42نفر محدود شود.
در اغلب موارد ،این به معنای این است که تنها یک نفر از هر سازمان باید حضور داشته باشد و سایر افراد از آن سازمان
دعوت نشوند .البته باید مطمئن شد که همهی دادهها و اطالعات (حتی اطالعات از افرادی که تمایل به شرکت داشتهاند
اما به دلیل محدودیتها به کارگاه دعوت نشدهاند) در فرایند نقشهی ریسک اولیه لحاظ شود .از سوی دیگر ،باید نتایج
کارگاه به صورت کتبی با ارسال گزارش نهایی کارگاه و یا با برگزاری جلسهای ،و توضیح شفاهیِ نتایج ،به اشتراک
گذاشته شود.
ساختار کارگاه در  2روز

این کارگاه دو روز طول میکشد و مطالب آن در قالب  5واحد (ماژول یا بخش) سازمانیافته است .ساختار کارگاه در
جداول  1و  3نشان داده شده است .در پایان کارگاه ،شرکتکنندگان قادر خواهند بود تا:
 مفاهیم مرتبط با تابآوری از جمله ریسکها ،شوکها ،استرسها ،آسیبپذیریها و ظرفیتها را توصیف کنند؛ چشماندازی از ریسکهای فعلی و آینده ،و تأثیرشان بر سیستم را به اشتراک گذارند؛ نقشهی راهی را برای ارتقاء تابآوری سیستم تهیه کنند.همراه این راهنما ،دستورالعمل تسهیلگر برای برگزاری کارگاه ،با جزئیات کامل برای سازماندهی بهتر کارگاه،
طراحی شده است .6این دستورالعمل شامل موارد زیر است:
 برنامهی تفضیلی هر بخش از کارگاه؛ اسالیدهای پاورپوینتی که بر اساس بافت و زمینهای که کارگاه برگزار میشود ،قابل تغییر و انطباق است؛ یادداشتهایی که برای کمک و آمادهکردن تسهیلکننده ،همراه هر اسالید ارائه شده است؛ -توضیح کامل سازماندهی اداری و تدارکاتی ،و فهرستی از جزوات و سایر مواد آموزشی مورد نیاز.

6

این دستورالعمل در بخش دوم کتاب ارائه شده است .ضمن اینکه در تجربه ی عملی برگزاری کارگاه به دلیل جدید بودن مفاهیم و کارهای عملی متعدد عمالً در دو
روز امکانپذیر نیست و حداقل سه روز برای اجرای کامل آن وقت نیاز است] .مترجم[
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جدول  :8پنج مرحلهی «تحلیل تابآوری سیستمها»
1
واحد

2

3

تجزیه و تحلیل

تحلیل ذینفعان و

ویژگیهای اجزاء

فرایندهای تاثیرگذار

سیستم

بر سیستم

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

حال

 تعریف سؤال و قلمرو تحلیل تحلیل علتمعلولی ارتباطاثرات ریسکهای فراگیر،
ویژه ،فصلی ،دورهای،
رویدادهای با اثرکم و فراوانی
زیاد با استرسزاها
 فهرست کردن مؤلفههایسیستم
 تجزیه و تحلیلهای ریسکاصلی

 برآورد اثرات مثبت و منفیهر شوک بر هر مؤلفهی
سیستم
 تحلیل آسیبپذیری اجزاء ،وظرفیت و تغییر مرتبط با
فشار داخلی
 رتبهبندی مؤلفههای سیستماز کمترین به بیشترین
تأثیرپذیری

 مروری بر فرایندهایذینفعان ،اندازه و تأثیر مرتبط
به دستیابی به مؤلفههای
سیستم
 شناسایی اقدامات کنونیتوسط یک کنشگر بیرونی
برای حمایت از راهبردها در
زمان روبرو شدن با شوک

 بحث روی توانایی مؤلفههایسیستم تا در برابر اثرات
ترکیبی مورد انتظار بافت
بیرونی  +فشار بیرونی
مقاومت کنند.
 بارش فکری در موردسنجش تابآوری سیستم

 شناسایی ریسکهاینامطلوب و ریسکپذیری
کنشگران
 اولویتبندی و ترتیبدهیاقدامات مناسب برای تقویت
ظرفیتهای سهگانه
 اندازهگیری اینکه چگونهمیتوان اثر اقدامات را به
منظور ارتقاء تابآوری
اندازهگیری کرد.

 بازنمایی گرافیکیعلتمعلولهایی که
ریسکها و استرسزاها را
مرتبط میکنند.
 ایجاد نقشهی گرماییریسکهای کنونی و آینده
 برگهی تحلیل هر ریسک فهرست فرصتهای بالقوهمرتبط با ریسکهای خاص

 تهیهی دو فهرست ازمؤلفههای سیستم :اجزا با
بیشترین و اجزایی با کمترین
میزان تأثیرپذیری از شوکها
 شناسایی وابستگی متقابلبین اجزاء سیستم
 شناسایی راهبردهای فعلیجذب ،انطباق و تغییر

 فهرست ذینفعان و فرایندهادر هر الیهی جامعه
 تدوین نقشهی ذینفعان فهرستی از اقدامات فعلیتوسط ذینفعان خارجی برای
هر مؤلفهی سیستم که بر
اساس هر ظرفیت طبقهبندی
شده

 مقایسهی بین درسهایمحلی آموخته شده و بهترین
تجربهی خارجی برای
برطرف کردن نقاط ضعف و
حمایت از نقاط قوت
 فهرستی از اقدامات برایبهرهبرداری از فرصتها به
منظور تغییر وضعیت منفی
سیستمها ،اضافه کردن
ظرفیتها و کاهش
آسیبپذیری

 تدوین نقشهی راهی بااقدامات کوتاه ،میان و بلند
مدت برای ارتقاء تابآوری
 شناسایی ذینفعان کلیدی وفرایندهایی که باید درگیر
اجرای آن شوند.
 نقشهای از بانک دادههایکنونی و شکاف در دادهها

ریسکها ،استرسها و
اثرات آنها بر سیستم

فعالیت

محصول

4

5

تعیین شکافهای

تدوین نقشهی راه

تابآوری سیستم

ارتقاء تابآوری
آینده
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جدول  :9مرور کلی ساختار کارگاه
روز

1

واحد

هدف

در پایان کارگاه شرکتکنندگان خواهند توانست:

 مفاهیم کلیدی شامل :شوکهای فراگیر و ویژه ،ریسک و استرس رامقدمه:
تعریف کنند.
تابآوری
مرور کلی تعاریف و مفاهیم برای  -مزایای تابآوری نسبت به سایر روشهای کاهش ریسک را توضیح
چیست؟
دهند.
درک تابآوری
 سه نوع از ظرفیت که به افزایش تابآوری کمک میکند را توضیحدهند.
 رویدادهای کلیدی و استرسهایی که بر سیستم اثر گذاشته وواحد :1
به اشتراک گذاشتن چشماندازی در
خواهد گذاشت را شناسایی کنند.
ریسکها،
مورد ریسکهایی که بر سیستم
 روابط علیمعلولی اثرات بین این شوکها و استرسها را توصیفاسترسها و اثر تحت تحلیل تأثیر میکنند ،شامل
کنند.
آنها بر
شوکهای ویژه و فراگیر ،و
 احتمال اثر شوکها بر سیستم را تعیین و آن را روی نقشه مشخصسیستمها
شوکهای تکرار شونده با تأثیر کم،
کنند.
و همینطور استرسها و نقش
 اولویت رخداد ریسکهای شدید در حال حاضر و در چارچوب زمانیآنها
توافق شده را تعیین کنند.
واحد  :2تجزیه توضیح اینکه چگونه ریسکهای  -توضیح دهند چرا ممکن است برخی از اجزاء سیستم کمتر و برخی
اجزاء بیشتر ،توسط شوکهای بالقوه ،تحت تأثیر قرار گیرند.
مختلف بر اجزاء گوناگون سیستم
و تحلیل
تأثیر دارند ،و درک اینکه کجای  -فهرستی از اولویت اجزاء سیستم (که بر اساس ظرفیتهای
ویژگیهای
موجودشان) شوکها را جذب کرده و یا به شکلی انطباق مییابند که
سیستم تابآور است و کجای آن
اجزای سیستم
کمتر در معرض شوکها باشند ،تهیه کنند.
تابآور نیست.
 ذینفعان کلیدی که بر سیستم تأثیر میگذارند را شناسایی کنند.واحد  :3تجزیه
تحلیل اینکه چگونه ذینفعان و
 فرآیندهایی که از طریق آنها ،ذینفعان بر اجزاء سیستم برحسبو تحلیل
فرآیندها بر سطح ،کیفیت و
سطح ،کیفیت و دسترسی اثر میگذارند ،را فهرست کنند.
ذینفعان و
دسترسی به اجزای سیستم تأثیر
 نقشهی نفوذ ذینفعان فعلی و آینده بر سیستم را تهیه کنند.فرآیندهای مؤثر
میگذارند.
بر سیستم
واحد :4
شناسایی
شکافها در

2

تابآوری
سیستم

به اشتراک گذاشتن دیدگاهها در
مورد اولویتبندی شکافهای
موجود در تابآوری سیستم ،در
حال حاضر و آینده

واحد  :5ساخت
نقشهی راهی
برای ارتقاء
تابآوری

ترسیم نقشهی راه افزایش
تابآوری در کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت

 برای هر جزء سیستم ،سیاستها و برنامههای جاریِ ظرفیتسیستم را برای جذب شوکها ،انطباق و یا تغییر ،به شکلی که
کمتر در معرض شوکها باشند ،را مستندسازی کنند.
 آنچه ما تاکنون میدانیم را تحلیل کنند :چشمانداز ریسک و چگونهآن بر سیستم اثر میگذارد ،پویاییهای قدرت ،برنامهها و
سیاستهایی که بخشهای مختلف سیستم را پشتیبانی میکنند.
 اولویت شکافها در تابآوری را مشخص کنند. در مورد اقداماتی که برای پر کردن شکافها و ارتقاء تابآوریسیستم الزم است ،تصمیمگیری کنند.
 ذینفعانی که در طرح باید درگیر شوند را شناسایی کنند. اولویت و توالی اقداماتی که برای ارتقاء تابآوری الزم است راتعیین کنند.
 -در مورد چارچوب سنجش و اندازهگیری نتایج فکر کنند.

 / 52راهنمای تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها

نمونهای از محصوالت کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها
تحلیل سیستم معشیت زنان سرپرست خانوار استان خراسان جنوبی

توضیح اینکه به دلیل زمان محدود کارگاه ،تحلیل فقط روی بخش محدودی از اجزاء سیستم انتخاب شده انجام شده
است.
واحد  :1تحلیل روابط علی ریسکها با استرسها

واحد  :1برآورد اثر ریسک و ترسیم نقشهی گرمایی ریسکها
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واحد  :2خصوصیات بعضی از اجزاء سیستم و ارزیابی عملکرد آنها در ارتقاء تابآوری

واحد  :2ارزیابی ظرفیتهای موجود سیستم
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واحد  :3شناسایی ذینفعان مؤثر در سیستم

واحد  :3بازنمایی ترسیمی جایگاه ذینفعان مؤثر بر سیستم
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واحد  :3مشخص کردن ظرفیتهای بیرونی (خارجی) مؤثر بر سیستم

واحد  :2تحلیل شکافهای تابآوری در یکی از اجزاء سیستم تحت تحلیل
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واحد  :5نقشهی راه تابآوری سیستم

گزارش کارگاه توسط چه افرادی باید نوشته شود؟

سازمان میزبان و تیم تسهیلکننده مسئولیت گرفتن اطالعات از فعالیتهای انجام شده در کارهای گروهی را برعهده
دارند .تسهیلکنندهی اصلی میتواند نوشتن این گزارش را ،که احتماالً یک هفته طول خواهد کشید ،هدایت کند .ساختار
گزارش کارگاه میتواند بر پایهی گزارشی که برای «تحلیل تابآوری سیستمها» در منطقهی شرقی جمهوری
دموکراتیک کنگو نوشته شده ،تهیه شود .نسخهی اصلی به زبان فرانسه ،یا ترجمهی انگلیسی ،این گزارش از لینک زیر
قابل دانلود است:
www.oecd.org/dac/governancedevelopment/aresilienceroadmapforeasterndemocraticrepu
blicofthecongo.htm
چه افرادی باید گزارش کارگاه را دریافت کنند؟

گزارش کارگاه باید به ذینفعان مختلف با توجه به اهداف متفاوت ارسال شود .در جدول شمارهی  62این افراد و اهداف
ارائه شدهاند .از روشهای ارتباطی دیگر برای اطالع و همراهی از نتایج میتوان استفاده کرد .به طور مثال ،از طریق
وبالگ و یا رسانههای اجتماعی مثل فیسبوک ،اینستگرام و تلگرام ،تهیهی چکیدهای کاربردی و اجرایی از یافتهها برای
تصمیمگیران سطوح باال ،ارائهی از پیش آماده با هدف حمایت از طرح ،و دیگر ابزارها و تالشهای ارتباطی مناسب.
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جدول  :11چه افرادی باید گزارش کارگاه را دریافت کنند؟

با چه هدفی

چه کسی
شرکتکنندگان در
کارگاه
نویسندگان بستهی
جلسه
برای متخصصان

-

ریسک ،سیستمها و

به رسمیت شناختن تعهد و مشارکت شرکتکنندگان ،و نشان دادن ارزش ایدهها و بحثهایی که
انجام شده
تشویق شرکتکنندگان به ادامهی همکاری و استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل برای
اطالعرسانی به سیاستگذاران ،برنامهریزان و اجرای برنامهها
برای تشکر از مشارکتشان و اینکه نشان داده شود که چگونه دادههایی که فراهم کردهاند مورد
استفاده قرار گرفته است.
برای تشویق آنها به همکاری بیشتر ،به عنوان مثال برای ایجاد شاخصهای اندازهگیری مورد نیاز
تا بهآنها نشان دهد چگونه زمینهی تخصصیشان مدنظر قرار گرفته تا برای برنامههای مشترک در
آینده تشویق شوند.

تابآوری در کشور
تصمیمگیران کلیدی
خیرین
کارشناسان تابآوری
در سراسر جهان

-

برای جلب حمایت آنها تا از چشمانداز جامعی که نتیجهی کارگاه است به عنوان پایهای برای
برنامهریزیهای آینده پشتیبانی کنند.
تا از درک مشترک چشمانداز ریسکهای فعلی و آینده ،و نقشهی راه (به عنوان ابزاری برای جهت
دادن به تصمیمهای مربوط به بودجه) استفاده کرده و منابع جدید اعتبارات را تقویت کنند.
به اشتراک گذاشتن آخرین درسهایی که از «تحلیل تابآوری سیستمها» گرفته شده به منظور
تقویت مواد آموزشی که از زمینههای گوناگون به دست آمده است.
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مرحلهی چهارم :استفاده از نقشهی راه برای افزایش تابآوری

 :1حاکمیت و قلمرو

 :2پیش تحلیل و
بستهی جلسه

 :3کارگاه

 :4استفاده از نقشهی راه برای
افزایش تابآوری

«تحلیل تابآوری سیستمها» همهی ذینفعان اصلی در الیههای مختلف جامعه (از بخشهای مختلف ،با برنامههای
گوناگون و تخصص مدیریت ریسک) را دور هم جمع میکند .این امر منجر به شکستن دیوارها بین سازمانها و افرادی
خواهد شد که هدف مشترکی (که همان ارتقاء تابآوری است) را دنبال میکنند .نقشهی راهِ تابآوری ،که از محصوالت
کارگاه است ،تغییر مورد نیاز در سیاستها و برنامههایی که برای ارتقاء تابآوری در یک زمینه خاص مورد نیاز است را
نشان میدهد .این هدف در قالب اولویتبندی الف) اقدامات فوری ،ب) اقدامات میانمدت و ج) اقدامات درازمدت ،انجام
میشود.
در اغلب موقعیتها ،انتخاب اینکه کدام بخش از نقشهی راه اجرایی شود ،توسط سازمانها یا کنشگران بر اساس
تعهدات ،تخصص ،زمانبندی برنامهها و منابعشان ،صورت میگیرد .در حالیکه یک دسته از کنشگران از طریق
سیاستها و برنامهها توانایی انجام کارهای گوناگونی را دارند ،کنشگران دیگر میتوانند از قدرتشان برای اثرگذاری بر
تغییر استفاده کنند؛ حتی در مناطق دیگر ،یک راهبرد حمایتی مشارکتی شاید مفید باشد .مسئولیت هر یک از این
اقدامات که در نقشهی راه اولویتبندی شده ،باید توسط حداقل یک کنشگر برعهده گرفته شود.
در سایر موقعیتها ،خروجی کارگاه میتواند به عنوان پایهای برای برنامهریزیِ جمعیِ دقیقتر و تقسیم کار به
خدمت گرفته شود .به عنوان مثال ،خروجی کارگاه میتواند به عنوان تحلیلی کلی که هدایتکنندهی سایر برنامهها و
طرحها باشد مورد استفاده قرار گیرد ،به طور مثال در سطح بینالمللی برای فعالیتهای مرتبط با موافقتنامهی اشتغال
در کشورهای ضعیف ،6برنامههای واکنش راهبردی به فعالیتهای انساندوستانه ،2طرحهای راهبردی کاهش فقر 9و
چارچوب کمکهای سازمان ملل متحد برای توسعه.4
در زیر توضیحاتی برای نحوهی استفادهی هر یک از ذینفعان ،از محصوالت مختلفی که طی «تحلیل تابآوری
سیستمها» استخراج میشود ،ارائه شده است:

6

برای اطالعات بیشتر در مورد «قراردادهای جدید برای اشتغال در کشورهای ضعیف» یا « »New Deal for Engagement in Fragile Statesبه این
وبسایت مراجعه کنیدwww.newdeal4peace.org :
2
Humanitarian Strategic Response Plans
3
Poverty Reduction Strategy Plans
4
United Nations Development Assistance Frameworks
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مدیریت کشوری سازمانهای کمکرسانی :محصوالت تلفیق شدهی اصلی (از جمله نقشهی گرمایی
ریسک ،نقشهی نیرو و نقشهی راه برای ارتقاء تابآوری) میتوانند در زمینههای مختلف به مدیریت کشوری کمک
کنند؛ به طور مثال در راهبردهای کشور ،به عنوان دادههای ورودی برای طرحریزی برنامهها (به عنوان یک
نظریهی تغییر) ،در مرور برنامههای ارزیابی به عنوان چارچوب ارزیابی .خروجیهای تحلیل برای مؤسسات خیریه
میتواند در زمینهی تخصیص اعتبارات و حصول اطمینان از اینکه جنبههای مربوط به ریسک و تابآوری در
برنامههای دریافت کنندگان مالی ادغام شده باشد ،کمک کند.
کارشناسان فنی مرتبط :گزارشهای تحلیل که نقاط قوت و ضعف سیستم را خالصه میکند (به ویژه اینکه
چگونه اقدامات و فعالیتهای متفاوت به افزایش ظرفیتهای تابآوری کمک میکنند) میتواند به تعیین خطمشی
فنی و عملکرد بهتر (هم در زمینهای که تحلیل شده است و هم اطالع از عملکرد خوب در یک زمینهی مشابه
دیگر) کمک کنند .بحثهایی که در کارگاه انجام میشود به خبرگی و ایدههای بارور و مولدی اجازه ظهور میدهد
که بین متخصصان فنی از حوزههای تخصصی و زمینههای متنوع میباشند .این فرآیند میتواند برای کارشناسان
فنی تحلیل جامعتری از زمینه و موقعیت فراهم کند تا بر اساس آن سیاستگذاری و برنامهریزی بهتری را انجام
دهند.
کارکنان مدیریت پروژه مرتبط :مستنداتی از کارگاه که به طور دقیق مشخص میکنند چگونه ریسکها و
ظرفیتهای گوناگونِ تابآوری بر سیستم معیشت اثر میکنند و نقشهی راه نهایی برای افزایش تابآوری ،قالبی
قوی برای اطالع از نظریهی تغییر فراهم میکنند .آنها همچنین میتوانند در تحلیلهای انجام شده روی چارچوب
منطقی برنامهها و پروژهها نیز مورد استفاده قرار گیرند ،زیرا به وضوح نشان میدهند چگونه دادههای ورودی و
فعالیتها میتوانند اثرات بلندمدتی را ایجاد کنند.
کارکنان دفاتر مرکزی سازمانهای مرتبط :تولیدات تلفیقی کارگاه ،از جمله نقشهی گرمایی ریسک،
نقشهی قدرت ،و نقشهی راه برای ارتقاء تابآوری ،میتوانند در موارد زیر استفاده شوند:
 آگاهی دادن به سیاستهای کشور و فراهم کردن اطالعاتی برای تجزیه و تحلیل راهبردی ،برنامهها یا
پروژههای مورد درخواست؛
 و ارائهی بهترین شیوههای عمل به گروههایی که در سایر کشورها کار میکنند و کمک به تعیین
سیاستهای فنی جهانی.
استفاده از محصوالت فردی کارگاه :ساختار و روش کارگاه همچنین شرکتکنندگان را قادر میسازد
محصوالت متفاوتی را در زمینهی تابآوری تولید کنند .جدول شمارهی  66نمونههایی از این تولیدات را نشان داده
و پیشنهاداتی در مورد اینکه چگونه هر کدام از این تولیدات میتوانند در زمینهی افزایش تابآوری مورد استفاده
قرار گیرد ،ارائه کرده است.
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جدول  :11خروجی از تحلیل تابآوری سیستمها و کاربردهای آنها

محصول
نیمرخهای
ریسک
اثر ریسک بر
مؤلفههای
سیستم
(بخشی از
نیمرخ
ریسک)

نقشهی شوک
و استرس
نقشهی
گرمایی
ریسک
چشمانداز
ریسک در هر
گروه
آسیبپذیر
برگههای
سرمایهی
معیشت:
ریسک ،نقاط
ضعف و قوت
نقشهی راه
برای اقدامات
کوتاهمدت،
میانمدت و
بلندمدت
پایگاه دادهها
در هر سرمایه
و در هر الیه

توضیح مختصر

کاربردها

اطالعات دقیق در مورد ویژگیهای کمک میکند تا تصمیم بگیرید که کدام ریسک برای برنامهریزی اولویت دارد،
هر ریسک اصلی و تأثیر بالقوهی آن و به درک بهتر ویژگیهای این ریسکها ،و اینکه در کجا و چگونه این
ریسکها روی سیستم تأثیر میگذارد.
بر داراییهای معیشت
میتواند اولویت برنامهریزی را به سمت بخشی از سیستم که برای ریسک
مستعدتر است متمایل کند ،و به توالی برنامهریزی از تقویت مستعدترین بخش
مشخص کردن تأثیر ترکیبی
سیستم به ریسک تا کمترین بخش آن کمک کند .رتبهبندی به کنشگران
شوکهای بزرگ بر مجموعهای از
کمک میکند تا مستعدترین بخش سیستم معیشت (ضعیفتترین سیستم) و
داراییهای معیشت اصلی و
بخش کمتر مستعد (نقطهی قوت سیستم) در برابر اثرات شوکها را شناسایی
رتبهبندی کردن آنها از حداکثر تا
کنند .این نشان میدهد که چگونه شوکهای آینده به احتمال زیاد بر سیستم
حداقل تأثیر
تأثیر خواهند کرد ،حتی در جایی که ماهیت و زمان بروز این شوکها
نامشخص است.
تصویری کلی از چشمانداز ریسک ،با اتخاذ تصمیمگیریهای راهبردی کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که
شامل عوامل علت و معلولی بین سیاستها و برنامهها علل ریشهای ریسکها ،و همچنین استرسهای اصلی
استرسهای بلندمدت و شوکهای (عواملی که باعث تشدید شدت ریسک میشوند) را هدف قرار میدهند.
فراگیر و ویژه ،را فراهم میکند.
کمک میکند تا اولویتبندی کنیم به کدام ریسک با سیاستها و برنامهها،
مقایسهی ریسک نسبی از
الزم است رسیدگی شود .این کار با تمرکز بر باالترین احتمال و باالترین اثر
رویدادهای مختلف
شوک انجام میشود.
نشان میدهد چگونه چشمانداز
ریسک بر گروههای آسیبپذیر
مختلف اثر میگذارد.
توضیح میدهد که چرا هر یک از
داراییهای سیستم کم و بیش
مستعد شوک است ،و چگونه آن
دارایی نسبت به شوکهای بالقوه
تابآوری دارد یا ندارد.
اولویت و توالی اقدامات مختلف که
برای تقویتِ جذب ،تطبیق و تحول
ظرفیتهای افراد و سیستم معیشت
آنها باید انجام شود ،را مشخص
میکند.
بررسی اجمالی از پایگاههای دادهی
موجود ،عرضه کرده و مشخص
میکند هر پایگاه چه الیه(هایی) از
جامعه را پوشش میدهد.

استفاده میشود تا اطمینان حاصل شود که راهحلهایی که برای مدیریت
ریسک و افزایش تابآوری انجام میشود به ریسکهایی که مخصوص هر
گروه آسیبپذیر است رسیدگی میکند.
به هدف قرار دادن نقاط ضعف سیستم ،و اینکه چگونه میتوان نقاط قوت در
سیستم را تقویت و از آن برای سایر بخشها درس گرفت ،کمک میکند.
میتوان از آن برای تهیهی نقشه و توضیح دادن اینکه کدام بخش از سیستم
معیشت نسبتاً قوی یا ضعیف است ،استفاده کرد.
به عنوان ایدهای کلی در نظر گرفته میشود که بر اساس آن مشخص شود چه
تغییراتی در سیاست و برنامهریزی برای افزایش تابآوری در یک زمینهی
خاص مورد نیاز است .سپس بر اساس آن اقدامات فوری ،میانمدت و بلندمدت
اولویتبندی شود .هر سازمانی ،بر اساس اهداف ،تخصص ،زمانبندی و
منابعاش میتواند از اقدامات پیشنهاد شده در نقشهی راه مواردی را برای اجرا
انتخاب کند.
برای به دست آوردن درک اولیه از اینکه چگونه دادهها و اطالعات موجود را
میتوان برای ردیابی سطوح و کیفیت داراییها مورد استفاده قرار داد؛ از سوی
دیگر ،یک بعد کلیدی برای اندازهگیری تأثیر سیاستها و برنامهها برای افزایش
تابآوری نیز میباشد.
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مرحلهی پنچم :اندازهگیری تابآوری
نتایج حاصل از «تحلیل تابآوری سیستمها» میتواند به نظارت و اندازهگیری تابآوری در یک زمینهی خاص کمک
کند .انواع مختلفی از شاخصها میتوانند برای تعمیق درک ما از تابآوری سیستم ،و در نتیجه کمک به اصالح و تغییر
طرحها ،سیاستها و برنامهها برای افزایش تابآوری ،مورد استفاده قرار گیرند .این شاخصها میتوانند به صورتهای
زیر طبقهبندی شوند:
6
 شاخصهای سیستمهای تابآور (شاخصهای نتیجه) به تابآوری اجزای اصلی سیستم در طول زمان توجه
میکند ،از جمله اینکه وقتی شوکی در عمل رخ میدهد چگونه رفاه کلی مردم و سیستم تحت تأثیر قرار
میگیرد؛ به عنوان مثال چگونه سرمایهی سیاسی تحت تأثیر زلزلهای واقعی قرار گرفته است ،و یا چگونه
سرمایهی اجتماعی از افزایش و یا ایجاد درگیریها و تعارضات جدید تأثیر میگیرد .این شاخصها ،باید توسط
شاخصهای تابآوری منفی تکمیل شده باشند.
 شاخص تابآوری منفی 2به مواردی توجه میکند که افراد راهبردهایی برای افزایش تابآوری اتخاذ میکنند
که همزمان ممکن است بر دیگر اجزاء سیستم تأثیر منفی داشته باشد ،به عنوان مثال روی آوردن به جرم برای
مقابله با بیکاری و یا آن راهبردها اثرات منفی روی افراد آسیبپذیر دارد ،به عنوان مثال کاهش تعداد
وعدههای غذایی در روز ،یا عدم فرستادن کودکان به مدرسه.
 شاخص فرآیند 9با این شاخص اطمینان حاصل میشود که نقشهی راه تابآوری در سیاستگذاری و
برنامهریزی مورد استفاده قرار گرفته است.
 شاخصهای خروجی 4نتایج حاصل از اجرای بخشهای مختلف نقشهی راه تابآوری را نشان میدهد.
 شاخصهای اثربخشیِ وکالتی 5کمک میکنند تا نتایج برنامهریزیهای صورت گرفته در مورد تابآوری را
نشان دهند .به دلیل غیرمستقیم بودن ،این شاخصها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند ،اما وقتی ایجاد
سایر شاخصها (مانند شاخصهای سیستمهای تابآور) که دقیقتر هستند با مشکل روبرو شوند ،و یا
مشکالتی برای برقراری ارتباط با مخاطبان خاص وجود داشته باشد ،ضرورت یافته و میتوانند مورد استفاده
قرار گیرند.

1

system resilience indicators
negative resilience indicators
3
process indicators
4
output indicators
5
 proxy impact indicatorsمنظور از شاخصهای اثرِ وکالتی ،آن دسته از شاخصهایی هستند که به طور مستقیم ،اثر را بررسی نمیکنند ،بلکه از روی شواهد
غیرمستقیم تأثیر را ارزیابی می کنند .به عبارت دیگر ،وقتی نتوان شاخص دقیق جامعه را محاسبه کرد ،از شواهد و مدارک موجود و به طور غیرمستقیم یا پروکسی این
کار انجام میشود] .مترجم[
2
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شاخصهای سیستمهای تابآور

در طول کارگاه دو مجموعهی مهم از اطالعات که به پایش (نظارت و ارزیابی) تابآوری سیستم و رفاه عمومی کمک
میکنند را جمعآوری کردیم .این اطالعات عبارتند از:
 فهرست اجزاء یا مؤلفههای کلیدی سیستم ماتریسی که همهی شاخصها و مجموعه دادههایی که در حال حاضر در این زمینه خاص وجود دارد ،را نشانمیدهند.
اولین گام برای ایجاد مجموعهای از شاخصها ،که به ما در پایش تابآوری سیستم میتوانند کمک کنند ،تشکیل
جدولی است که بر فهرست اجزاء اصلی سیستم ،با شاخصهایی که در حال حاضر برای پایش و نظارت بر آن اجزا مورد
استفاده قرار میگیرند ،منطبق میباشد (جدول .)62
جدول  :12نمونهای از جدول تهیه شده برای تعیین شاخصهای اندازهگیری تابآوری سیستم
سرمایه

دارائی

شاخص

منبع

انسانی

آموزش رسمی

نسبت دختران و پسرانی که به مدرسه میروند.

UNICEF

نسبت کالسهایی با کمتر از  55دانشآموز

UNICEF

آموزش حرفهای
سالمت جسمی
و روانی

شاخص وجود ندارد.
نرخ مرگ و میر در هر  62هزار نفر در سال
 #موارد تأیید شده وبا در هفته
 #موارد با بیماریهای جدید در هر هزار نفر در ماه
 ٪زایمانهایی که به وسیله ماما انجام میشود.

سالمت اطفال و
کودکان

نرخ مرگ و میر در هر ده هزار کودک زیر  5سال
موارد اسهال در کودکان زیر  5سال در هر دو هفته
 ٪کودکان زیر یک سال واکسن زده شده در برابر بیماریهای
دوران کودکی
 ٪کودکانی که کم وزنی دارند.

فیزیکی

...

...

...

توجه داشته باشید که در برخی شرایط ،ممکن است شاخصهای بسیار متنوعی در ارتباط با برخی از اجزاء سیستم
وجود داشته باشد ،در حالیکه ممکن است برای دیگر اجزاء ،هیچ شاخصی را نتوان مشخص کرد .به طور معمول ،در
کشوری بحرانزده ،شما شاخصهای بسیاری برای اندازهگیری سرمایهی فیزیکی (شاخصهایی که به مواردی مثل آب
سالم ،سرپناه و  ...توجه میکنند) و سرمایهی انسانی (مانند بهداشت ،آموزش ،و  )...وجود دارد ،اما شاخصهای
نشاندهندهی وضعیت اجتماعی ،سیاسی آشکار ،سرمایهی طبیعی و اقتصادی کمتر است .با این حال ،این وضعیت از
زمینهای به زمینهی دیگر ،متفاوت است.
گام دوم :بعد از تهیهی جدول ،گام بعدی این است که به دقت آن را مطالعه کنید و بپرسید :آیا اجزایی در سیستم
وجود دارند که نقششان واقعاً برای تابآوری حیاتی باشد ولی در حال حاضر اندازهگیری نمیشوند؟ یعنی در حال حاضر
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در جدول شاخصی برای آنها وجود ندارد .به عنوان مثال ،اغلب هیچ شاخص اندازهگیری برای ارزیابی داراییهای
کلیدی سیاسی وجود ندارد .در این موارد شما ممکن است تصمیم به ایجاد و جمعآوری یک شاخص جدید بکنید.
گام سوم این است که تصمیم گرفته شود کدام شاخصها مجموعهای (سبدی) را تشکیل میدهند که هر یک از
انواع سرمایههای زیربناییِ سیستمهای محلی (انسانی ،اجتماعی ،فیزیکی ،و  )...را اندازهگیری میکنند .به طور مثال در
جدول شمارهی  ،62روی بعضی از شاخصها خط کشیده شده است این به معنای آن است که شرکتکنندگان آن
شاخص را برای اندازهگیری سرمایهی انسانی انتخاب نکردهاند.
در نهایت ،باید اطمینان حاصل کرد مقیاس انتخاب شده در تمامی شاخصها قابلمقایسه است .این امر کمک
خواهد کرد که شما بتوانید نمرهای را ،به طور مثال نسبت دختران و پسرانی که به مدرسه میروند ،تا میزان مرگ و میر
در هر  62222نفر در هر روز ،محاسبه کنید .مقیاسی مثل این میتواند برای هر یک از شاخصها استفاده شود ،و یا
میتوان آن را در هر زمینهای منطبق کرد .نمونهای از یک مقیاس برای درصد ( )٪کودکانی که کم وزن هستند در
جدول شمارهی  69نشان داده شده است.
جدول  :13نمونهای از مقیاس  ٪برای کودکان کم وزن
مقیاس

مرتبط با شاخص ...

معنی

1

بدون تأثیر بر این جزء سیستم (در اینجا سالمت اطفال و کودکان)

1

حداقل اثر

2

تأثیر قابلتوجه (اثرات محدود و موقت هستند).

3

تأثیر قابلتوجه (اثرات میان یا بلندمدت و برگشت ناپذیر هستند).

2

تأثیر عمده (اجزاء سیستم به طور عمیق و ماندگار تحت تأثیر قرار میگیرند).

 MUACباالی mm 695
 MUACبین  mm 625و mm 695
 MUACبین  mm 665و  mm 625بدون ورم
 MUACبین  mm 665و  mm 625با ورم
 MUACکمتر از mm 665

در نهایت ،باید صفحهای در نرمافزار اکسل ایجاد کرده و نمرهی هر سبد از شاخصها برای هر سرمایه را محاسبه
کنید .نمونهای از این صفحه در جدول شمارهی  64نشان داده شده است.
جدول  :12نمونهای از جدول برای تعیین شاخصها برای اندازهگیری تابآوری سیستم
سرمایه

دارائی

شاخص

نمره بر اساس مقیاس

انسانی

آموزش رسمی

نسبت دختران و پسرانی که به مدرسه میروند.

2

نسبت کالسهایی با کمتر از  55دانشآموز
آموزش حرفهای

شاخص وجود ندارد.

9

سالمت جسمی و روانی

نرخ مرگ و میر در هر  62هزار نفر در سال

9

 #موارد تأیید شدهی وبا در هفته
 #موارد با بیماریهای جدید در هر هزار نفر در ماه
 ٪زایمانهایی که به وسیله ماما انجام میشود.
سالمت اطفال و
کودکان

نرخ مرگ و میر در هر ده هزار کودک زیر  5سال

2
9

موارد اسهال در کودکان زیر  5سال در هر دو هفته
 ٪کودکان زیر یک سال واکسن زده شده در برابر
بیماریهای دوران کودکی

6

 ٪کودکانی که کم وزنی دارند.

2

میانگین نمرات (سبد) برای سرمایهی انسانی

2223
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پس از این مرحله ،رفاه بخشهای مختلف سیستم (سرمایههای متفاوت) میتواند به صورت ترسیمی (گرافیکی)
نشان داده شود .این کار به تحلیل روندها در طول زمان ،و یا بازنمایی تأثیر شوکهای مختلف بر سیستم کمک میکند
(شکل .)62
شکل  :11مثالی از تابآوری سیستم قبل و پس از شیوع وبا
انسانی

اجتماعی

مالی

ماه ژوئن پیش از شیوع وبا
ژانویه

فیزیکی

سیاسی

طبیعی

در شکل شمارهی  62مشاهده میکنیم که شیوع وبا بر سرمایههای طبیعی و یا سیاسی اثرگذار نبوده ،و سرمایهی
فیزیکی را نیز تحت تأثیر کمی قرار داده است .با این حال ،سرمایههای انسانی ،اجتماعی و اقتصادی به شدت توسط این
شوک تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ بدیهی است که داراییهای کلیدی در آن بخشهای سیستم به هیچ وجه تابآور
نیستند .این اطالعات به هدفگذاری برای تحلیلهای بیشتر ،و به تغییر سیاستگذاریها و برنامهریزیهای موجود
کمک خواهد کرد؛ همچنین برای «تحلیل تابآوری سیستمها» در آینده نیز بسیار مفید خواهد بود.
شاخصهای تابآوری منفی

پایش راهبردهای مقابلهای منفی برای درک بهتر تابآوری اهمیت دارد .راهبردهایی که افراد یا داراییها برای جذب
شوک ،انطباق و یا تغییر برای قرار گرفتن کمتر در معرض شوک استفاده میکنند (خواسته یا ناخواسته) تأثیر منفی در
سایر حوزههای سیستم و یا در گروههای آسیبپذیر خاص به جا میگذارد .یکی از راههای پایشِ شدت راهبردهای
مقابلهای منفی روشی است که توسط فائو( 6سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد) ابداع شده و در لینک زیر قابل
دسترس است:
www.fao.org/crisisandhunger/root/pdf/cop_strat.pdf

با استفاده از این روش ،میتوان بر شدت راهبردهای مقابلهای منفی برای گروههای مختلف (به عنوان مثال
خانوادهها ،جوامع محلی ،و یا نهادهای دولتی) نظارت کرد.
در جدول شمارهی  65مثالی در این ارتباط ارائه شده است .ظرفیتهای جذب منفی آنهایی هستند که در طول
«تحلیل تابآوری سیستمها» در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو فهرست شدهاند .نرخ وقوع (در این مورد ،فقط به طور

(FAO)Food and Agriculture Organization of the United Nations
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مثال) بر پایهی بحث و گفتگو با اعضاء جامعهی محلی بعد از وقوع شوک بوده است .درجهی شدت بر اساس درک افراد
با استفاده از این سؤاالت محاسبه شده است :به چه میزان این رفتار شدت دارد؟ به چه میزان این رفتار بر سایر اجزاء
سیستم (یا در گروههای آسیبپذیر) تأثیر منفی دارد؟ برای تعیین شدت ،مقیاسی مانند آنچه که در جدول شمارهی 69
ارائه شد ،میتواند مفید باشد .به طور کلی ،رفتاری که فقط احتمال اثرات موقتی ،با تأثیر کم داشت ،نمرهی پایینتر ،و
رفتاری که اثرات دائمی ،با تأثیر شدید داشت ،نمرهی باالتر به آن اختصاص مییافت.

تغییر شیوهی درمان به طب سنتی
گرفتن وام جدید
فروش داراییهای مولد
فرستادن کودکان به کار
ثبتنام در گروههای مسلح
فحشا
فروش داراییهای خانگی
کاهش جیرهی غذایی روزانه
جرم
جنگلزدایی
استفادهی غیرقانونی از زمین
برداشت زودهنگام محصول

همیشه > هر روز

اغلب >  9یا  1بار در هفته

گاهی اوقات >  6یا  2بار در هفته

به ندرت>  6بار در هفته

نمره فراوانی نسبی

هرگز

جامعه مجبور شدهاند به:

1

4/5

6/5

2/5

2

1

1

2

64

6/5

9

4/5

4/5

2

3

6/5

6/5

2

9

6/5

6/5

4

1

2/5

2

6

6/5

2

9

2/5

2

6

6/5

9

4/5

4/5

9

69/5

2/5

6

6

4/5

9

69/5

6/5

9

4/5

2/5
6/5
2/5
6/5
4/5
2/5
4/5

نمرهی خام

در  31روز گذشته ،به چه میزان اعضاء

نرخ شدت

نرخ رخداد

شدت

نرخ × شدت

نمرهی نسبی

جدول  :15نمونهای از تحلیل شدت تابآوری منفی

کل برای این جامعه

72

هدف این تحلیل نظارت بر روند تابآوری منفی است .اگر سطح اقداماتِ تابآوری منفی افزایش یابد ،کنشگران
ممکن است هدف و اولویتبندی اقدامات خود را برای افزایش تابآوری تغییر دهند و سیاستها و برنامههایشان را با
این روند منطبق سازند .این تحلیل همچنین میتواند به توسعهی اقدامات جدید برای بازداشتن از بعضی از رفتارهای
تاب آوری منفی عمده کمک کند؛ به عبارت دیگر ،به افرادی که تحت تأثیر شوک قرار دارند کمک کند تا راهبردهای
بهتری را برای مقابله با شوک اتخاذ کنند.
شاخصهای فرآیند

شاخص فرآیند از این جهت میتواند مفید باشد که اطمینان حاصل شود نتایج حاصل از «تحلیل تابآوری سیستمها» (و
اقدامات ویژه در نقشهی راه تابآوری) به سیاست و برنامهریزی تبدیل شود .برخی از شاخصهای پیشنهادی در این
زمینه عبارتند از:
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( # و اندازه /سهم بودجه) توسعه و برنامههای مرتبطی که اقدامات نقشهی راه تابآوری را ادغام میکند؛
( # یا  )٪اقدامات از نقشهی راه تابآوری است که در سیاستها ادغام شده است ،و یا از طریق برنامهریزی
اجرا شده است (شاید به وسیلهی شکستن اهداف به اولویتهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت)
 # از وزارتخانهها/مقامات دولتی و سازمانهای توسعه/بشردوستانه که در اقدامات برای اجرای نقشهی راه
تابآوری درگیر هستند.
شاخصهای خروجی

شاخصهای خروجی کمیت ،کیفیت و بهنگام بودن محصوالت (کاال یا خدمات) که نتیجهی یک فعالیت ،پروژه ،و یا
برنامه است را اندازهگیری میکند .این اندازهگیریها مورد نیاز است تا تعیین شود آیا اقدامات فردی در نقشهی راه
تابآوری تکمیل شده است؟ الزم است شاخصهای خروجی با اقدامات خاص در نقشهی راه تابآوری متناسب شوند.
به عنوان مثال ،با استفاده از دو عمل در نقشهی راه شرق جمهوری دموکراتیک کنگو:
 اقدام نقشهی راه :ساخت ساختمانهای محلی اضافی برای جلوگیری استفاده از مدارس توسط افراد آوارهیداخلی و در زمان بروز بالیا
 مثالی از شاخص خروجی :از ساختمانهای ساخته شده در روستاهای میزبان ،نرخ اشغال این ساختمانها توسطافراد آواره داخلی و دیگران پس از بروز بالیا
یا:
 اقدام نقشهی راه :افزایش آگاهی در مورد حقوق و وظایف مثال شاخص خروجی ٪ :مردان و زنانی که حقوق و وظایفشان را میدانند.شاخصهای اثر وکالتی (پروکسی)

امکانپذیر نخواهد بود که بعد از «تحلیل تابآوری سیستمها» ،شاخصی «جادویی» درست کنیم که بتواند وضعیت
قطعی تابآوری را در هر نقطه از زمان نشان دهد؛ به این دلیل که تابآوری در تمام مدت زمان چرخهی برنامهریزی،
در الیههای متعدد جامعه ،شامل بخشهای متعدد ،و در رابطه با انواع متعددی از شوک حضور دارد .عالوه بر این ،اغلب
بسیار دشوار است که بتوان تابآوری را زمانی که شوکی رخ نداده اندازهگیری کرد .نهایتاً شاخصهایِ اثر ،اغلب تنها بر
تلفات تمرکز میکنند ،به طور مثال ،چگونه بسیاری از مردم مردند ،یا چه سطحی از زیانهای اقتصادی به دلیل شوک
رخ داده است .آنها به شما هیچ چیز در مورد افرادی که جان سالم بهدر بردهاند ،و یا در برابر شوک تابآور بودهاند ،و
آنچه به طور کلی در رفاه جامعه رخ داده ،نمیدهند.
با این حال ،شاخصهای اثرِ وکالتی (پروکسی) ممکن است در مواردِ خاصی مورد نیاز باشد ،برای مثال زمانی که
شاخصی برای مقاصد ارتباطی و یا حمایت مورد نیاز باشد .با این حال این نکته اهمیت دارد که به محدودیتهایی که با
قبول فقط یک شاخص «جادویی» برای اندازهگیری تابآوری ایجاد میشود ،توجه داشته باشیم .برخی از نمونهِ اقداماتی
که میتواند به عنوان شاخصِ پروکسی استفاده شود به شرح زیر است:
 # مردهها در هر  #افراد در معرض شوک
 # مردهها در زیرساختهای عمومی خاص
 ٪ کاهش در زیانهای خانواده و اقتصادی (شاید به عنوان یک درصد از تولید ناخالص داخلی) به علت شوک
 درصدی از جمعیت هدف که دوباره به سمت فقر سوق داده میشوند.
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 $ کمکهایی که صرف فعالیتهای بشردوستانه میشود.
 $ سرمایهگذاریهای توسعه که تحت تأثیر شوک قرار گرفته (و یا در معرض شوک است).
 درصدی از جمعیت در معرض که احساس امنیت کرده یا توانایی مقابله با شوک را دارند (دادههای
ادراکی/نظرسنجیها) به تفکیک سن ،جنس ،و شاید نوع شوک.
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مقدمهی مترجم
در این بخش ترجمهی راهنمای برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها ،که توسط  OECDتهیه شده ،ارائه
میشود .الزم به ذکر است  OECDبرای برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها  16اسالید تهیه و آن را به صورت
رایگان در اختیار عالقهمندان گذاشته است .عالوه بر اسالیدها ،در این راهنما به تفضیل شیوهی اجرای کارگاه توضیح
داده شده است.
بر اساس کتاب راهنمای تحلیل تابآوری سیستمها (بخش اول) ،برای برگزاری کارگاه ابتدا گروهی از متخصصان،
دادههای موجودِ مربوط به سیستم و تابآوری آن را جمعآوری ،و در قالب پیش تحلیل و بستهی توجیهی ارائه میکنند.
سپس گروهی از متخصصان ریسک ،تصمیمگیران کلیدی و سمنها و خیرین عالقهمند در یک کارگاه دو روزه ،و بر
اساس بستهی توجیهی ،به تحلیل تابآوری سیستم پرداخته و نقشهی راه تابآوری را تهیه میکنند .بر این اساس
کارگاه پیشنهاد شده توسط  OECDبرای تحلیل تابآوری سیستمها در دو روز برنامهریزی شده است.
اما شیوهی اجرای این طرح ،در قالب طرح توانمندسازی و ارتقاء تابآوری اجتماعی زنان و خانوادهها ،افزایش تعداد
جلسات کارگاه را ضروری میسازد .جدید و دشوار بودن مفاهیم ،نداشتن پیشزمینه در مورد مبانی نظری و مفاهیم ،و
انجام تحلیل روی یک سیستم انتخاب شده (نه بستهی توجیهی از قبل آماده شده) از جمله دالیل ضرورت افزایش تعداد
روزهای کارگاه به حداقل  4روز (بین  92تا  91ساعت) است .بخش سوم این مجموعه ،راهنمای اسالیدهای برگزاری
کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها و تربیت تسهیلگر ،بر مبنای کارگاه  4روزه ارائه شده است.
اسالیدهای کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها از طریق زیر قابل دریافت است:
 اسالیدهای انگلیسی ( 16اسالید) تهیه شده توسط  OECDاز طریق لینک زیر به طور رایگان در دسترس
است .همچنین عالقهمندان میتوانند از طریق مکاتبه با مترجم فایل پاورپوینت و پیدیاف اسالیدهای
انگلیسی را دریافت کنند.
www.oecd.org/dac/governancedevelopment/resilienceroadmap.htm

 ترجمهی فارسی اسالیدهای  OECDبرای برگزاری کارگاه تابآوری سیستمها (تهیه شده توسط معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری) نیز به دو صورت فایل پاورپوینت و پیدیاف از طریق مکاتبه با مترجم برای
عالقهمندان ارسال میشود.
همچنین:
 نسخهی بومی شدهی اسالیدها در قالب  659اسالید ،که راهنمای آن در بخش سوم این مجموعه ارائه شده،از طریق مکاتبه با مترجم قابل دریافت است.
دکتر احمد خامسان
دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند

پست الکترونیکی akhamesan@birjand.ac.ir :یا a.khamesan@gmail.com
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مقدمهی OECD
این دستورالعمل ،راهنمایی با جزییات کامل از چگونگی سازماندهی و برگزاری «کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها» ارائه
میکند .این دستورالعمل از «راهنمای تحلیل تابآوری سیستمها» پشتیبانی میکند (بخش اول کتاب) .مراحل اجرای
کارگاه در شکل شمارهی  6نشان داده شده است .دستورالعمل به صورت عمومی نوشته شده است ،به شکلی که در
کلیهی موقعیتها و با هر سؤال ،هدف یا قلمرویی (تابآوری برای چه ،کدام سیستم ،چه کسی ،در چه بازهی زمانی و
در مورد چه ریسکی) قابل اجرا و کاربرد باشد.
برای برگزاری موفقیتآمیز کارگاه حداقل دو تسهیلگر مورد نیاز است .هر کدام از تسهیلگران بر پایهی
تخصص شان ،نقش رهبری را در جلسات برعهده خواهند داشت و این طور نخواهد بود که یک نفر کلیهی جلسات را
اداره کند.
حداقل دو روز برای آمادهسازی کارگاه و دو روز نیز برای برگزاری کارگاه مورد نیاز خواهد بود .یک روز بعد از اتمام
کارگاه نیز برای تنظیم گزارش مورد نیاز خواهد بود.
اسالیدهایی برای برگزاری تهیه شده که از وبسایت تابآوری  OECDزیر قابل دسترس است .در بخش
یادداشتهای اسالیدها توضیحاتی داده شده تا تسهیلگران کارگاه بتوانند برای برگزاری کارگاه آماده شوند.
www.oecd.org/dac/governancedevelopment/resilienceroadmap.htm
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شکل  :1پنج مرحلهی «تحلیل تابآوری سیستمها»

واحد

فعالیت

محصول

1

2

ریسکها،

تجزیه و تحلیل

استرسها و اثرات

ویژگیهای اجزاء

آنها بر سیستم

سیستم

3

4

5

تحلیل ذینفعان و
فرایندهای

تعیین شکافهای

تدوین نقشهی راه

تاثیرگذار بر

تابآوری سیستم

ارتقاء تابآوری

سیستم

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

حال

آینده

 تعریف سؤال و قلمروتحلیل
 تحلیل علتمعلولیارتباط اثرات
ریسکهای فراگیر،
ویژه ،فصلی ،دورهای،
رویدادهای با اثرکم و
فراوانی زیاد با
استرسزاها
 فهرست کردنمؤلفههای سیستم
 تجزیه و تحلیلهایریسک اصلی

 برآورد اثرات مثبت ومنفی هر شوک بر هر
مؤلفهی سیستم
 تحلیل آسیبپذیریاجزاء ،و ظرفیت و
تغییر مرتبط با فشار
داخلی
 رتبهبندی مؤلفههایسیستم از کمترین به
بیشترین تأثیرپذیری

 مروری بر فرایندهایذینفعان ،اندازه و تأثیر
مرتبط به دستیابی به
مؤلفههای سیستم
 شناسایی اقداماتکنونی توسط یک
کنشگر بیرونی برای
حمایت از راهبردها در
زمان روبرو شدن با
شوک

 بحث دربارهیتوانایی مؤلفههای
سیستم تا در برابر
اثرات ترکیبی مورد
انتظار بافت بیرونی +
فشار بیرونی مقاومت
کنند.
 بارش فکری در موردسنجش تابآوری
سیستم

 شناسایی ریسکهاینامطلوب و
ریسکپذیری
کنشگران
 اولویتبندی وترتیبدهی اقدامات
مناسب برای تقویت
ظرفیتهای سهگانه
 اندازهگیری اینکهچگونه میتوان اثر
اقدامات را به منظور
ارتقاء تابآوری
اندازهگیری کرد.

 بازنمایی گرافیکیعلتمعلولهایی که
ریسکها و
استرسزاها را مرتبط
میکنند.
 ایجاد نقشهیگرمایی ریسکهای
کنونی و آینده
برگهی تحلیل هر
ریسک
 فهرست فرصتهایبالقوه مرتبط با
ریسکهای خاص

 تهیهی دو فهرست ازمؤلفههای سیستم:
اجزای با بیشترین و
اجزای با کمترین
میزان تحت
تأثیرپذیری از
شوکها
 شناسایی وابستگیمتقابل بین اجزاء
سیستم
 شناسایی راهبردهایفعلی جذب ،انطباق و
تغییر

 فهرست ذینفعان وفرایندها در هر
الیهی جامعه
 تدوین نقشهیذینفعان
 فهرستی از اقداماتفعلی توسط ذینفعان
خارجی برای هر
مؤلفهی سیستم که
بر اساس هر ظرفیت
طبقهبندی شده

 مقایسهی بیندرسهای محلی
آموخته شده و بهترین
تجربهی خارجی برای
برطرف کردن نقاط
ضعف و حمایت از
نقاط قوت
 فهرستی از اقداماتبرای بهرهبرداری از
فرصتها به منظور
تغییر وضعیت منفی
سیستمها ،اضافه
کردن ظرفیتها و
کاهش آسیبپذیری

 تدوین نقشهی راهیبا اقدامات کوتاه،
میان و بلند مدت
برای ارتقاء تابآوری
 شناسایی ذینفعانکلیدی و فرایندهایی
که باید درگیر اجرای
آن شوند.
 نقشهای از بانکدادههای کنونی و
شکاف در دادهها
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برنامهی کارگاه  2روزه تحلیل تابآوری سیستمها
برنامهی پیشنهادی  OECDبرای برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها در دو روز به شرح زیر است .با توجه به
حجم مطالب و تکالیف عملی ،و جدید بودن موضوع برگزاری کارگاه به بیش از دو روز زمان نیاز دارد .یک برنامهی
پیشنهادی  4روزه که بر اساس تجربهی عملی اجرای کارگاه به دست آمده در صفحهی بعد ارائه شده است.
تحلیل تابآوری سیستمها

صبح

1:22 – 62:92

روز اول

بعدازظهر

65:22 – 65:92
65:92 – 61:22

تحلیل ذینفعان و فرآیندهای مؤثر بر

معرفی  +مقدمه :تابآوری چیست؟

سیستم

پذیرایی
واحد  :1ریسکها ،استرسها و تأثیر

واحد  :2شناسایی شکافها در

آنها بر روی سیستم

تابآوری سیستم

62:92 – 69:92
69:92 – 65:22

مرور :روز  + 6واحد  :3تجزیه و

افتتاحیه :ثبت نام از شرکتکنندگان و

62:92 - 66:22
66:22 – 62:92

روز دوم

ناهار
واحد  : 2تجزیه و تحلیل ویژگیهای

واحد  :5ساخت نقشهی راه برای ارتقاء

سیستم

تابآوری
پذیرایی

ادامه واحد  + 2ارزیابی :روز اول

برنامههای اقدام فردی و ارزیابی نهایی
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برنامهی کارگاه  4روزه تحلیل تابآوری سیستمها
بر اساس تجربهی عملی برگزاری کارگاه ،به دلیل حجم زیاد کارهای عملی و جدید و دشوار بودن مطالب برای
شرکتکنندگان ،برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستم (و تربیت تسهیلگر تابآوری اجتماعی) به زمان بیشتری نیاز
دارد .برنامهی زیر حاصل تجربهی برگزاری دو کارگاه در استان خراسان جنوبی است.
الزم به ذکر است )6 :ساعت برگزاری جلسات بر مبنای شرایط قابلتغییر است .در برنامهی زیر برای افزایش
کیفیت ،بین جلسات صبح و عصر کارگاه ،زمان استراحت داده شده است )2 .حداقل یک جلسهی توجیهی قبل از
برگزاری کارگاه برای هماهنگی بین شرکتکنندگان و آشنایی با اهداف کارگاه ضروری است )9 .ارسال بستهی جلسه
یا توضیح آن در جلسهی توجیهی برای رسیدن کارگاه به اهداف نهایی آن ضروری است.
تاریخ

روز
1

ساعت

جلسه

برنامه

1:22 – 3:92

1

افتتاحیه :ثبتنام ،معرفی ،توضیحات اولیه  +مقدمه :تابآوری چیست؟

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

2

ادامهی مقدمه :تابآوری چیست؟

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

3

مرور بستهی توجیهی

61:92 –61:22

روز
2

روز
3

پذیرایی

61:22 – 63:92

2

ادامهی مرور بستهی توجیهی +تعیین قلمرو  +جمعبندی و ارزیابی روز اول

1:22 – 3:92

5

مرور روز قبل  +واحد  :1ریسکها ،استرسها و تأثیر آن بر سیستم

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

6

ادامهی واحد 1

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

7

واحد  :2تجزیه و تحلیل ویژگیهای سیستم

61:92 –61:22

--

پذیرایی

61:22 – 63:92

8

ادامهی واحد  + 2جمعبندی و ارزیابی روز دوم

1:22 – 3:92

11

مرور روز قبل  +واحد  :3تحلیل ذینفعان و فرایندهای مؤثر بر سیستم

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

11

ادامهی واحد 3

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

12

واحد  :2شناسایی شکافها در تابآوری سیستم

61:92 –61:22

روز
4

پذیرایی

61:22 – 63:92

13

ادامهی واحد  + 2جمعبندی و ارزیابی روز دوم

1:22 – 3:92

12

مرور روز قبل  +واحد  :5ساخت نقشهی راه برای تابآوری سیستم

3:92 – 62:22
62:22 – 62:92

پذیرایی
15

ادامهی واحد + 5اختتامیه :برنامهی اقدام فردی ،ارزیابی نهایی
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مروری بر ساختار کلی کارگاه
در پایان کارگاه شرکتکنندگان قادر خواهند بود:
 مفاهیم مرتبط با تابآوری از جمله ریسک ،شوک ،استرس ،آسیبپذیری و ظرفیت را توضیح دهند.
 چشماندازی از ریسکهای فعلی و آینده و تأثیر آنها را بر سیستم به اشتراک گذارند.
 نقشهی راهی را برای ارتقاء تابآوری سیستم ارائه کنند.
روز

1

2

واحد

هدف

در پایان کارگاه شرکتکنندگان خواهند توانست:

 مفاهیم کلیدی شامل :شوکهای فراگیر و ویژه ،ریسک و استرس را تعریفمرور کلی تعاریف و مفاهیم برای
مقدمه:
کنند.
درک تابآوری
تابآوری
 مزایای تابآوری نسبت به سایر روشهای کاهش ریسک را توضیح دهند.چیست؟
 سه نوع از ظرفیت که به افزایش تابآوری کمک میکند را توضیح دهند.به اشتراک گذاشتن چشماندازی در  -رویدادهای کلیدی و استرسهایی که بر سیستم اثر گذاشته و خواهد گذاشت
واحد :1
را شناسایی کنند.
مورد ریسکهایی که بر سیستم
ریسکها،
 روابط علیمعلولی اثرات بین این شوکها و استرسها را توصیف کنند.تحت تحلیل تأثیر میکنند ،شامل
استرسها و اثر
 احتمال اثر شوکها بر سیستم را مشخص و آن را روی نقشه مشخص کنند.شوکهای ویژه و فراگیر ،و
آنها بر
شوکهای تکرار شونده با تأثیر کم ،و  -اولویت رخداد ریسکهای شدید در حال حاضر و در چارچوب زمانی توافق
سیستمها
شده را تعیین کنند.
همینطور استرسها و نقش آنها
واحد  :2تجزیه توضیح این که چگونه ریسکهای  -توضیح دهند چرا ممکن است برخی از اجزاء سیستم کمتر و برخی اجزاء
بیشتر ،توسط شوکهای بالقوه ،تحت تأثیر قرار گیرند.
مختلف بر اجزاء گوناگون سیستم
و تحلیل
 فهرستی از اولویت اجزاء سیستم (که بر اساس ظرفیتهای موجودشان)تأثیر دارند ،و درک اینکه کجای
ویژگیهای
شوکها را جذب کرده و یا به شکلی انطباق مییابند که کمتر در معرض
سیستم تابآور است و کجای آن
اجزای سیستم
شوکها باشند ،تهیه کنند.
تابآور نیست.
 ذینفعان کلیدی که بر سیستم تأثیر میگذارند را شناسایی کنند.تحلیل اینکه چگونه ذینفعان و
واحد  :3تجزیه
و تحلیل ذینفعان فرآیندها بر سطح ،کیفیت و دسترسی  -فرآیندهایی که از طریق آنها ،ذینفعان بر اجزاء سیستم برحسب سطح،
کیفیت و دسترسی اثر میگذارند ،را فهرست کنند.
به اجزای سیستم تأثیر میگذارند.
و فرآیندهای
 نقشهی نفوذ ذینفعان فعلی و آینده بر سیستم را تهیه کنند.مؤثر بر سیستم
 برای هر جزء سیستم ،سیاستها و برنامههای جاری که ظرفیت سیستم رابه اشتراک گذاشتن دیدگاهها در
واحد :4
برای جذب شوکها ،انطباق و یا تغییر ،به شکلی که کمتر در معرض شوکها
مورد اولویتبندی شکافهای موجود
شناسایی
باشند ،مستندسازی کنند.
در تابآوری سیستم ،در حال حاضر
شکافها در
 آنچه ما تاکنون میدانیم را تحلیل کنند :چشمانداز ریسک و چگونه آن برو آینده
تابآوری
سیستم اثر میگذارد ،پویاییهای قدرت ،برنامهها و سیاستهایی که
سیستم
بخشهای مختلف سیستم را پشتیبانی میکنند.
 اولویت شکافها در تابآوری را مشخص کنند.واحد  :5ساخت ترسیم نقشهی راه افزایش تابآوری  -در مورد اقداماتی که برای پر کردن شکافها و ارتقاء تابآوری سیستم الزم
است ،تصمیمگیری کنند.
در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
نقشهی راهی
 ذینفعانی که در طرح باید درگیر شوند را شناسایی کنند.برای ارتقاء
 اولویت و توالی اقداماتی که برای ارتقاء تابآوری الزم است را تعیین کنند.تابآوری
 -در مورد چارچوب سنجش و اندازهگیری نتایج فکر کنند.
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پشتیبانی و تدارکات کارگاه
فهرست تجهیزات و نوشتافزار مورد نیاز کارگاه در جدول زیر ارائه شده است.
تجهیزات
واحد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

وسیله
پروژکتور
لپتاپ
کنترل از راه دور پروژکتور
چاپگر
کارتریج چاپگر
سیدی درایور برای چاپگر

تعداد
6
6
6
6
6
6

وسیله
کاغذ چارتبرگردان
محل کارت نام و نامخانوادگی
پاکتنامه معمولی
خودکار
کاغذ سفید  A4برای تکثیر و کپی
پوشهی پالستیکی  A4شرکتکنندگان
خمیر چسبی آبی Blue tack
نوار کوچک شفاف
منگنه و دستگاه منگنهزنی
قیچی (متوسط)

تعداد
5
42
65
52
2
42
6
6
2
6

وسیله
سبد یا ظرف برای وسایل
نوارچسب کاغذی با عرض پهن
خودکار

تعداد
1
62
52

واحد
قطعات
رول
قطعه

کاغذ استکیر (چسبی) بزرگ رنگارنگ

92

بسته

نشانگر دائمی
ماژیکهایالیتر
چسب ماتیکی یا مایع

42
42
1

قطعات
قطعات
قطعات

توضیحات
به پروژکتور متصل شود
برای دور زدن در سالن هنگام استفاده از پاورپوینت
از نوع قابل حمل برای سالن
اضافی
نصب نرمافزار چاپگر برای لپتاپ تسهیلگر

نوشت افزار
واحد
رول
عدد
عدد
عدد
بستهی  522تایی
قطعه
بسته
رول
دستگاه
قطعه

توضیحات
یا کاغذ گراف بزرگ

ترکیبی از  4رنگ (مشکی ،آبی ،قرمز ،سبز)
برای سالم نگه داشتن کاربرگهاا

نوشتافزار برای هر میز
توضیحات
به ازای هر میز  6عدد
به ازای هر میز  6عدد و  4عدد برای سالن
اطمینان از ترکیبی از  4رنگ در هر میز
 5بسته از  52رنگ مختلف در هر میز ،اطمینان حاصل
شود که آنها میچسبند.
 4رنگ مختلف ،هر یک با کیفیت خوب
به ازای هر شرکتکننده  6عدد
به ازای هر میز  6عدد
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فهرست کاربرگها و دستورالعمل تکثیر ،آمادهسازی و توزیع آنها
روز اول
واحد

عنوان برنامه

دستورالعمل تکثیر

افتتاحیه

فهرست ثبت نام
شرکتکنندگان

 6برگ

افتتاحیه

برنامهی کارگاه

 6برگ به ازاء هر نفر

افتتاحیه

مرور کارگاه

 6برگ به ازاء هر نفر

افتتاحیه

کارگاه آموزشی در 5
قدم

 6برگ به ازاء هر نفر

مقدمه

ریسک چیست؟

 6برگ به ازاء هر نفر

مقدمه

تعریف تابآوری

 6برگ به ازای هر نفر

مقدمه

تعاریف

 2برگ به ازاء هر نفر

واحد 6
واحد 6
واحد 6
واحد 6
واحد 6
واحد 6
واحد 2
واحد 2

نمونهای از
داراییهای هر گروه
سرمایه
علل و معلول
شوکها
علل و معلول
شوکها
نقشهی گرمایی
ریسک
نقشهی گرمایی
ریسک
مجموعهی
نیمرخهای ریسک
سؤاالت زیربنای
بخش 2
مثالی از ظرفیتها در
سطوح مختلف جامعه

دستورالعمل

کاربرگها را از کجا

آمادهسازی

پیدا کنیم؟

 ، A4سیاه و
سفید
 ، A4سیاه و
سفید
 ، A4سیاه و
سفید

دستورالعمل توزیع

طراحی شود.

برای ثبتنام در بدو
ورود

صفحهی  4این راهنما

 6برگ به ازاء هر نفر

صفحهی  5این راهنما

 6برگ به ازاء هر نفر

اسالید 1

 6برگ به ازاء هر نفر

اسالید 69

 6برگ به ازاء هر نفر

اسالید  65و 61

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4سیاه و
سفید

در پیوست

به ازاء هر گروه  6برگ
کامل و  6برگ برش
داده شده داخل پاکت،
به دستورالعمل تمرین
مربوطه مراجعه شود.

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4سیاه و
سفید

اسالید 46

 6برگ به ازاء هر نفر

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4رنگی

رسم نمودار در پاورپوینت
مطابق دستورالعمل

 6برگ به ازاء هر نفر

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A2رنگی

مشابه باال

 6برگ به ازاء هر گروه

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4رنگی

رسم نمودار در اکسل
مطابق دستورالعمل

 6برگ به ازاء هر نفر

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A2رنگی

مشابه باال

 6برگ به ازاء هر گروه

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4رنگی

بر اساس دستورالعمل
آماده شود ،فایل اکسل

 6برگ به ازاء هر گروه

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4سیاه و
سفید

اسالید 42

 6برگ به ازاء هر گروه

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4رنگی

در پیوست

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4سیاه و
سفید
 ، A4سیاه و
سفید ،پشت و رو
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روز دوم
دستورالعمل

کاربرگها را از کجا

آمادهسازی

پیدا کنیم؟
اسالید 14

 6برگ به ازاء هر گروه

در پیوست

 6برگ به ازاء هر نفر

در پیوست

 6برگ به ازاء هر نفر

در پیوست

 6برگ به ازاء هر نفر

واحد

عنوان برنامه

دستورالعمل تکثیر

واحد 4

اسالید :شناسایی
شکاف تابآوری

 6برگ به ازاء هر گروه

 ، A4سیاه و
سفید

واحد 5

جدول :اصول
تابآوری

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4سیاه و
سفید

جمعبندی

برنامهی عملیاتی
فردی

 6برگ به ازاء هر نفر

جمعبندی

ارزیابی نهایی

 6برگ به ازاء هر نفر

 ، A4سیاه و
سفید
 ، A4سیاه و
سفید

دستورالعمل توزیع

راه اندازی سالن روز قبل از شروع کارگاه

 هماهنگی زمان استراحت و پذیرایی با مسئولین سالن برگزاری
 دادن برنامه به مسئولین سالن جهت اطالع
 اطمینان حاصل شود که اطالعات محل و زمان شروع کارگاه برای همهی شرکتکنندگان ارسال شده باشد.
 تنظیم میزها به «سبک کافهای» مانند شکل زیر:
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افتتاحیه کارگاه
مدت زمان

 61 دقیقه




راهاندازی




سالن



تکثیر

روز  :6آماده کردن میز ثبت نام با فهرست شرکتکنندگان در  2ستون برای روز  6و 2
قرار دادن صندوق پیشنهادات به طور واضح در دید شرکتکنندگان در انتهای سالن
آماده کردن  9چارتبرگردان با عناوین «پارکینگ»« ،عالمتهای اختصاری»« ،انتظارات
اضافی» :برای نصب کاغذهای چارتبرگردان میتوان از آکاسیو بزرگ استفاده کرد.
آماده کردن دو چارتبرگردان با عناوین «اهداف کارگاه» و «قوانین کارگاه»
چسباندن چارتبرگردانها به دیوار با خمیرچسبی یا چسب کاغذی .مطمئن شوید که اگر روی
کاغذها با ماژیک نوشته شود ،به دیوار صدمه نرساند .در این صورت برای نصب آکاسیو یا
پایهی چارتبرگردان تهیه شود.
پروژکتور و کنترل از راه دور را امتحان کنید و مطمئن شوید که پردهی نمایش از همه جای
سالن قابل دید است.
اطمینان حاصل کنید که محل قرار گرفتن میز تسهیلگر ،پروژکتور و صفحهی نمایش به
شکلی باشد که وقتی قدم میزنید بین صفحه و پروژکتور قرار نگیرید.

 برنامهی کارگاه
 مروری بر ساختار کارگاه

جزئیات برنامهی افتتاحیه
زمان

محتوا

65
دقیقه

خوش آمدگویی

62
دقیقه

افتتاحیه

 9دقیقه

تمرین 6

62
دقیقه:
 65ثانیه
)42

تمام اعضاء:
معارفهی
شرکتکنندگان

 5دقیقه

اسالید :اهداف
کارگاه

مواد

راهنمای تسهیلگر
پس از امضاء برگهی ثبتنام ،شرکتکنندگان آزادانه یک میز را برای نشستن انتخاب کنند.
کارت نام و
از آنها بخواهید اگر نامشان در لیست اشتباه نوشته شده ،آن را اصالح و به مسئول ثبتنام
فهرست
اطالع دهند .از آنها بخواهید نامشان را با ماژیک به صورت خوانا در کارت تهیه شده نوشته
ثبتنام
و نصب کنند.
برگزارکنندگان کارگاه به شرکتکنندگان خوشآمد گفته و سالن را برای شروع کارگاه و نتایج
مورد انتظار آماده کنند.
هر یک از شرکتکنندگان روی یک برگه استیکر به طور انفرادی توصیفشان را از واژهی
کلیدی «تابآوری» بنویسند.
هر شرکتکننده بلند میشود و نام ،سازمان مربوطه و شغل خود را بیان کند .آنها همچنین
توصیفشان از واژهی «تابآوری» را برای دیگران بخوانند .تیم برگزارکننده خودشان را
معرفی کنند .پس از آن شرکتکنندگان بلند شده و استیکرهای توصیف تابآوری را در محل
از قبل تهیه شده بچسبانند.
آمادگی تسهیلگر :در اسالیدهایی که توسط  OECDتهیه شد ،باکسهایی با رنگ سبز و
فونت قرمز وجود دارد که داخل آن «ویراست ،تغییر و تطبیق» نوشته شده است .تسهیلگر
قبل از ارائهی کارگاه باید محتوای مناسب با شرایطی که کارگاه را برگزار میکند را تهیه و
در این باکس قرار دهد .مثالً عکس یا هر مطلبی که مرتبط با موضوع اسالید و جامعهای که
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 5دقیقه

 5دقیقه

 5دقیقه

 2دقیقه

 5دقیقه

کارگاه در آن ارائه شده است را میتواند اضافه کند .در موقع اضافه کردن عکس مطمئن
شوید اندازهی عکس مناسب باشد تا در موقع ارائه مشکلی ایجاد نشود .تسهیلگر میتواند
اهداف را مطابق محتوای خاص و یا قلمرو و سؤاالت اصلی که انتخاب کرده ،اصالح کند.
 اجازه بدهید یکی از شرکتکنندگان ،هدف اول کارگاه را با صدای بلند بخواند و سپس
شرکتکنندهی دیگر ،هدف بعدی را بخواند و این کار تا آخرین هدف تکرار شود (از
این روش میتوانید برای اسالیدهای بخشهای دیگر که مربوط به اهداف است
استفاده کنید).
 فیلیپ چارتی که «اهداف کارگاه» روی آن نوشته شده است را نشان دهید و تصریح
کنید که این چارتبرگردان تا آخر کارگاه جهت توجه گروه به اهداف روی دیوار
میماند.
 از شرکتکنندگان بخواهید که هر انتظار دیگری که از آمدن به کارگاه دارند را نوشته
و بخوانند .بعد تصمیم بگیرید کدام یک در چارچوب اهداف کارگاه هستند و کدام یک
از اهداف کارگاه نیستند و باید در زیر تابلوی «پارکینگ» قرار گیرند.
از شرکتکنندگان بخواهید در صورتی که قوانین دیگری را مدنظر دارند مطرح کنند .از آنها
اسالید :قوانین بخواهید قوانین پیشنهادیشان را با صدای بلند بخوانند و روی استیکر نوشته و در
چارتبرگردان «قوانین کارگاه» نصب کنند.
آمادگی تسهیلگر :برنامهی کارگاه را با نرمافزار ورد طراحی و آن را به اسالید مربوطه اضافه
کنید .همراه با شرکتکنندگان برنامه را مرور کرده و به هر کدام از آنها یک کپی از برنامه
اسالید :برنامهی
را بدهید .از مسئول اجرایی بخواهید جزئیات پذیرایی ،محل دستشویی ،و در صورت نیاز
کارگاه
نحوهی تحویل فاکتور و پرداخت هزینههای مربوط به رفتوآمد و اسکان و  ...را برای
شرکتکنندگان توضیح دهد.
آمادگی تسهیلگر :در این اسالید ،ستون آخر با یک مثال از شرق جمهوری دموکراتیک
اسالید :سؤاالت کنگو ارائه شده است .پس از بازبینی ،محتوای آن را حذف و با مثالهایی از محیطی که
کارگاه در آن ارائه میشود جایگزین کنید 4 .محوری که تعیینکنندهی حدود تحلیل
اصلی
تابآوری سیستمهاست را توضیح دهید.
توضیح دهید که شرکتکنندگان در پایان هر روز و یک ارزیابی نهایی در آخر کارگاه انجام
خواهند داد .آنها را تشویق کنید تا هر گونه انتقاد یا پیشنهاد دیگری که دارند را در صندوقی
که به همین منظور تهیه شده قرار دهند .به شرکتکنندگان اطالع دهید که به منظور حصول
اسالید :ارزیابی
اطمینان از اینکه کارگاه تأثیری واقعی در فعالیتهای روزمره افراد داشته است ،هر یک از
شرکتکنندگان باید یک برنامهی عملیاتی را در پایان کارگاه ارائه کنند که طی آن سه
فعالیت بعد از شرکت در کارگاه را مشخص میکنند.
آمادگی تسهیلگر :نکات مربوط به رعایت اصول ایمنی و هر نکتهی دیگری که الزم است را
اسالید :نکات
به این اسالید اضافه کنید .نکات کلیدی امنیتی شامل :محل خروج اضطراری ،شمارهی
امنیتی و تدارکات
تماس اورژانس را روی فلیپ چارت نصب کنید.
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مقدمه  :تابآوری چیست؟
مدت زمان

 32 دقیقه

هدف بخش

 مرور کلی تعاریف و مفاهیم برای درک تابآوری

اهداف
عملیاتی

آمادهسازی

 در پایان این واحد شرکتکنندگان خواهند توانست:
 )6مفاهیم کلیدی شامل :شوکهای فراگیر و ویژه ،ریسک و استرس را تعریف کنند.
 )2مزایای تابآوری نسبت به سایر روشهای کاهش ریسک را توضیح دهند.
 )9سه نوع از ظرفیت که به افزایش تابآوری کمک میکند را توضیح دهند.
 محتوا را به دقت بازبینی کنید .موارد زیر به صورت سیاه و سفید تکثیر شود:
 کاربرگ فشار و رهایی به ازاء هر شرکتکننده  6برگ کاربرگ تعاریف تابآوری به ازاء هر شرکتکننده  6برگ کاربرگ تعاریف به ازای هر گروه  2برگ ( 62برگ) ،یک برگ طبق دستوالعمل بریده وداخل پاکت قرار داده شود.

جزئیات برنامهی مقدمه
زمان
9
دقیقه

محتوا
اسالید :اهداف
اختصاصی

62
دقیقه

اسالید :ریسک
چیست؟

5
دقیقه

اسالید  :واژهشناسی

5
دقیقه

اسالید  :تعاریف
تابآوری

آمادگی تسهیلگر :اگر تعریف خاصی در منطقه یا توسط کارفرمای کارگاه از تابآوری
وجود دارد را به اسالید اضافه کنید .در دو اسالید بعدی چند تعریف از تابآوری ارائه
شده است .آنها را توضیح دهید اما نیازی به بحث معناشناسی دقیق در مورد کلمات
به کار رفته وجود ندارد .نکته مهم این که شرکتکنندگان واژههای کلید مرتبط با
«تابآوری» را به خاطر بسپارند .از شرکتکنندگان بخواهید «کاربرگ کلیدواژهها» را
بخوانند و واژههای مهم را با ماژیک برجسته کنند.

اسالید :ظرفیتها

سه نوع ظرفیت برای تقویت تابآوری را توضیح دهید.

اسالید :صخره/
چکش

تصویر را برای خالصهسازی مبحث تابآوری ،توضیح دهید.

5
دقیقه
2
دقیقه
5
دقیقه
62
دقیقه

اسالید :تابآوری /
DRM
 4اسالید :مطالعه
موردی در فیلیپین

مواد

راهنمای تسهیلگر
شرکتکنندگان را درگیر موضوع کنید .از آنها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای
اسالیدها
بلند یکی از اهداف را بخوانند.
کاربرگ
کاربرگ فشار و رهایی توزیع کنید (یک برگ به هر شرکتکننده) .اجازه دهید
شرکتکنندگان آن را به مدت  5دقیقه بخوانند .از شرکتکنندگان بخواهید اگر قبالً مدل فشار و
رهایی
این شکل را دیدهاند ،دادههای ورودی در شکل را تکمیل کنند.
اصطالحات را با مراجعه به پاورقی اسالید توضیح دهید.

به شکل  6راهنما مراجعه کرده و محتوی ماتریس را خطبهخط با شرکتکنندگان
مرور کنید.
مطالعه موردی مربوط به فیلیپین را برای یادگیری گروه مرور کنید.

اسالید:
تعاریف
تابآوری
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22
دقیقه

اسالید  :تقویت
ظرفیتها در سطوح
مختلف جامعه

5
دقیقه

ارائهی گزارش

65
دقیقه

تمرین  :2تعاریف

5
دقیقه

اسالید  :مروری بر
اهداف واحد

آمادگی تسهیلگر :ماتریس ( 6پیوست  )6را روی  4کاغذ چارتبرگردان که به صورت
افقی بهم وصل شدهاند ،ترسیم کنید .ماتریس بایستی به گونهای به دیوار چسبانده
شود که همهی شرکتکنندگان بتوانند آنچه چسبانده میشود ،را ببینند .توضیح دهید
که ما در این تمرین اهمیت کار کنشگران مختلف در سطوح مختلف جامعه را درک
میکنیم .اما اینجا تمایل داریم بفهمیم که به چه میزان این امر در جامعه و موضوعی
که مورد بحث کارگاه است نیز کاربرد دارد .در تمام طول انجام این تمرین،
دستورالعمل را روی صفحهی نمایش بگذارید تا در صورت نیاز شرکتکنندگان به
آسانی بتوانند به آن مراجعه کنند .این کار را برای سایر تمرینها در طول کارگاه تکرار
کنید.
به صورت گروهی به ماتریس روی دیوار نگاه کنید و روندی که در ماتریس وجود دارد
را به بحث بگذارید .آیا اغلب یادداشتهای چسبیده شده در یک سطح جامعه
متمرکزتر است؟ این برنامهها در حمایت از یک ظرفیت است یا بیشتر؟
آمادگی تسهیلگر :دو صفحه از واژهها را برای هر گروه تکثیر کنید .یک صفحه را به
هر گروه تحویل خواهید داد تا بررسی کنند آیا معنای هر واژه را یاد گرفتهاند .صفحهی
دیگر از واژهها و تعاریف را برش زده به شکلی که هر تعریف و هر واژه مجزا شود.
بخشهای برش زده شده را داخل یک پاکت قرار داده و به گروه تحویل خواهید داد.
هر گروه باید واژهها و تعاریف مرتبط را روی یک ورق کاغذ کنار هم بچسبانند .ابتدا
پاکت را تحویل گروه دهید تا تمرین را انجام دهند و سپس برگهی کاربرگ را به گروه
دهید تا کار عملی خود را تصحیح کنند.
از یکی از شرکتکنندگان اولین هدف را بپرسید و اجازه دهید پاسخ دهد .آیا پاسخ با
هدف مطابقت دارد؟ این روش (پرسش از اهداف) را برای ارزیابی تحقق آنها ادامه
دهید .اگر پاسخهای ارائه شده نادرست است خودتان یا از شرکتکنندهی دیگری
بخواهید پاسخ صحیح را ارائه دهد.

پیوست 6
ماتریس 6

پیوست 2
تعاریف :به
ازاء هر میز
یک برگ و
یک برگ
بریده شده
در پاکت

توضیح دهید که فقط در زمان استراحت ،کد اینترنت بیسیم ارائه میشود .بعد از برگشت از زمان استراحت قبل از شروع جلسهی بعدی،
تمام رایانههای شخصی خاموش شود.
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واحد  :1ریسکها ،استرسها و اثر آنها بر سیستمها
مدت زمان

 32 دقیقه

هدف بخش

 به اشتراک گذاشتن چشماندازی در مورد ریسکهایی که بر سیستم تحت تحلیل تأثیر
میکنند ،شامل شوکهای ویژه و فراگیر ،و شوکهای تکرار شونده با تأثیر کم ،و
همینطور استرسها و نقش آنها

اهداف عملیاتی

آمادگی

-

 در پایان این واحد شرکتکنندگان خواهند توانست:
 )6رویدادهای کلیدی و استرسهایی که بر سیستم اثر گذاشته و خواهند گذاشت را
شناسایی کنند.
 )2روابط علیمعلولی اثرات بین این شوکها و استرسها را توصیف کنند.
 )9احتمال اثر شوکها بر سیستم را مشخص و آن را روی نقشه مشخص کنند.
 )4اولویت رخداد ریسکهای شدید در حال حاضر و در چارچوب زمانی توافق شده را
تعیین کنند.
کاربرگ چشمانداز علت و معلول :رنگی به ازاء هر شرکتکننده  6برگ
کاربرگ چشمانداز علت و معلول :رنگی به تعداد گروهها روی کاغذ  A2یا A3
کاربرگ نقشهی حرارتی ریسک :رنگی به ازاء هر شرکتکننده  6برگ
کاربرگ نقشهی حرارتی ریسک :رنگی به تعداد گروهها روی کاغذ  A2یا A3
کاربرگ نمایهی ریسکها برگرفته شده از بستهی توجیهی به تعداد گروهها

جزئیات برنامهی واحد 1
زمان
9
دقیقه
9
دقیقه

6
دقیقه

راهنمای تسهیلگر
محتوا
شرکتکنندگان را درگیر موضوع کنید .از آنها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند
اسالید :اهداف
یکی از اهداف را بخوانند.
اختصاصی
هر سؤال را بخوانید و سپس سکوت کنید تا زمانی که یکی از شرکتکنندگان به آن
پاسخ دهد .توضیح دهید که این پرسشها زیربنای آمادهسازی خروجیهای بستهی
اسالید :رویدادهای
توجیهی (مانند نیمرخ ریسک ،چشمانداز علتومعلول شوکها و نقشهی حرارتی
خارجی محرک تغییر
ریسکها) است .آنها باید این سؤاالت را در طول تمرینهای این واحد در ذهن داشته
باشند.

مواد
اسالیدها

اسالید:
آمادگی تسهیلگر :این نمودار را با یکی از آنها که در بستهی جلسه آماده شده،
چشمانداز
جایگزین کنید .میتوانید این نمودار را در پاورپوینت آماده ،سپس آن اسالید را به صورت
علت و معلول
اسالید :تحلیل روابط
فایل تصویری ذخیره و ارائه دهید.
رنگی یک
علتومعلولی بین
برگ به ازاء
شوکها
هر
شرکتکننده
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42
دقیقه

تمرین  :9تحلیل
روابط علتومعلولی
بین شوک ها

62
دقیقه

ارائهی گزارش

چشمانداز روابط علت و معلولی بین شوکها روی کاغذ  A2برای هر گروه یک عدد و
روی کاغذ  A4به صورت رنگی ،به ازاء هر شرکتکننده  6برگ توزیع شود .از گروهها
بخواهید روی آن بحث کرده و آن را اصالح کنند .شرکتکنندگان ممکن است بخواهند
تعدادی ریسک را اضافه کنند ،رابطهی علی را یا طبقهبندی را در موردی تغییر دهند؛
مثالً آنها ممکن است بعضی ریسکها را به عنوان عوامل استرسزا ،یا ریسکی را از
طبقهی فراگیر به ویژه تغییر دهند.
به شرکتکنندگان بگویید به آرامی کارهای سایر گروهها را مالحظه کرده و در صورت
نیاز یادداشتبرداری کنند .اگر وقت این کار وجود ندارد میتوانید به صورت عمومی
سؤاالتی را بپرسید .در پایان تمرین ،با جمعآوری کارهای عملی انجام شده و توضیحات،
میتوانید تحلیلی روی آنها انجام داده و به عنوان خروجی کارگاه گزارش دهید.

ماژیکهای
رنگی روی
هر میز

5
دقیقه

اسالید :شدت

با توضیح فرمول ،از شرکتکنندگان بخواهید شدت ریسک را محاسبه کنند.

اسالید

9
دقیقه

اسالید :نقشهی
حرارتی ریسک

آمادگی تسهیلگر :با استفاده از اطالعات بستهی توجیهی ،نقشهی حرارتی که تهیه
کردهاید را با نقشهی حرارتی اسالید عوض کنید .به طور خالصه نحوهی ترسیم نقشهی
حرارتی در بستهی توجیهی را توضیح دهید.

اسالید

22
دقیقه

تمرین  :4نقشهی
گرم ریسک

هر نقطه یا مثلث نشاندهندهی یک ریسک است ،از هر گروه بخواهید که )6 :در مورد
موقعیت ریسکها در نقشه بحث کنند .آیا با آن موافق هستند؟ میتوانند به نیمرخ
ریسکها در بستهی توجیهی مراجعه کنند )2 .با یک فلش سیاه ریسک را به منطقهای
که فکر میکنند باید قرار داشته باشد ،ببرند )9 .در چارچوب زمانی که تحلیل انجام
میشود ،با یک فلش قرمز ریسک را به منطقهای که فکر میکنند در آینده قرار خواهد
داشت ،ببرند .در پایان تمرین ،با جمعآوری کارهای عملی انجام شده و توضیحات،
میتوانید تحلیلی روی آنها انجام داده و به عنوان خروجی کارگاه گزارش دهید.

نقشه رنگی
حرارتی
ریسکها
روی A2
برای هرگروه
و روی A4
به ازاء هر
شرکتکننده

62
دقیقه

ارائه گزارش

5
دقیقه

اسالید  :مروری بر
اهداف واحد

به شرکتکنندگان بگویید به آرامی کارهای سایر گروهها را مالحظه کرده و در صورت
نیاز یادداشتبرداری کنند .اگر وقت کارگاه اجازه دهد ،به صورت عمومی سؤاالتی
بپرسید .در پایان تمرین ،با جمعآوری کارهای عملی انجام شده و توضیحات ،میتوانید
تحلیلی روی آنها انجام داده و به عنوان خروجی کارگاه گزارش دهید.
از یکی از شرکتکنندگان اولین هدف را بپرسید و اجازه دهید پاسخ دهد .آیا پاسخ با
هدف مطابقت دارد؟ این روش (پرسش از اهداف) را برای ارزیابی تحقق آنها ادامه
دهید .اگر پاسخهای ارائه شده نادرست است خودتان یا از شرکتکنندهی دیگری
بخواهید پاسخ صحیح را ارائه دهد.
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واحد  :2تحلیل ویژگیهای اجزاء سیستم
مدت زمان

 612 دقیقه

هدف واحد

 توضیح این که چگونه ریسکهای مختلف بر اجزاء گوناگون سیستم تأثیر دارند ،و درک
اینکه کجای سیستم تابآور است و کجای آن تابآور نیست.


اهداف عملیاتی

آمادگی

-

در پایان این واحد شرکتکنندگان خواهند توانست:
 )6توضیح دهند چرا ممکن است برخی از اجزاء سیستم کمتر و برخی اجزاء بیشتر ،توسط
شوکهای بالقوه ،تحت تأثیر قرار گیرند.
 )2فهرستی از اولویت اجزاء سیستم (که بر اساس ظرفیتهای موجودشان) شوکها را
جذب کرده و یا به شکلی انطباق مییابند که کمتر در معرض شوکها باشند ،تهیه
کنند.
کاربرگ مثالهایی از داراییها در هر گروه سرمایه به ازاء هر شرکتکننده  6برگ
کاربرگ سؤاالت زیربنایی واحد  2به ازاء هر گروه  6برگ
کاربرگ مثالهایی از ظرفیتها در سطوح مختلف جامعه به ازاء هر شرکتکننده  6برگ

جزئیات برنامهی واحد 2
مواد

راهنمای تسهیلگر
محتوا
زمان
اسالید :اهداف شرکتکنندگان را درگیر موضوع کنید .از آنها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند
اسالیدها
 9دقیقه
اختصاصی یکی از اهداف را بخوانند.
از شرکتکنندگان بپرسید آیا مفاهیم این شکل برایشان آشناست؟ درخواست کنید آن را
برای سایر اعضاء گروه توضیح دهند .به کتاب راهنما مراجعه و چارچوب نظری را مطالعه اسالید :مثال از
 4اسالید:
 9دقیقه رویکرد معاش کنید و در صورت لزوم مواردی را اضافه کنید .عکس از جمهوری کنگو را نشان داده و از داراییها در هر
شرکتکنندگان بخواهید اجزاء مختلف رویکرد معاش پایدار را مشخص کنند .کار برگ گروه سرمایه
پایدار
مثالهایی از جمهوری کنگو را توزیع و از شرکتکنندگان بخواهید آن را مطالعه کنند.
اسالید:
هر سؤال را بخوانید و سپس سکوت کنید تا زمانی که یکی از شرکتکنندگان به آن پاسخ
اسالید:
سؤاالت
دهد .توضیح دهید که شرکتکنندگان باید این سؤاالت را در طول تمرینهای این واحد
سؤاالت
 6دقیقه
زیربنایی به
کلیدی واحد  2در ذهن داشته باشند.
تعداد گروهها
آمادگی تسهیلگر :برای هر یک از گروهها ،ماتریس ( 2پیوست  )6را آماده کنید .در طی
پذیرایی نهار ،چهار ماتریس را بر روی دیوار اتاق اصلی و اتاق بیرون از پذیرایی نصب
کنید .اگر جوهر ماژیک باعث آسیب به دیوار میشود بایستی شرکتکنندگان مستقیماً
روی کاغذ چارتبرگردان چیزی ننویسند .به جای آن میتوانند مطلب را روی استیکر
تمرین :5
پیوست 6
12
ویژگیهای نوشته و در محل مناسب در ماتریس بچسبانند .دقت شود که استیکرها به درستی
ماتریس 2
دقیقه
اجزاء سیستم چسبانده شود و اگر الزم است از چسب مایع استفاده شود .از شرکتکنندگان بخواهید از
مختصر کردن و مخفف کردن خودداری کنند چون مطالب آنها بعداً توسط تسهیلگر
باید مطالعه و در گزارش استفاده شود .قبل از گذاشتن دستورالعمل تمرین روی پردهی
نمایش ،اسالید بعدی که مثالی از تمرین  5است را نشان دهید.
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ابتدا شرکتکنندگان بخشی از هر گروه سرمایه که به آن عالقهمند هستند را انتخاب
میکنند .یک نفر در هر گروه که توانایی رهبری گروه را دارد به عنوان نماینده گروه
تعیین شود.
در ابتدا به مدت  62دقیقه شرکتکنندگان فهرستی از اجزاء سیستم در ارتباط با موضوع
کارگاه را کامل میکنند .برای هر جزء آنها:
 روی سؤاالت کلیدی ،که در کاربرگ ارائه شده ،در ارتباط با آن جزء بحث و بهسؤاالت پاسخ دهند.
 نکات کلیدی را در خالل بحث و تبادلنظر بر روی کاغذ استیکر بنویسند. یاداشت خود را به ماتریس بچسبانند.اجزاء ،داراییهای معیشت هستند (که در زیر هر گروه سرمایه فهرست شدهاند) .کار را با
فهرستی که در بستهی توجیهی است شروع کنید .شرکتکنندگان میتوانند بعضی از
داراییهای معیشت را اضافه یا در صورت لزوم برخی دیگر را حذف کنند .شرکتکنندگان
در صورت تمایل میتوانند بعد از اتمام کارشان در یک گروه به گروه دیگر بروند.
 92دقیقه پذیرایی :گروههایی که کارشان را تمام نکردهاند ،در محل گروه پذیرایی شوند.
91
دقیقه
هر
گروه 3
دقیقه

ارائهی کار
گروهی

هر گروه خطبهخط نکات کلیدی چارتبرگردان خود را در جلوی جمع ارائه خواهد داد .این
تنها زمانی در کارگاه است که چنین بازخورد دقیقی داده میشود و اینجا است که
شرکتکنندگان میتوانند نمایی از کل اجزاء سیستم تحت تحلیل را مشاهده کنند.

65
دقیقه

تمرین :1
انتخاب اجزاء
سیستم برای
تحلیل در
آینده

برای هر یک از گروهها ،ماتریس ( 9پیوست  )6را آماده کنید ،به گونهای که به بسط
ماتریس آماده شده در تمرین  5منجر شود .هر گروه ماتریس خود را روی دیوار بچسباند.
وقتی که تمرین  1پایان یافت ،گروهها در مورد اجزائی که در ماتریس انتخاب کردهاند،
بازخورد بدهند .سپس یادداشتهای نوشته شده را در خانهی مربوط در ماتریس بچسبانند.
یافتههای بهدست آماده از تمرین  ،5فقط برای موارد انتخاب شده در ماتریس جدید
چسبانده شود.

پیوست 6
ماتریس  9به
تعداد گروهها

پیوست  9مثال
تمرین :1
مثالهایی از از شرکتکنندگان بخواهید کاربرگ را مطالعه و راهبردهایی که با محتوای کارگاه مرتبط ظرفیتها در
62
سطوح مختلف
دقیقه راهبردها برای است را عالمت بزنند.
جامعه
هر ظرفیتها
برای سه جزء اولویتداری که در تمرین  1انتخاب کردهاند ،سه ستون ماتریس را به شرح
تمرین :1
ظرفیتهای زیر پر کنند :چه ظرفیتهای جذب ،انطباق و تغییر موجودی برای مقابله با چشمانداز
92
موجود برای ریسک پیشنهاد میکنند؟ در این مرحله کمکهای (ظرفیتهای) بیرونی مدنظر نیست .به
دقیقه
گروهها سر بزنید و به سؤاالت پاسخ دهید .برای شرکتکنندگان توضیح دهید که فردا سه
اجزاء
ستون دیگر ماتریس را تکمیل و در مرحلهی بعد گزارش خواهند کرد.
اولویتدار
از یکی از شرکتکنندگان اولین هدف را بپرسید و اجازه دهید پاسخ دهد .آیا پاسخ با هدف
مطابقت دارد؟ این روش (پرسش از اهداف) را برای ارزیابی تحقق آنها ادامه دهید .اگر
مروری بر
 9دقیقه
اهداف واحد  2پاسخهای ارائه شده نادرست است خودتان یا از شرکتکنندهی دیگری بخواهید پاسخ
صحیح را ارائه دهد.
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ارزیابی روز اول
 زمان 5 :دقیقه
در یک چارتبرگردان جدول زیر را تهیه کنید و از شرکتکنندگان بخواهید همانطور که جلسه را ترک میکنند ارزیابی
خود را از کارگاه در محل مناسب بچسبانند.






محتوی
تسهیلگری
پشتیبانی (تدارکات)

 از شرکتکنندگان بخواهید روی سه استیکر (محتوا ،تسهیلگری ،پشتیبانی) نظر خود را مطابق با آنچه در شکلمشخص شده بیان کنند و روی چارتبرگردان بچسبانند.
 از دو نفر از شرکتکنندگان بخواهید ده سؤال کلیدی که محتوای روز اول کارگاه را پوشش میدهد را تهیه کنند.آنها روز دوم را با پرسیدن این سؤاالت از سایر شرکتکنندگان شروع خواهند کرد تا مروری بر مطالب روز اول
انجام شود.
 شما (تسهیلگر) روز دوم را با ارائهی گزارشی از ارزیابی و انتقادات و پیشنهاداتی که در صندوق انداخته شده ،شروعخواهید کرد .در بعدازظهر ،الزم است ماتریسهای شرکتکنندگان را مدنظر قرار داده و نسخهی جدید از نقشهی
حرارتی ریسکها را تهیه کنید .این نقشه در روز دوم بین شرکتکنندگان توزیع خواهد شد.
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واحد  :3تحلیل ذینفعان و فرآیندهای تأثیرگذار بر سیستم
زمان
هدف واحد

 32 دقیقه
 تحلیل اینکه چگونه ذینفعان و فرآیندها بر سطح ،کیفیت و دسترسی به اجزای سیستم
تأثیر میگذارند.

 در پایان این واحد شرکتکنندگان خواهند توانست:
 )6ذینفعان کلیدی که بر سیستم تأثیر میگذارند را شناسایی کنند.
اهداف عملیاتی
 )2فرآیندهایی که از طریق آنها ،ذینفعان بر اجزاء سیستم برحسب سطح ،کیفیت و
دسترسی اثر میگذارند ،را فهرست کنند.
 )9نقشهی نفوذ ذینفعان فعلی و آینده بر سیستم را تهیه کنند.
 آماده کردن  1چارتبرگردان افقی با رسم ماتریسهای مورد نیاز تمرین 3آمادگی
 یک مجموعه از  4برگهی فلیپچارت آماده کنید و ماتریس برای هر یک از الیههایی راکه در تمرین  62بررسی خواهد شد ،را در آنها رسم کنید.

جزئیات برنامهی واحد 3
زمان

محتوا

5
دقیقه

تشکیل گروه

9
دقیقه
5
دقیقه

92
دقیقه

راهنمای تسهیلگر
از شرکتکنندگان بخواهید در روی میزی که روز اول کارگاه با همکاران فعالیت داشتند،
بنشیند .هر کدام یک شماره از یک به باال انتخاب کنند .سپس برای شکل دادن گروههای
جدید ،همهی شمارههای مشابه در یک گروه قرار گیرند .به طور مثال ،همهی شمارههای دو
دور یک میز خواهند نشست.
شرکتکنندگان را درگیر موضوع کنید .از آنها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند یکی
از اهداف را بخوانند.

مواد

اسالید :اهداف
اختصاصی
 2اسالید :با
شرکتکنندگان سؤاالت را مرور کرده و آنها را برای انجام تمرینهای این واحد مدنظر
اسالید
سؤاالت کلیدی
داشته باشند.
راهنمای تحلیل
آمادگی تسهیلگر :به تعداد گروهها ماتریس ( 4پیوست  )6را آماده کنید.
 ::گروه دوم :ذینفعان دولتی و عمومی
 ::گروه اول :ذینفعان جامعه
 ::گروه چهارم :جامعهی مدنی
 ::گروه سوم :بخش خصوصی
تمرین :3
 ::گروه ششم :کنشگران غیررسمی
 ::گروه پنجم :سازمانهای بین المللی
 1فلیپچارت
کنشگران
با رسم
مختلف و
برای گروه کنشگرانی که به هر گروه کارگاه اختصاص یافته ،موارد زیر انجام شود:
ماتریس
فرآیندهای
 همهی کنشگران یا ذینفعان فهرست شوند.مطابق
مرتبط با هر
 برای هر ذینفع ،فهرستی از فرایندهایی که از طریق آن بر سیستم یا اجزای سیستم اثر دستورالعملیک از آنان را
آماده شود.
میگذارد ،مشخص شوند.
فهرست کنید.
 مشخص کنید در چه سطحی از سیستم اثرگذاری دارد.به همهی گروهها در زمان انجام کار سر بزنید و توضیح دهید که گزارش گروهها بعد از
تمرین بعدی ارائه خواهد شد.
اسالید
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1
دقیقه

اسالید :ارائهی
ترسیمی تأثیر و
راهبردهای
ذینفعان

آمادگی تسهیلگر :ماتریس ( 5پیوست  )6را برای هر سطحی از سیستم که فکر میکنید به
موضوع کاری کارگاه مرتبط است ،آماده کنید و آنها را به دیوار بچسبانید .برای
شرکتکنندگان توضیح دهید که ماتریس روی اسالید برای سطح ملی است و ماتریسهایی
که روی دیوار چسبانده شده ،برای سطوح دیگر سیستم است.

92
دقیقه

تمرین :62
اندازه و تأثیر
کنشگران بر
سیستم را روی
نقشه نشان
دهید.

شرکتکنندگان بر اساس مباحث انجام شده در تمرین  3اکنون ماتریس روی دیوار را تکمیل
میکنند (پیوست  6ماتریس  .)5برای گروه کنشگران اختصاصیافته به هر گروه،
شرکتکنندگان بایستی نام هر کنشگر را روی استیکر بنویسند و روی ماتریس مربوطه
بچسبانند .سپس با ماژیک ،یک فلش به سمت جایگاه آیندهی هر کنشگر (در چارچوب
زمانی مربوط به قلمرو یا سؤال اصلی تحلیل) رسم کنند.

65
دقیقه

ارائهی گزارش

9
دقیقه

مروری بر
اهداف واحد 9

در جلوی چارتبرگردان بایستید و سؤاالتی را از اعضاء گروه برای روشن شدن کار عملی
بپرسید ،یا اگر نام کنشگری در  2ربع از نمودار تکرار شده ،شرکتکنندگان را به فعالیت
وادارید .از شرکتکنندگان بپرسید آیا هر تغییری را بین زمان حال و محدودهی زمانی قلمرو
یا سؤال اصلی ،برای اندازهی اثر هر کنشگر بر سیستم انتظار دارند؟
از یکی از شرکتکنندگان اولین هدف را بپرسید و اجازه دهید پاسخ دهد .آیا پاسخ با هدف
مطابقت دارد؟ این روش (پرسش از اهداف) را برای ارزیابی تحقق آنها ادامه دهید .اگر
پاسخهای ارائه شده نادرست است خودتان یا از شرکتکنندهی دیگری بخواهید پاسخ
صحیح را ارائه دهد.

یک مجموعه
شامل 4
چارتبرگردان
برای هر یک
از الیههای
مرتبط با
کارگاه
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واحد  :4شناسایی شکافها در تابآوری سیستم
زمان
هدف واحد

اهداف عملیاتی

آمادگی

 32 دقیقه
 به اشتراک گذاشتن دیدگاهها در مورد اولویتبندی شکافهای موجود در تابآوری
سیستم ،در حال حاضر و آینده
 در پایان این واحد شرکتکنندگان خواهند توانست:
 )6برای هر جزء سیستم ،سیاستها و برنامههای جاری که ظرفیت سیستم را برای
جذب شوکها ،انطباق و یا تغییر ،به شکلی که کمتر در معرض شوکها باشند،
مستندسازی کنند.
 )2آنچه ما تاکنون میدانیم را تحلیل کنند :چشمانداز ریسک و چگونه آن بر سیستم اثر
میگذارد ،پویاییهای قدرت ،برنامهها و سیاستهایی که بخشهای مختلف سیستم
را پشتیبانی میکنند.
 )9اولویت شکافها در تابآوری را مشخص کنند.
 -اسالید شناسایی شکاف تابآوری ،یک برگ برای هر گروه

جزئیات برنامهی واحد 2
مواد

راهنمای تسهیلگر
محتوا
زمان
شرکتکنندگان را درگیر موضوع کنید .از آنها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند یکی
اسالید :اهداف
اسالید
 9دقیقه
از اهداف را بخوانند.
اختصاصی
برای سه جزء اولویتداری که شرکتکنندگان در تمرین ( 1ماتریس  )9انتخاب کردهاند ،سه
ستون آخر را پر کنند .اگر نیاز به توضیح بیشتر باشد ،فردی که در روز اول در آن گروه بوده ،پیوست
تمرین  :66حمایت
6
توضیحات را ارائه کند .در حال حاضر ،چه حمایت خارجی برای ظرفیتهای جذب ،انطباق و
65
خارجی برای هر
تغییر برای این جزء در مواجهه با چشمانداز ریسک وجود دارد؟ برای بسیاری از موارد ممکن ماتریس
دقیقه
جزء سیستم
9
است ظرفیت خارجی وجود نداشته باشد .معنای «خارجی» ظرفیتها از سایر کشورهای یا از
الیههای دیگر اجتماعی ،به جز مواردی که تاکنون در تحلیل مدنظر قرار گرفتهاند ،میباشد.
اسالید :شناسایی
فرمول را توضیح دهید و برای انجام تمرین بعدی سؤاالت راهنما را پاسخ دهید.
 5دقیقه
شکاف تابآوری
شکاف تابآوری برای هر یک از سه جزئی که در گروه اولویتبندی شده ،مشخص شود .از اسالید:
تمرین :62
سؤاالت در برگهی توزیع شده استفاده کرده و کار خودتان در مورد چشمانداز ریسک ،تشخیص
شناسایی
95
ظرفیتهای داخلی و بیرونی و تأثیر ذینفعان را مدنظر قرار دهید .نکات کلیدی برای هر جزء شکاف
شکافهای
دقیقه
تابآوری
تابآوری هر جزء را روی فلیپچارت بنویسید و برای هر جزء یک دقیقه صحبت کنید
هر گروه در عرض  9دقیقه نتیجهی بحثهای گروهی در رابطه با شکاف تابآوری را
ارائهی گزارش
92
گزارش دهد .به ازاء هر گروه  2دقیقه برای پرسش و پاسخ زمان بدهید.
گروه
دقیقه
از یکی از شرکتکنندگان اولین هدف را بپرسید و اجازه دهید پاسخ دهد .آیا پاسخ با هدف
مروری بر اهداف مطابقت دارد؟ این روش (پرسش از اهداف) را برای ارزیابی تحقق آنها ادامه دهید .اگر
 9دقیقه
پاسخهای ارائه شده نادرست است خودتان یا از شرکتکنندهی دیگری بخواهید پاسخ
واحد 4
صحیح را ارائه دهد.
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واحد  :5ترسیم نقشهی راه برای ارتقاء تابآوری
زمان



 612دقیقه  92 +دقیقه برای پذیرایی

هدف بخش



ترسیم نقشهی راه افزایش تابآوری در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت



در پایان این واحد شرکتکنندگان خواهند توانست:
 )6در مورد اقداماتی که برای پر کردن شکافها و ارتقاء تابآوری سیستم الزم است،
تصمیمگیری کنند.
 )2ذینفعانی که در طرح باید درگیر شوند را شناسایی کنند.
 )9اولویت و توالی اقداماتی که برای ارتقاء تابآوری الزم است را تعیین کنند.
 )4در مورد چارچوب سنجش و اندازهگیری نتایج فکر کنند.
جدول اصول تابآوری

اهداف عملیاتی

آمادگی

-

جزئیات برنامهی واحد 5
زمان
9
دقیقه

محتوا
اسالید :اهداف
اختصاصی

راهنمای تسهیلگر
شرکتکنندگان را درگیر موضوع کنید .از آنها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند یکی
از اهداف را بخوانند.

65
دقیقه

اسالید :اصول
تابآوری

پیوست :4
اصول
جدول اصول تابآوری را بین شرکتکنندگان توزیع کنید .به آنها  62دقیقه فرصت دهید تا
تابآوری
به صورت انفرادی این اصول را بخوانند.
برای هر
شرکتکننده

5
دقیقه

اسالید :انواع
ریسک
اسالید:
رویکردهای
راهبردی

5
دقیقه

42
دقیقه

تمرین :69
تعیین راههایی
برای تقویت
تابآوری

26
دقیقه

ارائهی گزارش

از شرکتکنندگان بخواهید که تفاوت سه نوع ریسک را توضیح دهند.
ذینفعان مختلف در مقابل ریسکهای زمینهای ،برنامهای و سازمانی برخوردهای مختلفی
دارند .بنابراین قبل از تدوین نقشهی راه باید به این نکته توجه کرد.
برای هر جزء اولویتدار ،شرکتکنندگان موارد زیر را در گروه بحث کنند:
 چه ظرفیتهایی برای پر کردن شکاف تابآوری و از بین بردن خالءها مورد نیاز است؟ چه اقداماتی برای بهبود فرصتهای حاصل از تغییر در سیستم یا تأثیر بر ذینفعان الزماست؟
 چه ذینفعانی باید با این اقدامات پیشنهادی همراه شوند؟شرکتکنندگان از روی فلیپچارت یادداشتبرداری کرده و سپس  5دقیقه فرصت خواهند
داشت تا پیشنهاداتشان را از اقداماتی که میتواند انجام شود در جمع مطرح کنند .همچنین
باید توضیح دهند که اقدامات پیشنهاد شده برای ذینفعان ریسکپذیر است یا ریسکگریز؟
سه گروه قبل از پذیرایی و سه گروه بعد از پذیرایی گزارش بدهند .به هر گروه  5دقیقه
فرصت دهید تا گزارش خود را ارائه دهد و سپس  2دقیقه برای پرسش و پاسخ به هر گروه
اختصاص یابد.

مواد
اسالید
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92
دقیقه
26
دقیقه

پذیرایی
ارائهی گزارش

ادامهی گزارش گروهها قبل از پذیرایی :به هر گروه  5دقیقه فرصت دهید تا گزارش خود را
ارائه دهد و سپس  2دقیقه برای پرسش و پاسخ به هر گروه اختصاص یابد.

5
دقیقه

اسالید:
اولویتبندی و
توالی

از شرکتکنندگان بخواهید اگر معیارهای پیشنهادی دیگری برای اولویتبندی و توالی
فعالیتها دارند ارائه دهند.

22
دقیقه

تمرین :64
اولویتبندی و
توالی

5
دقیقه

ارائهی گزارش

1
دقیقه

 2اسالید:
ارزیابی

آمادگی تسهیلگر :برای هر یک از گروهها ،ماتریس ( 1پیوست  )6را آماده کنید .یک نمونه
بزرگتر از ماتریس  1تهیه کنید و روی دیوار باالتر از ماتریس گروهها نصب کنید .عنوان
ماتریس را «نقشهی راه برای ارتقاء تابآوری» بگذارید .جدولی مشابه جدول قبلی ولی در
مقیاس بزرگتر بر روی این ماتریس بکشید تا نظریات همهی گروهها پیرامون سیستم در
کنار هم جمعآوری شود.
بعد از این که هر گروه فعالیتش تمام شد ،از یکی از اعضاء گروه بخواهید استیکرها را از کار
گروهی به ماتریس بزرگتر در محل مناسب منتقل کند.
برای شرکتکنندگان توضیح دهید که در سطح جهانی اخیراً فعالیتهای بسیاری برای ساخت
شاخصهایی برای تابآوری و نحوهی ارزیابی آن انجام شده اما هدف از کاری که اینجا
انجام میشود ساخت شاخصی جدید نیست ،بلکه بیشتر بررسی و استنتاج بینش و آگاهی در
مورد سطوح تابآوری با استفاده از دادههایی است که پیرامون زمینهی مورد بحث توسط
ذینفعان تاکنون جمعآوری شده است.

22
دقیقه

تمرین :65
تهیهی نقشهی
راه ارتقاء
تابآوری از
طریق بارش
افکار

آمادگی تسهیلگر :ماتریس ( 1پیوست  )6را آماده کنید .در طی قسمت اول بارش فکر:
شرکتکنندگان سیستمهای موجود جمعآوری دادهها را برای هر یک از خانههای ماتریس
نوشته و آنها را بچسبانند .ایدهی اصلی این است که ببینیم چه چیزی در حال حاضر وجود
دارد و این سیستم گسترش یابد ،به جای اینکه سیستمِ جدیدی را از ابتدا درست کنیم .سپس
تسهیلگر پیرامون سؤاالت دیگر راهنما بحث و تبادل نظر خواهدکرد.

9
دقیقه

مروری بر
اهداف واحد 5

از یکی از شرکتکنندگان اولین هدف را بپرسید و اجازه دهید پاسخ دهد .آیا پاسخ با هدف
مطابقت دارد؟ این روش (پرسش از اهداف) را برای ارزیابی تحقق آنها ادامه دهید .اگر
پاسخهای ارائه شده نادرست است خودتان یا از شرکتکنندهی دیگری بخواهید پاسخ صحیح
را ارائه دهد.

پیوست 6
مارتریس 1

پیوست 6
ماتریس 1
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اختتامیهی کارگاه
برنامهی عملیاتی فردی :پیوست 5

 مدت زمان 62 :دقیقه
 از شرکتکنندگان بخواهید به صورت جداگانه برنامهی عملیاتی خود را ارائه دهند.

ارزیابی نهایی :پیوست 1

 مدت زمان 62 :دقیقه
 از شرکتکنندگان بخواهید به صورت جداگانه فرم ارزیابی نهایی را تکمیل کنند .بر اهمیت ارائهی انتقادات و
پیشنهادات سازنده به منظور بهبود کیفیت کارگاههای آموزشی در آینده تأکید کنید.

اختتامیه

 مدت زمان 62 :دقیقه
 از شرکتکنندگان بخواهید بایستند و به شکل یک دایرهی بزرگ در آیند .با پرتاب یک توپ کوچک به یکی از
شرکتکنندگان ،از او بخواهید با یک کلمه خالصهی احساس خود را از کارگاه ارائه کند .به عنوان مثال:
«مشتاق»« ،چالشانگیز»« ،انگیزه» .از شرکتکنندگان بخواهید بالفاصله توپ را به سمت شخص دیگری
پرتاپ کنند .این کار تا زمانی که همه نظراتشان را بیان کنند ،ادامه یابد.
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پیوستهای راهنمای تفضیلی برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها
 پیوست  :1ماتریسها
 oماتریس  :6تقویت ظرفیتهای موجود در سطوح مختلف اجتماعی
 oماتریس  :2مشخصات اجزاء سیستم
 oماتریس  :9مشخصات اجزاء سیستم و ظرفیتهای آن
 oماتریس  :4تجزیه و تحلیل ذینفعان
 oماتریس  :5تجزیه و تحلیل ذینفعان
 oماتریس  :1نقشهی راه تابآوری
 oماتریس  :1شاخصهای اندازهگیری نقشهی راه تابآوری براساس جزء سیستم و الیهی اجتماعی
 پیوست  :2مفاهیم و واژههای تابآوری
 پیوست  :3مثالهایی از فعالیتهای تقویتکنندهی ظرفیت سیستم معیشت در الیههای مختلف اجتماعی
 ادامهی پیوست  :2اصول تابآوری
 پیوست  :5طرح اقدام فردی
 پیوست  :6فرم ارزیابی نهایی
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پیوست  :1ماتریسها
پیوست  ،1ماتریس  :1تقویت ظرفیتهای در سطوح مختلف اجتماعی
تمرین 3
ظرفیت جذب

ظرفیت تغییر

ظرفیت انطباق

فرد  /خانواده
جامعهی محلی  /استان
نهادهای ملی و دولتی
پیوست  ،1ماتریس  :2مشخصات اجزاء سیستم
تمرین ( 5ماتریس  9ادامهی این ماتریس است و  1ستون دیگر به این ماتریس اضافه میشود)
دارائیها (جزء سیستم)

ویژگیهای دارائی

ریسکهای مؤثر بر دارائی

پیوست  ،1ماتریس  :3مشخصات اجزاء سیستم و ظرفیتهای آن
تمرین  8 ،7 ،6و ( 11سه ستون اول آن ماتریس  2برای تمرین  5است)
دارائیها

ریسکهای

ویژگیهای

ظرفیت موجود

مؤثر بر دارائی

دارائی

انطباق

این ستونها
از ماتریس  2تمرین 5

جذب

ظرفیت اضافی
تغییر

جذب

انطباق

تغییر
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پیوست  ،1ماتریس  :4تجزیه و تحلیل ذینفعان
تمرین 3
کنشگر

در چه فرایندی درگیر است؟

کدام الیهی جامعه؟

پیوست  ،1ماتریس  :5تجزیه و تحلیل ذینفعان
تمرین 62

قدرتمند
حاشیهی سبز

حاشیهی قرمز

نفوذ مثبت

نفوذ منفی

حاشیهی مشکی

حاشیهی زرد

ضعیف
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پیوست  ،1ماتریس  :6نقشهی راه تابآوری
تمرین 12
ظرفیت انطباق

ظرفیت جذب

ظرفیت تغییر

شروع در کوتاهمدت
شروع در میانمدت
شروع در بلندمدت
پیوست  ،1ماتریس  :7شاخصهای اندازهگیری نقشهی راه تابآوری براساس جزء سیستم و الیه ی اجتماعی

تمرین 15
فردی/خانوادگی
سرمایهی اقتصادی
سرمایهی انسانی
سرمایهی طبیعی
سرمایهی فیزیکی
سرمایهی سیاسی
سرمایهی اجتماعی

اجتماعی

ملی

 / 31راهنمای تفضیلی برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها

پیوست  :2مفاهیم و واژههای تابآوری
واژه

انگلیسی

شوک فراگیر

Covariate
shock

آستانهی بحرانی

Critical
threshold

شوک ویژه

Idiosyncratic
shock

الیههای اجتماع

Layers of
Society

تابآوری

Resilience

ارتقاء تابآوری

Resilience
boosting

ریسک (خطر)

Risk

نقشهی گرمایی
(حرارتی) 1ریسک

Risk
heatmap

شوک

Shock

استرس (فشار،
تنش)

Stress

سیستم

System

آسیبپذیری

Vulnerability

6

تعریف
رویداد مکرر و شایع که میتواند مثبت یا منفی باشد ،از قبیل :تعارضاتِ (منازعات یا
کشمکشهای) خشونتآمیز ،فوران آتشفشان یا حتی عرضهی ناگهانی فناوری جدید،
مانند تلفن همراه ،شبکههای اجتماعی و .....
نقطهای که تغییری بزرگ در سیستم رخ میدهد.
رویدادی مهم که به طور خاص افراد یا خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد ،مانند مرگ
نانآور اصلی یا از دست دادن کار یا فعالیتی که درآمد اصلی خانواده یا فرد را تأمین
میکند.
افراد یا گروههایی از مردم با ویژگیهای مشترک .بسته به بافت یا زمینه ،الیهها ممکن
است خانوادهها ،انجمنها ،گروهها یا جوامع محلی ،و مسئولین یا گروههای استانی و ملی
(مانند :سیستمها یا انجمنهای بهداشتی و مربوط به سالمت یا حرفهای و  )...باشند.
توانایی خانوادهها ،انجمنها یا اقوام (ملت یا کشور) برای جذب و بهبود از شوک ،به
شکلی که به طور مثبت ساختارها و ابزارهایشان را منطبق کرده یا دگرگون سازند تا
بتوانند در مواجهه با استرسها ،تغییرات و بیثباتیهای طوالنیمدت به حیات ادامه داده
و زندگی کنند.
مدیریت اثرات شوکها و موضوعات مرتبط با ریسک ،و تغییرات و بیثباتیهای آینده با
تقویت ظرفیت جذب شوکها ،یا با انطباق یافتن برای کاهشِ در معرض قرارگیری
آنها ،و یا دگرگونی به شکلی که شوک دیگر نتواند اثری بر سیستم داشته باشد.
ترکیب احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن.
بازنمایی ترسیمی (گرافیکی) از شدت ریسک.
رویدادی ناگهانی که در اغلب موارد اثر منفیِ زیادی روی آسیبپذیری سیستم و اجزاء
آن میگذارد .شوکها اثرات منفی (یا مثبت) عمدهای را روی معنای زندگی مردم یا
کارکرد مردم و کشور دارند.
روندی طوالنیمدت که تضعیفکنندهی توانایی بالقوه ،یا تعمیقکنندهی آسیبپذیری
کنشگرهای آن سیستم است.
واحدی از اجتماع (مانند فرد ،خانواده ،گروهی از مردم با ویژگیهای مشترک ،انجمن یا
طائفه یا قوم) ،بوم یا محیط زیست (مانند جنگل) یا نهاد یا وجودی فیزیکی (مانند
شبکهی زیرساخت شهری) میباشد.
تجلی آمادگی یا استعداد ابتال به آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن

نقشههای حرارتی یا متمرکز ،نقشههایی گرافیکی و رنگی هستند که در علوم مختلف کاربرد دارند و بر اساس آن شناسایی رفتار کاربران امکانپذیر میشود .با استفاده
از نقشهی حرارتی و تحلیل دادهها ،میتوان محصول یا خدمات را به نحوی طراحی کرد که به باالترین سطح بازدهی برسد .به طور مثال ،با ترسیم حرکات چشم
مشخص میشود در مطالعه روی چه بخشهایی مکث میشود یا در بازدید از یک صفحهی وب روی چه بخشهایی تمرکز بیشتری وجود دارد .در مدیریت با استفاده از
نقشهی حرارتی میتوان نقاط ضعف و قوت روشهای اعمال شده را ،در افراد و تیمها ،تشخیص و در خصوص تغییر ،تثبیت و یا بهبود روش کاری آنان تصمیمگیری
کرد .ابزارهای گوناگونی برای ترسیم نقشهی حرارتی در سطح وب (برای سایتهای اینترنتی) وجود دارد ،مانند،MouseFlow ،Crazy Egg ،Hotjar :
] .Inspectletمترجم[
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سطح

پیوست  :3مثالهایی از فعالیتهای تقویتکنندهی ظرفیت سیستم معیشت در الیههای مختلف اجتماعی
ظرفیت انطباق

ظرفیت جذب
قبل از شوک

بعد از شوک

استقراض مواد خام و یا به دست آوردن
اعتبار ،مهاجرت برای کار گاه به گاه ،فروش
فروش داراییهای مولد ،گرسنگی ،مهاجرت
موقت داراییها ،روی آوردن به شیوههای
گسترده برای جستجوی غذا /آب /حفاظت
کسب درآمد غیررسمی ،کاهش دادن
(حمایت)
هزینهی اقالم غیرضروری و مصرف مواد
غذایی

آمادگی خانواده و برنامهریزی احتمالی
اقدامات ،نظارت کردن بر آب و هوا برای
برنامهریزی ،مشارکت در کمیتههای
مدیریت تعارضات محلی ،مقاومسازی/
تقویت خانهها ،ایجاد ضربهگیر (بافر) از
داراییهای معیشت

جامعه محلی

جنگلزدایی (جنگلتراشی) ،اتمام ذخایر و
منابع جامعه (از جمله آب ،غذا) ،بستن
ساختارهای جامعه (زیرساختها ،مدیریت)،
تعطیل شدن خدمات دولتی ،درخواست
حمایت در سطح ملی ،عملیات کمکرسانی
خارجی /ملی

بستن بخشی از خدمات اجتماعی و ادارات
کل ،استقراض منابع از روستاهای مجاور،
درخواست دریافت کمک از سازمانهای
محلی و بخش خصوصی ،مشارکت در امداد
اجتماعی و فعالیتهای امدادرسانی

آمادگی و داشتن طرح برای اقدامات
اضطراری ،مخاطرات طبیعی و تعارض
اقدامات اعالم خطر و سیستمهای هشدار،
برنامههای (کمپینهای) آگاهیرسانی
خطرات ،حفاظت فیزیکی از زیرساختها،
سیستمهای محلی حمایت اجتماعی و یا
بیمهی خطر

ملی

بیمه (بازگشتپذیر)

خانواده

بحران/تنش (غیرقابل بازگشت)

ظرفیت تغییر

بستن خدمات دولتی ،درخواست دریافت
حمایت در سطح بینالمللی ،عملیات
کمکرسانی خارجی

استقراض پول و یا دسترسی به منابع مالیِ
مختص بالیای طبیعی (سوانح)،
ارزیابیهای سریع و اضطراری ،تأسیس
سیستمهای هشدار بالیای طبیعی و استقرار
کارکنان حفاظت مدنی و تیمهای امداد و
نجات ،اعزام منابع امدادرسانی به مناطق
آسیبدیده برای اطمینان از توزیع مناسب

سیاست مدیریت ریسک ،مقررات
ساختوساز ،تصویب قوانین برای بالیای
طبیعی ویژه ،ارزیابی ریسک ملی،
برنامههای احتمالی برای سیستمهای
هشدار دهندهی خطر

استفاده از اطالعات برای پیشبینیهای
مشارکت در یادگیری جمعی و نوآوری تغییر
بلندمدت تغییرات در انواع فعالیتهای
توازن قدرت در خانوادهها ،دسترسی زنان
کشاورزی و دامپروری ،تنوع بخشیدن به
منابع درآمد ،تجربه و پذیرفتن و بهکار بردن به حق ارث و مالکیت زمین ،کار /مراقبت/
و آموزش دادن حقوق بشر که به تغییر
فنآوری برای روشهای کسب درآمد،
دائمی در نقش کودکان منجر میشود
دسترسی بهتر به عرضه و زنجیرههای
ارزشی برای محصوالت جدید
تبدیل استاندارد به منابع انرژی جایگزین،
دسترسی به پیشبینیهای کوتاهمدت و
بلندمدت در زمینهی مسائل اقتصادی و آب اقداماتی در راستای نهادینهسازی صلح با
هدف بازسازی اعتماد ،رسیدگی به
و هوا ،حمایت از نوآوریهای جدید در
آسیبهای طوالنیمدت وارده به زمین و
فنآوری و مدیریت منابع طبیعی جمعی،
منابع طبیعی ،بازسازی رهبری جامعه
طرحهای یادگیری برای تنوع بخشیدن به
اشتغال و انواع تولیدات ممکن ،ارتقاء دادن مشروع و قانونی ،تبادل جمعی ،یادگیری و
و تنوع بخشیدن به عرضه و زنجیرههای سیستمهای عامل تصمیمگیری که زمینه را
برای تغییر سیستم عامل ملی فراهم میکند
ارزش
طرحهای پژوهشی دولتی در زمینهی
ارتقاء سطح تغییرات اجتماعی و فنآورانه
تغییرات آینده (آب و هوایی ،اقتصادی،
به سیستمهای جایگزین و پایدار :انرژی،
جمعیتشناختی) که با سیاست و
حمل و نقل ،مواد غذایی ،کشاورزی،
برنامهریزی تغییرات مرتبط هستند،
بهداشت .اقدامات مناسب و پاسخگو در
طرحهای حمایت اجتماعی و مالیِ ملی،
زمینهی قوانین عادالنه ،حقوق و مقررات
تنوع بخشیدن به صنایع تولیدی و انرژی
مربوط به منابع طبیعی
ملی
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پیوست  :4اصول تابآوری
اصل

تعریف

آمادگی

دانش و ظرفیت  ...پیشبینی،
پاسخگویی و بهبود یافتن مؤثر از
اثرات قریبالوقوع یا فعلی رویداد یا
شرایط بالقوه خطرناک.

کاربرد برای برنامهریزی





سؤاالت راهنمای احتمالی


سیستمهای هشداردهنده  /نظارتی اولیه ،از جمله تمرینات ،آموزشها و مانورها

قوانین ،سیاستها و رویههای مدیریت ریسک بالیای طبیعی
برنامهریزی احتمالی /مستمر؛ و اعتبارات  /ضربهگیرها (بافرها) /و دیوارههای آتشِ (فایر 
والهای) اضطراری

آیا سیستم به اطالعات مرتبط ،دقیق و بههنگام در بارهی ریسک دسترسی دارد؟
ذینفعان از ریسک چه ادراکاتی (برداشتهایی) دارند؟
آیا ارزیابیهای ریسک و برنامههای احتمال /آمادگی ریسک انجام میشوند؟ آیا تمرینات شبیهسازی انجام
میشود؟



استانداردهای مناسب ،قوانین عملکرد ،شامل سیستمهای نظارت و گزارشدهی



آیا سیستمهای اعالم خطر و واکنش سریع و امکانات مستقر در محل ،توانایی پوشش ریسکهای عمده و
اساسی را دارند؟ آیا این سیستمها با پایینترین و باالترین الیههای جامعه پیوند دارند؟

پاسخگویی

واکنش سریع و مثبت هنگام بروز
حادثه و پس از بحران






فرآیندهای مدیریت و روشهای پاسخگویی اضطراری



آیا انواع متفاوت شوکها در گذشته به شیوههای مناسب مدیریت شدهاند؟ افراد و سازمانهای محلی ،در مقایسه
با کنشگران ملی و بینالمللی ،چه نقشی ایفا کردهاند؟

پیوستگی

میزان ارتباط یا جدایی بین مردم،
مکانها ،و چیزها .ماهیت و قدرت
اثرات متقابل میان اجزای سیستم






اتکای به حمایت اجتماعی /شبکههای ایمنی /سازوکارهای به اشتراکگذاری خطر
ارتباطات شفاف /پیشنهادات و انتقادات /سیستمهای مدیریت اطالعات
مسئولیتپذیری داخلی شامل :سازوکارهای نظارت ،جبران خسارتهای وارده و اعمال
قانون

دیدگاه سیستمهای گسترده ،رویکردهای یکپارچه
همکاریهای فرا مرزی ،مشارکت و اتحاد ذینفعان متعدد
سیاستگذاریهای منسجم ،چارچوبهای جامع ،سازوکارهای هماهنگی
ارتباطات ،اتحادیهها (متحدان) ،پیوندهای میان گروههای اجتماعی ،موافقتهای تجارت
متقابل به اشتراکگذاشتن منابع ،اطالعات و ایجاد اعتماد



آیا مردم محلی و ذینفعان ،برنامهها و منابع اضطراری خودشان را ،جدای از برنامهها و منابع دولتی ،در اختیار
دارند؟



چه سازوکارهایی در محل برای حصول اطمینان از اینکه تصمیمگیری در شرایط بحرانی قابلفهم و مناسب
است ،در شرایطی که در زمینهی اقدام و عمل با کمبودهایی مواجه هستیم ،وجود دارند؟



آیا در اقدامات و برنامهریزیهای صورت گرفته ،استرسها و شوکهای ناشی از چشمانداز خطر در نظر گرفته
شدهاند؟



•

آیا اقدامات برای الیههای مختلف جامعه در نظر گرفته شدهاند؟ و آیا متعادل و متوازن بودن این اقدامات ،به
شیوهای مسئوالنه در نظر گرفته شده است؟
آیا سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینهی خطر و تابآوری میان بخشهای عمدهی جامعه به شکلی منسجم
صورت گرفته است و اقدامات ذینفعان با هم مرتبط شده است؟

راهنمای طرح تابآوری اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 33 /

ادامهی پیوست  :4اصول تابآوری
اصل

تعریف

کاربرد برای برنامهریزی


کسب دانش یا مهارت از طریق
مطالعه ،تجربه و یا آموزش دیدن
یادگیری،
انعطافپذیری
و نوآوری

خودسازماندهی

بخشی از فرآیند تغییر در آگاهی
جمعی ،شامل یادگیری جمعی از
گذشته ،که به هنجارها ،ایدئولوژیها
و موسسات جدید منجر میشود.

ظرفیت ایجاد شبکهها ،مؤسسات،
سازمانها و یا سایر تعاونیهای
اجتماعیِ رسمی یا غیررسمی ،به طور
مستقل از دولت و یا سایر
سازمانهای مرکزی.
توانایی سیستمهای طبیعی برای
تنظیم و سازماندهی مجدد در
واکنش به تغییرات و آشفتگیها





تنوع و افزونگی

ترکیب اطالعات علمی و بومی (از جمله حافظه و شیوههای فرهنگی)
گردآوری و منتشر کردن رسمی بهترین اقدامات





چگونه دانش محلی در مدیریت ریسک و ایجاد تابآوری ،گردآوری شده ،به اشتراک گذاشته شده و استفاده
میشود؟
مردم و گروهها برای یادگیری و به کار بردن دانش از چه ابزارهای رسمی و غیر رسمی استفاده میکنند؟
چگونه اطالعات علمی در زمینهی شوکها و روندها ،و تجربهی خارجی در مدیریت ریسک و ایجاد تابآوری
توسط ذینفعان محلی به کار گرفته میشوند؟





بررسی منتقدانهی حوادث ،فرآیندهای یادگیری اجتماعی (یادگیری به اشتراک گذاشته
شده به شیوهی انجام دادن)
نوآوری پایین به باال با نوآوری باال به پایین ،اقدامپژوهی ،مطالعات مقدماتی ،روشهای
آزمایشی ،استفادهی مثبت از فنآوری



چگونه ذینفعان از دانش و فنآوری استفاده میکنند؟







تمرکز زدایی از اقتدار دولت ،مسئولیتها و منابع ،توانمندسازی الیههای پایینتر جامعه



ظرفیت کنشگران محلی در مدیریت شوکها در گذشته ،قبل از یا جدای از اقدامات صورت گرفته توسط دولت
یا دیگر ساختارهای رسمی ،چگونه بوده است؟



•
کیفیت و یا حالت دارا بودن بسیاری 
از اشکال ،انواع و یا ایدههای متفاوت .
ظرفیت مازاد و سیستمهای بازگشت
به حالت قبلی که هنگام آشفتگیها و
اختالالت از قابلیتها و عملکردهای
اصلی سیستم محافظت میکنند.

گردآوری ،نقشهبرداری ،تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش
(ساختارهای رسمی و غیر رسمی) میان الیههای جامعه.

سؤاالت راهنمای احتمالی

•

تفویض اختیار ،خودمختاری ،خودگردانی (خودنظارتی)
آزادی تشکل و تجمع
رهبریِ محلیِ نماینده و پاسخگو




ساختارهای مدوالر (ساختارهای مرکب از واحدها و ابعاد استاندارد برای کاربرد انعطافپذیر

و متنوع) :اجزای مختلف مستقل .ارتباط افقی و عمودی بین نهادهای رسمی و غیر رسمی 

در الیههای مختلف جامعه.

چگونه ذینفعان در زمینهی تأمین معیشت آزمایش میشوند؟ آیا آنها برای انجام این کار به طور رسمی پشتیبانی
میشوند؟

میزان آزادی و یا موانع سازمانهای محلی برای حفظ موجودیت و عملکرد چقدر است؟
چه ساختارهای رسمی و غیررسمی برای هماهنگی و تصمیمگیری وجود دارند ،و چگونه با یکدیگر مرتبط
هستند؟ آیا این ساختارها درون و میان الیههای مختلف جامعه با هم تفاوت دارند؟
آیا محرکهای اصلی تغییر و حلقههای بازخورد سیستمها به خوبی شناسایی و درک شدهاند و توسط ذینفعان
رسمی و غیررسمی به شیوهی مثبت مدیریت شدهاند؟

مدیریت متغیرهای کُند و آهستهای که زمینهساز تغییر سیستم هستند و حلقههای بازخورد
مثبت که محافظتکنندهی عملکرد سیستم در طول تغییر هستند ،را تقویت میکنند.
ساختارهای مدیریتی و سازمانیِ متعدد ،قابل تبادل و مبتنیبر همکاری
ظرفیت مازاد و بافر در وسائل امرار معاش و زیرساختهای حیاتی ،قابلیت تبادل
گزینهها و جایگزینها برای راهبردها و اقدامات و دسترسی به منابع و خدمات.
رویکردهای چندگانه به ریسک ،همراه با تنوع بخشیدن تکمیلی به راهحلها (به عنوان
مثال داراییهای امرار معاش)







آیا ساختار ها و سازوکارهای رسمی متعددی به شکل هماهنگ در پس مدیریت معمول ریسک و ساختارها و
فرآیندهای ایجاد تابآوری ،وجود دارند؟
آیا مردم یا گروهها به شکلهای متنوعی از ارتباطات عملکردی یا اجتماعی دسترسی دارند؟
آیا سیستمهای بازگشت به عقب برای زیرساختهای حیاتی و خدمات عمومی وجود دارند؟ آیا به منابع چندگانه
برای نیازهای حیاتی دسترسی وجود دارد؟ (به عنوان مثال غذا ،شستوشو ،سرپناه ،سالمتی ،انرژی و حفاظت/
ایمنی)؟
آیا برای همه ی خطرات عمده اقدامات و سازوکارهایی در محل وجود دارند؟ آیا این اقدامات و سازوکارها مکمل
یکدیگر و با هم هماهنگ هستند؟

 / 622راهنمای تفضیلی برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها

ادامهی پیوست  :4اصول تابآوری
اصل

تعریف

شمول

شخص یا چیزی که درون یک کل
(یک گروه یا ساختار) گنجانده شده
است.

انسجام اجتماعی

فرآیندهای ایجاد ارزشهای مشترک
و جوامعی از تفسیر بر پایهی باورها و
تفسیرهای مشترک ،کاهش نابرابری
در ثروت و درآمد ،و به طور کلی
توانمند ساختن مردم در رسیدن به
این احساس که آنها در موقعیت
مشترکی قرار دارند ،با چالشهای
مشترکی مواجه هستند ،و همه عضو
یک جامعه هستند.

آستانهها

سطوح قابلقبولِ تعریفشده از رفاه،
به طور مشخص شامل حق و حقوق
و نیز محدودیتهای پایدار در
زمینهی دسترسی به منابع مشترک و
سیستمهای طبیعی.

کاربرد برای برنامهریزی

















همکاری انواع گروههای قومی ،نژادی ،مذهبی ،و اجتماعی موجود ،نظام سیاسی چندحزبی
نمایندگی تمام بخشها  /سهامداران جامعه در فرآیند تصمیمگیری
فرآیندهای مشارکتی ،حق مشارکت و آگاهی از اطالعات
مشارکت در مسئولیتها ،قرارداد اجتماعی ،مشارکت شهروندان
دادهها و اطالعات تفکیکی دربارهی گروههای مختلف مردم

حقوق و دستمزدهای عادالنه

سؤاالت راهنمای احتمالی






تبدیل تعارضها و ساز و کارهای تصمیمگیری ،توانایی جبران خسارت و درمان
آرمانهای مشترک برای کار و تالش با هدف تحقق آیندهای مثبت

حقوق اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی :پایه و اساسی اجتماعی برای استانداردهای
مبناییِ رفاه پایدار انسانی

چگونه زنان در قدرت و ساختارهای /ارگانهای تصمیمگیری شرکت میکنند؟
چگونه اقدامات رسمی و غیررسمی در زمینهی خطر و تابآوری ،مشارکت و ادراک از آسیبپذیری و ظرفیتهای
گروههای مختلف جامعه را با هم ادغام و ترکیب میکنند؟







آیا نظامهای ارزشی مشترک و تحمل باورها و نگرشهای متفاوت در میان گروههای مختلف مردم وجود دارد؟

مرزها و آستانههایی که حدود جغرافیایی را تعریف میکنند ،کیفیت و عملکرد پایدار منابع 
طبیعی ،با تمرکز ویژه بر اکوسیستمها.

کاربران تعریفشده ،قوانین و مسئولیتهای دسترسی به منابع ،حق و حقوق وابستگیهای
متقابل بین انسان و محیط زیست

چگونه ذینفعان مختلف (به ویژه گروههای آسیبپذیر یا اقلیت) در برنامهریزیها و فرآیندهای عمدهی
تصمیمگیری مشارکت داشتند؟

از چه طریق «عادالنه بودن» در سیاستها ،راهبردها و اقداماتی که بر دسترسی گروههای مختلف مردم به
ابزارهای تأمین معیشت حاکم هستند (بهعنوان مثال تخصیص منابع عمومی و خدمات) ،لحاظ شده است؟ آیا
قوانین و مقررات فقط با هدف اجرای آنها وضع شدهاند؟

قوانین ،مقررات ،و اصول بنیادین عادالنه و منصفانه
هویت ،باورها و نظامهای ارزشی مشترک ،روابط متقابل و دوجانبه

آیا همهی گروههای مختلف جامعه در نظر گرفته شده و قادر به شرکت در انتخابات در الیههای مختلف جامعه
بودند؟



چگونه تعارضات میان گروههای متفاوت مردم مدیریت میشود؟
آیا رؤیای مشترک و مثبتی برای آینده ،همراه با مشارکت فعال در جهت تحقق آن در میان ذینفعان مختلف وجود
دارد؟

آیا منابع مشترک از منظر عملکرد پایدار آنها به روشنی تعریف و درک شدهاند؟
آیا بر اساس این درک و برداشت از منابع مشترک ،قوانین و مقرراتی وجود دارند؟ و آیا این قوانین در راستای
هدف برقراری و حفظ تعادل میان «دسترسی کاربران و پر شدن مجدد ذخایر منابع طبیعی» تقویت میشوند؟
آیا همهی ذینفعان به استانداردهای اولیهی رفاه ،کرامت (عزت) و انتخاب احترام میگذارند و در اقداماتشان
آنها را رعایت میکنند؟ آیا همهی ذینفعان این موضوعات و حقوق خود در این زمینهها را درک میکنند؟
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پیوست  :5طرح اقدام فردی

نام و نامخانوادگی
پست الکترونیکی
تلفن همراه
راهنما

 9 اقدام و نتایج مورد انتظار این اقدامات را که پس از حضور در این دوره به آنها متعهد خواهید بود را بنویسید.
در صورت امکان انجام اقدامات در سه ماه آینده مدنظر باشد.
 اطمینان از این اقدامات بر اساس اصول هدفگذاری مؤثر در مدیریت ( )SMARTباشد :اختصاصی،
قابلاندازهگیری ،قابل دستیابی ،واقعگرایانه و قابلزمانبندی
 میتوانید یک کپی از این برنامه عملیاتی را برای خودتان نگهدارید .مجری دوره نسخهای از این گزارش را
برای ارائه و درج در گزارش دوره نیاز دارد.
اقدامات

نتیجه یا تغییر مورد انتظار

مهلت انجام
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پیوست  :6فرم ارزیابی نهایی
بازخورد صادقانهی شما تا حد زیادی به ما در بهبود عملکرد و کارگاههای آینده کمک میکند.
سطح کلی رضایت شما از کارگاه؟ از ( 6کمترین رضایت) تا ( 62بیشترین رضایت) را در کادر روبرو بنویسید.
 .1ارزیابی تمهیدات پیش از کارگاه:
در مقیاس از   1تا   11به نظر شما از:
الف) پشتیبانی و اطالعات که قبل از برگزاری کارگاه ارائه شده است؟
ب) کیفیت بستهی توجیهی که قبل از کارگاه ارسال شده است؟
پ) آیا شما بستهی توجیهی را قبل از آمدن به کارگاه خواندید؟ بلی
ت) آیا بستهی توجیهی برای شما مفید بود؟

خیر

ث) پیشنهادات شما برای بهبود بستهی توجیهی چیست؟
 .2ارزیابی تمهیدات پیش از کارگاه :در مقیاس از  ( 6کامالً ناراضی) تا  ( 62کامالً راضی) به نظر شما:
ارزیابی شما از کیفیت:
الف) پذیرایی میان وعده و ناهار
ب) محل برگزاری جلسه
پ) ارائهی مطالب
ت) مفید بودن وسایل فراهم شده برای کارگاه

ارزیابی شما از کیفیت:
ث) زمان اختصاص یافته به هر جلسه کارگاه
ج) سطح کارهای گروهی
چ) ارتباط بین جلسات
ح) فرصت الزم بیان نگرانیها ،سؤاالت و بحث

 .3ارزیابی اهداف کارگاه
در پایان این کارگاه ،شرکتکنندگان خواهند توانست:
مفاهیم مرتبط با تابآوری از جمله ریسکها ،شوکها ،استرسها ،آسیبپذیریها و ظرفیتها را توصیف کنند.
چشماندازی از ریسکهای فعلی و آینده ،و تأثیری که آنها بر سیستم خواهند داشت.
خواهند توانست نقشهی راهی را برای افزایش تابآوری سیستم طراحی کنند.

اصالً

تقریباً

به خوبی

کامالً

اصالً

تقریباً

به خوبی

کامالً

اصالً

تقریباً

به خوبی

کامالً

 .2هر مطلب دیگری که تمایل دارید مدرس (تسهیلگر) کارگاه در جریان قرار بگیرد را بنویسید.

 .5این کارگاه تا چه حد انتظارات شما را برآورده کرد؟ توضیح دهید.
 .6سه مورد مهم ،که شما در طول این کارگاه یاد گرفتید ،را بنویسید:
.I
.II
.III
 .7آنچه در این کارگاه آموختهاید چه کمکی برای استفادهی مفید و مناسب به شما خواهد کرد؟

 .8اگر به شما پیشنهاد ویرایش ،تنظیم و یا طراحی مجدد این دوره داده شود ،چه مواردی را تغییر خواهید داد یا اصالح
خواهید کرد؟
 .9هر گونه پیشنهاد دیگری که در سؤاالت باال مطرح نشده است را لطفاً بنویسید.
در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده کنید
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3
راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای
کارگاه تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها
به پیوست فرمها ،ماتریسها و کاربرگها

ترجمه و تألیف
دکتر احمد خامسان
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند
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مقدمه
در این بخش راهنمای تفضیلی اسالیدهای کارگاه  4روزهی تحلیل تابآوری سیستمها ارائه شده است .الزم به ذکر است OECD
کارگاهی دو روزه برای برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها پیشنهاد و برای آن  16اسالید به صورت رایگان ارائه کرده است.
اما شیوهی اجرای این کارگاه ،در قالب طرح توانمندسازی و ارتقاء تابآوری اجتماعی زنان و خانوادهها ،افزایش تعداد جلسات را
ضروری میسازد .جدید و دشوار بودن مفاهیم ،نداشتن پیشزمینه در مورد مبانی نظری و انجام تحلیل روی یک سیستم (نه بستهی
توجیهی از قبل آماده شده) از جمله دالیل افزایش تعداد روزهای کارگاه به حداقل  4روز (بین  92تا  91ساعت) است .راهنمای
حاضر ،توضیحات الزم برای برگزاری کارگاه  4روزهی تحلیل تابآوری سیستمها (و تربیت تسهیگران تابآوری اجتماعی) را در
قالب  659اسالید ارائه مینماید.
الزم به توضیح است که برای برگزاری کارگاه ،تسلط به مفاهیم تحلیل تابآوری سیستمها (بخش اول این مجموعه) ضروری است.
لذا پیشنهاد میشود مجریان قبل از برگزاری کارگاه حتماً مبانی نظری ارائه شده در بخش اول این مجموعه را مطالعه نمایند.
در پایان این بخش ،کلیهی فرمها ،ماتریسها و کاربرگهای مورد لزوم برای برگزاری کارگاهها ارائه شده است .فایل پاورپوینت
اسالیدها و فایل وورد پیوستها (برای منطبق کردن آنها با سازمان برگزار کننده) از طریق مکاتبه با مترجم قابل دریافت است.
دکتر احمد خامسان
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند

پست الکترونیکی akhamesan@birjand.ac.ir :یا a.khamesan@gmail.com
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برنامهی کارگاه  4روزهی تحلیل تابآوری سیستمها
بر اساس تجربهی عملی برگزاری کارگاه ،به دلیل حجم زیاد کارهای عملی و جدید و دشوار بودن مطالب برای شرکتکنندگان،
برگزاری کارگاه تحلیل تابآوری سیستم (و تربیت تسهیلگر تابآوری اجتماعی) به زمان بیشتری نیاز دارد .برنامهی زیر حاصل
تجربهی برگزاری دو کارگاه در استان خراسان جنوبی است.
الزم به ذکر است )6 :ساعت برگزاری جلسات بر مبنای شرایط قابلتغییر است .در برنامهی زیر برای افزایش کیفیت ،بین
جلسات صبح و عصرکارگاه ،زمان استراحت داده شده است )2 .حداقل یک جلسهی توجیهی قبل از برگزاری کارگاه برای هماهنگی
بین شرکتکنندگان و آشنایی با اهداف کارگاه ضروری است )9 .ارسال بستهی جلسه یا توضیح آن در جلسهی توجیهی برای
رسیدن کارگاه به اهداف نهایی آن ضروری است.
تاریخ

روز
1

ساعت

جلسه

برنامه

1:22 – 3:92

1

افتتاحیه :ثبتنام ،معرفی ،توضیحات اولیه  +مقدمه :تابآوری چیست؟

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

2

ادامهی مقدمه :تابآوری چیست؟

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

3

مرور بستهی توجیهی

61:92 –61:22

روز
2

روز
3

پذیرایی

61:22 – 63:92

2

ادامهی مرور بستهی توجیهی +تعیین قلمرو  +جمعبندی و ارزیابی روز اول

1:22 – 3:92

5

مرور روز قبل  +واحد  :1ریسکها ،استرسها و تأثیر آن بر سیستم

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

6

ادامهی واحد 1

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

7

واحد  :2تجزیه و تحلیل ویژگیهای سیستم

61:92 –61:22

--

پذیرایی

61:22 – 63:92

8

ادامهی واحد  + 2جمعبندی و ارزیابی روز دوم

1:22 – 3:92

11

مرور روز قبل  +واحد  :3تحلیل ذینفعان و فرایندهای مؤثر بر سیستم

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

11

ادامهی واحد 3

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

12

واحد  :2شناسایی شکافها در تابآوری سیستم

61:92 –61:22

روز
4

پذیرایی

61:22 – 63:92

13

ادامهی واحد  + 2جمعبندی و ارزیابی روز دوم

1:22 – 3:92

12

مرور روز قبل  +واحد  :5ساخت نقشهی راه برای تابآوری سیستم

3:92 – 62:22
62:22 – 62:92

پذیرایی
15

ادامهی واحد + 5اختتامیه :برنامهی اقدام فردی ،ارزیابی نهایی
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  1تا 2
اسالید

این اسالید قبل از شروع جلسه روی پردهی نمایش باشد .تاریخ،
مکان و نام مجری بر اساس محل برگزاری تغییر کند.

اسالید

جلسه را با خوشآمدگویی شروع کنید .تذکر دهید که اگر نام در
فرم ثبتنام اشتباه شده ،به مسئول ثبتنام اطالع دهند .گفته شود
که در طول همین جلسه هر گروه یک نام (حتیالمقدور بومی
منطقه) انتخاب خواهد کرد .فرم مربوط به نام و اعضاء گروه
تکیمل گردد .درخواست شود نام خود را در کارت نوشته و نصب
کنند تا همهی اعضاء گروه همدیگر را به نام بشناسند.

1

2

برای شکلگیری گروهها میتوانید به دو شیوه عمل کنید .یا افرادی که
در حال حاضر دور یک میز نشستهاند ،یک گروه را شکل دهند؛ یا از
شیوهای ابداعی برای جایابی تصادفی استفاده کنید .به طور مثال :افرادی
که دور یک میز هستند از شماره یک تا ( 5اگر پنج صندلی وجود دارد)
یک شماره را انتخاب کنند .بعد تمام شمارههای  6در یک گروه و
شمارههای  2در یک گروه  ....قرار گیرند.
اسالید

در این اسالید و اسالید بعدی مجری و تیم اجرایی معرفی شوند.
شکل معرفی به نوعی باشد که انتظار داریم شرککنندگان خود را
معرفی کنند .نام و نامخانوادگی ،تخصص و شغل و سابقهی کار
حرفهای در معرفی ذکر شود.

اسالید

تیم اجرایی با مسئولیتی که دارند معرفی شوند .در هنگام معرفی،
هر نفر از تیم اجرایی خواهند ایستاد تا همهی شرکتکنندگان او را
ببینند.

3

2
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  5تا 8
اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید که روی یکی از کاغذهای چسبدار
(استیکر) کلید واژهای که به نظر آنها توصیفکنندهی مفهوم
تابآوری است را بنویسند.

اسالید

برای ایجاد جو مثبت در کارگاه از یکی از روشهای خالق برای
معرفی اعضاء شرکتکننده استفاده کنید .مثالً هر فردی نام و
اطالعات خود را در کاغذی یادداشت کند .این کاغذها توسط
دستیار کارگاه جمع شود .سپس به طور تصادفی کاغذها بین افراد
تقسیم شود .اگر کسی کاغذ خودش را دریافت کرده به دستیار
دهد تا مجدد توزیع شود .سپس اولین نفر مشخصات شخصی که
دریافت کرده را خواهد خواند و فردی که مشخصاتش خوانده
میّشود خواهد ایستاد .فرد معرفی شده به معرفی نفر بعد خواهد
پرداخت .البته به صورت ساده هر نفر هم میتواند خودش را
معرفی کند .نکتهی مهم این است که در ابتدای کارگاه باید تالش
کرد جوی مثبت و صمیمانه ایجاد شود .از روشهای یخشکن که
در کارگاه مرسوم است نیز میتوانید استفاده کنید.
توضیح دهید در طی مدت کارگاه به دفعات فعالیتهای فردی و
گروهی انجام میشود و کارهای انجام شده در تابلوها (یا دیوار)
کارگاه نصب خواهد شد .اگر برای نصب کارهای عملی روی دیوار
محل برگزاری مشکلی وجود داشته باشد ،برای تابلو میتوانید از
فلیپچارت یا آکاسیو بزرگ استفاده کنید .از شرکتکنندگان
بخواهید توصیف خود را از تابآوری بخوانند و بعد در تابلوی تهیه
شده ،نصب کنند.

اسالید

این اهداف میتواند بر اساس هدف و قلمرویی که انتخاب کردهاید
تغییر کند .در این کارگاه فعالً تمرکز بر یادگیری مفهوم تابآوری
اجتماعی و مهارت تحلیل تابآوری سیستمها است .هدف تربیت
تسهیلگری است که بتواند این تحلیل را در جامعهی هدف اجرا
کند.
از یکی دو نفر از شرکتکنندگان درخواست کنید اهداف را بخوانند
تا درگیری بیشتری ایجاد شود.

5

6

اسالید
7

8
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  9تا 12
اسالید

این اهداف میتواند بر اساس هدف و قلمرویی که انتخاب کردهایم
تغییر کند.
از تعدادی از شرکتکنندگان بخواهید اهداف را با صدای بلند
بخوانند .این کار برای درگیر کردن بیشتر آنها با فرایند کارگاه
است.
تذکر دهید که این اهداف در تابلویی در محل کارگاه نصب شده
تا در طول کارگاه یادمان نرود برای چه هدفی دور هم جمع
شدهایم.

اسالید

انتظارات حاضران برای شرکت در کارگاه را سؤال کنید .بگویید
این انتظارات را روی کاغذ استیکر بنویسند.

اسالید

انتظارت شرکتکنندگان را بخوانید .هر انتظاری که با اهداف
کارگاه مطابق است را در تابلویی که با عنوان هدف از قبل تهیه
کردهاید بچسبانید .هر کدام با اهداف کارگاه مطابق نیست ،در
تابلویی با عنوان پارکینگ نصب شود.

اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

9

11

11

12
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  13تا 16
اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

13

12

15

16
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  17تا 21
اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

اسالید

اصول و قوانین همکاری مؤثر در طول کارگاه را توضیح دهید.
اشاره کنید این قوانین در تابلویی تا آخر کارگاه در معرض دید
است .درخواست کنید به همدیگر احترام گذاشته و این قوانین در
طول کارگاه رعایت شود.

اسالید

از تعدادی از شرکتکنندگان بخواهید یک بار دیگر قوانین را
بخوانند.

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید در ایجاد قوانین کارگاه مشارکت کنند.
فکر میکنند رعایت چه مواردی به رسیدن کارگاه به اهدافش
کمک میکند؟ چه انتظاری از دیگر شرکتکنندگان یا مسئولین
کارگاه دارند؟ چه چیزی موجب ناراحتی یا حواسپرتی آنها
میشود؟ موارد جدید را در تابلویی که به این منظور تهیه شده
نصب کنید.

17

18

19

21
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  21تا 22
اسالید

در تابلویی قوانین کارگاه را نصب کنید .به شرکتکنندگان تذکر
دهید که این قوانین در طول کارگاه در معرض دید آنهاست و
درخواست کنید این قوانین را رعایت کنند.
قوانینی که شرکتکنندگان مطرح کردهاند را روی ورق آ 4به طور
خوانا نوشته شود.

اسالید

نمونهی تابلوی نصب قوانین در کارگاه خراسان جنوبی .قوانینی که
شرکتکنندگان مطرح کردهاند را روی ورق آ 4به طور خوانا نوشته
شود.

اسالید

این اسالید با انیمیشن برای تنوع دادن به کارگاه و تشویق آنها
به مشارکت فعال است .به اصولی مانند :مشارکت کردن ،حرف
زدن و نظر دادن ،انتقال تجربیات ،فکر و تأمل کردن ،سؤال
کردن ،نقد کردن ،و خالقیت به خرج دادن تأکید شده است.

اسالید

این اسالید با عکسی متنوع برای توجه دادن شرکتکنندگان به
حفظ هوشیاری در طول کارگاه حفظ است .تذکر دهید که در
صورت خستگی در میز پذیرایی چای و قهوه موجود است.

21

22

23

22
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  25تا 28
اسالید

این برنامهی کارگاه پیشنهادی  OECDدر دو روز است .بر اساس
کتاب راهنمایی ،برگزاری کارگاه یکی از گامهای تحلیل تابآوری
سیستمهاست .لذا کارگاه در دو روز و برای عدهای از متخصصان
ریسک و مسئولین ذینفع برای نظر روی بستهی توجیهی که قبالً
تهیه شده ،برگزار میشود.
با توجه به شکل اجرا در کشورمان ،شرکتکنندگان پیشزمینهی
الزم از مفاهیم را ندارند و انجام کارهای عملی در دو روز
امکانپذیر نیست .به همین منظور بر اساس تجربهی عملی در
اسالید بعدی کارگاهی  4روزه پیشنهاد شده است.
این برنامه بر اساس تجربیات برگزاری کارگاه در استان خراسان
جنوبی (بیرجند) پیشنهاد شده است .عالوه بر یک جلسهی
توجیهی قبل از برگزاری کارگاه اصلی ،محتوا در  65جلسه ارائه
شده است .ساعت پیشنهادی برای برگزاری کارگاه:
 )6سه روز از  1صبح تا  5بعدازظهر
 )2سه روز صبحها از  1تا  69و بعدازظهرها از  4تا 1
 )9در طول هفته فقط صبحها از  1تا 69
 )4در طول هفته فقط بعدازظهر از ساعت  9تا 3

اسالید

قبل از شروع باید مشخص شود کارگاه روی چه قلمرو یا سیستمی
متمرکز است .به عبارت دیگر سؤال اصلی برای تحلیل تابآوری
چیست؟ در کارگاه فعلی تمرکز روی زنان و خانوادهها است اما
سایر سیستمها نیز میتواند مدنظر قرار گیرد .توضیح دهید که به
این اسالید یک بار دیگر بر خواهیم گشت اما ابتدا مروری بر
بستهی توجیهی برای تعیین قلمرو ضروری است.

اسالید

با این اسالید توضیح دهید که مروری بر بستهی توجیهی جلسه
خواهید داشت .اگر این بسته قبل از برگزاری کارگاه ارسال شده،
میتوانید از بعضی از شرکتکنندگان بخواهید که بخشهای
مختلف آن را مرور کنند.
بستهی جلسه حاوی اطالعاتی از مهمترین آسیبها و ریسکهای
منطقهی مورد تحلیل است.
این اسالیدها برای استان خراسان جنوبی است و میتواند تغییر
کند.

25

اسالید
26

27

28
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  29تا 32
اسالید

در نبود پیش تحلیل و بسته توجهی در جلسه :با توجه به آمارهای
موجود به بعضی از انواع ریسکها ،شوکها و استرسهایی که
منطقهی شما را تحت تأثیر قرار میدهند اشاره کنید.
این اسالید را با مهمترین ریسکهای منطقهای که کارگاه برگزار
میشود جایگزین کنید.

اسالید

در اسالیدهای جداگانه بستهی توجیهی حاوی اطالعات مربوط به
ریسکهای منطقهای که کارگاه برگزار میشود را ارائه کنید.

اسالید

یک بار دیگر به اسالید تعیین سؤال اصلی و قلمرو برگردید .قبل
از شروع باید مشخص شود کارگاه روی چه قلمروی یا سؤال
اصلی متمرکز است .در اینجا محور زنان و خانوادهها هستند ،اما
سایر موارد نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد .از شرکتکنندگان
بخواهید روی موضوع فکر و در گروه بحث کنند.

29

31

31

کل کارگاه میتواند روی یک سؤال اصلی متمرکز باشد ،یا هر
گروه میتوانند قلمرو جداگانهای را انتخاب کند.
اسالید
32

در این اسالید ،سؤاالتی که به انتخاب قلمرو تحلیل کمک میکند
با مثال توضیح داده شده است .این اسالید از کار انجام شده در
کشور کنگو است .آن را توضیح دهید تا شرکتکنندگان ایده
بگیرند .ستون آخر این اسالید میتواند حذف و به جای آن سؤال
اصلی مربوط به استان یا منطقه یا محله اضافه شود .در اسالید
بعدی مثالها برای موضوع زنان و خانواده ارائه شده است.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  33تا 36
اسالید

ستون آخر اسالید قبلی با مثالهایی از قلمرو کارگاه فعلی (زنان و
خانواده در استان خراسان جنوبی) جایگزین شده است.

اسالید

توضیح دهید که قلمرو سؤال اصلی (یا سیستمی) که انتخاب
میکنند باید این دو ویژگی را داشته باشد.

اسالید

بسیاری از شرکتکنندگان در تعریف و بیان مصادیق «سیستم»
دچار ابهام خواهند بود .به ویژه بین سیستم و افراد ابهام وجود
خواهد داشت .چون هدف اصلی این کارگاه ،تحلیل تابآوری
سیستمها است و سیستمها نقش محوری در این زمینه دارند ،این
مفهوم باید به درستی درک شود .کاربرگ مربوطه توزیع شود و
افراد را به بحث گروهی در مورد سیستم و مصادیق آن تشویق
کنید.

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید در گروه بحث کرده و سیستمی که
میخواهد مورد تحلیل قرار دهند را مشخص کنند .این سیستم
همان سؤال یا قلمرو اصلی مورد تحلیل است.

33

32

35

36
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  37تا 21
اسالید
37

شرکتکنندگان را به کار گروهی در تعیین قلمرو تشویق کنید .به
سؤاالت احتمالی شرکتکنندگان پاسخ دهید.
انتظار میرود تسهیلگران با شناخت مناسب منطقهای که کارگاه
برگزار میشود جهات مختلف ،انواع شوکها ،استرسها و  ...را از
قبل شناسایی کرده و در صورت ضرورت به طور غیرمستقیم به
شرکتکنندگان کمک کنند تا قلمرو تحلیل را انتخاب نمایند.

اسالید

نمونههایی از سیستمهای انتخاب شده در یکی از کارگاههای
استان خراسان جنوبی در این اسالید ارائه شده است .در صورت
لزوم ارائه شود.

اسالید

این اسالید  5گام اصلی برای تحلیل تابآوری سیستمها را به
اختصار نشان میدهد .گامها را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
در اسالید بعدی اطالعات بیشتری در مورد این مراحل ارائه شده
است.

اسالید

این اسالید ،اطالعات بیشتر در مورد گامهای تحلیل تابآوری
سیستمها را ارائه میکند.

38

38

21

کاربرگ مربوطه توزیع شود .توضیح دهید که این برگه به عنوان
راهنمای موضوعات مطرح شده است و تا آخرین جلسه در اختیار
شرکتکنندگان قرار میگیرد.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  21تا 22
اسالید

این اسالید با تعدادی عکس مربوط به محتوا دارای انیمیشن
است .در این اسالید راهبردهایی که در کارگاه ،برای رسیدن به
اهداف ،مورد توجه قرار گرفته ارائه شده است .تأکید شود که
مشارکت فعال مورد درخواست است و برای همین ارزیابی روزانه و
کلی از کارگاه انجام خواهد شد .به منظور بررسی ارزیابی اثر واقعی
کارگاه در پایان درخواست خواهد شد هر شرکتکننده یک
برنامهی عملی فردی را ارائه کند.
این اسالید آخرین اسالید بخش افتتاحیه است.

اسالید

به شرکتکنندگان بگویید در ادامهی جلسه و قبل از شروع اولین
گام تحلیل تابآوری ،در مقدمهای مفاهیم کلیدی مورد بحث قرار
میگیرد.
در صورت نیاز مکثی کوتاه برای پذیرایی و استراحت داده شود.

اسالید

تابآوری را روی شکل توضیح دهید .هدف کلی جلسه را بخوانید.

21

22

23

اسالید
22

از تعدادی از شرکتکنندگان بخواهید که این اهداف را برای کل
کارگاه بخوانند .سومین هدف نیاز به مبانی نظری دارد و در
صورت لزوم میتواند حذف شود.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  25تا 28
اسالید

کاربرگ فشار و رهایی توزیع شود .شرکتکنندگان را تشویق کنید
که شکل را مطالعه کنند و در گروه بحث کنند .اگر کسی این
شکل را قبالً دیده است برای سایر اعضاء توضیح دهد و تالش
کند دادههای ورودی جدیدی که منجر به ریسک میشود را اضافه
نماید سپس به گروهها فرصت دهید تا در مورد شکل نظر دهند.
با کمک شرکتکنندگان مفاهیم اصلی شکل را توضیح دهید:
پیشرفت آسیبپذیری ،مخاطرات محیطی ،ریسک و شوک.

اسالید

این اسالید مهمترین مفاهیم تحلیل تابآوری سیستمها را نشان
میدهد .توضیح دهید که ریسک به آینده مربوط است .وقتی در
حقیقت ریسکها رخ میدهند ،به آنها شوک ،بحران و یا بال
میگوییم .با استفاده از کتاب راهنما انواع شوکها (فراگیر ،ویژه،
فصلی ،دورهای) ،استرسها و تفاوت آن با شوکها ،تفاوت شوک
و ریسک را توضیح دهید.

25

26

به منظور تفهیم بیشتر ،شرکتکنندگان را تشویق کنید تا در گروه
در مورد انواع مفاهیم مثال ارائه کنند .به سؤاالت پاسخ دهید و
ابهامات را برطرف کنید.
اسالید

تعدادی از تعاریف تابآوری در این اسالید و اسالید بعدی ارائه
شده است .در صورت لزوم آنها را با تعاریف دیگر جایگزین کنید.
توجه کنید که قرار نیست در مورد تک تک تعاریف ،بحث و گفتگو
کنیم .فقط آشنایی با تعاریف کافی است .فقط کلید واژهها را به
خاطر بسپارید.
 :OECDسازمان همکاری و توسعهی اقتصادی .ایگاد :IGAD
سازمان همکاری منطقهای شاخ آفریقا.

اسالید

تعداد دیگری از تعاریف تابآوری مورد قبول توسط سازمانهای
بینالمللی در این اسالید ارائه شده است.

27

28

 :DFIDوزارت توسعهی بینالمللی بریتانیا :USAID .آژانس
آمریکایی توسعه.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  29تا 52
اسالید

اینها کلید واژههای تابآوری هستند که در یکی از کارگاههای
استان خراسان جنوبی توسط شرکتکنندگان مطرح شدهاند .شما
هم میتوانید از دستیار کارگاه بخواهید در ابتدای کارگاه که
شرکتکنندگان کلیدواژههای توصیفی تابآوری را میگویند آنها
را تایپ و در این اسالید آنها ارائه کنید .توضیح دهید که توصیف
شرکتکنندگان از تابآوری خیلی به تعاریف استاندارد از این
مفهوم نزدیک است.

اسالید

این اسالید سه مفهوم بسیار مهم تابآوری را توضیح میدهند .با
مراجعه به کتاب راهنما و مثال بوکسور سه ظرفیت جذب (غلبه یا
کنار آمدن) ،انطباق و تغییر (تحول) را توضیح دهید .نتیجهی هر
ظرفیت (ثبات ،انعطاف و تغییر) و میزان شدت و هزینهی تغییر (از
کوتاه مدت و کم هزینه تا بلند مدت و پرهزینه) را توضیح دهید .از
مثالهای متعدد (بر اساس کتاب راهنما) برای تفهیم مطالب
استفاده کنید.
کاربرگ مربوطه را توزیع و فرصت مطالعه و بحث در گروه را
بدهید .به ابهامات پاسخ دهید.

اسالید

با این شکل یک بار دیگر مفاهیم توضیح داده شود .توضیح دهید که
یک سیستم شبیه یک صخره است .در بعضی جاها ضعیف و بعضی
جاها مقاوم .شوکهای بزرگ و کوچک با چکشها به اندازهی مختلف
نشان داده شده است .استرسها هم مثل اسیدی است که بر کل سیستم
اثر کرده اثر شوکها را بر سیستم تسهیل میکند .هر کدام از اینها
ترکهای متفاوتی ایجاد میکند .ترکها ،آسیبپذیری سیستم را نشان
میدهند که همان نقاط پرریسک آینده هستند اما بخشهای دیگر ،نقاط
تابآور سیستم هستند .در تحلیل تابآوری سیستمها ،به خصوصیات
صخره (سیستم) پرداخته میشود .چرا این صخره در برخی جاها مقاوم
است و در برخی جاها شکننده و ضعیف؟ ما از نقاط قوت سیستم برای
تقویت نقاط ضعیفتر و ایجاد تابآوری کلی برای سیستم در مواجهه با
انواع شوکهای طبیعی ،اقتصادی و  ...استفاده میکنیم.

اسالید

توضیح دهید در چند اسالید بعدی به منظور تفهیم مفاهیم
کلیدی ،مثالی از جزیره میندانائو در فلیپین ارائه شده است .طرح
ارتقاء تابآوری در این منطقه با هدف :کاهش فقر و ایجاد صلح
اجرا شده است.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  53تا 56
اسالید

نکاتی که برای ارتقاء تابآوری در جزیره میندانائو مطرح در این
اسالید ارائه شده است .موضوعات این اسالید نمونهای از زمینه
(موقعیتی) است مشابه با سایر موقعیتها یا زمینههای پیچیده که
کنشگران توسعه و خدمات انسان دوستانه در آن برای ارتقاء
تابآوری عمل کنند.

اسالید

ظرفیتهایی که در جدول آمده است ظرفیتهای تابآوری
میندانائو فلیپین است .برنامههای ارتقاء تابآوری در قالب سه
ظرفیتی که مطرح شد ،طبقهبندی شده است .توضیح دهید که
هدف ،تقویت هر سه نوع ظرفیت میباشد .هدف این است که هر
سه ظرفیت در همهی سطوح اجتماعی (ملی ،منطقهای ،محلی،
خانواده ،و  )...تقویت شود.

اسالید

توضیح دهید کنشگران مختلف فعالیتهایشان را به منظور ارتقاء
تابآوری در سطوح مختلف اجتماعی ترکیب میکنند .این جدول
نشان میدهد که چگونه یک برنامه میتواند به افزایش تابآوری
در سطوح مختلف جامعه یا ظرفیتهای مختلف کمک کند.

اسالید

هدف این تمرین آشنایی با برنامههایی است که در قالب هر
ظرفیت در جامعهی هدف در حال اجرا است .تسهیلگر  4ورق
کاغذ فلیپچارت یا گراف را به صورت افقی به هم وصل و
ماتریس  6را در آن رسم میکند .ماتریس نصب شود تا کار
گروهها در آن چسبانده شود .در این تمرین همهی گروهها روی
یک موضوع کار کنند تا با ظرفیتها آشنا شوند .میتوانید سطوح
را مختصرتر کنید؛ مثالً فردی/خانوادگی ـ جامعهی محلی ـ
سازمانهای ملی و کشور .در پایان نمایندهی هر گروه گزارش
مختصری ارائه کند .توجه شرکتکنندگان را به ناحیههایی که
برچسبها نصب شده جلب کنید .آیا همهی برچسبها در یک
منطقه جمع شدهاند یا نه؟
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  57تا 61
اسالید

نمونهای از تمرین  6در استان خراسان جنوبی :برنامههای اجرا
شده در قالب ظرفیتهای تابآوری زنان و خانواده.

اسالید

این اسالید برای تسلط مفهومی شرکتکنندگان در ارتباط با
تحلیل تابآوری سیستمها ارائه شده تا چشمانداز کلی از روند کار
داشته باشند.

اسالید

فهرست واژهها و تعاریف آنها از قبل برش خورده و در پاکت در
اختیار هر گروه گذاشته شده است .از آنها بخواهید روی یک یا
دو صفحه آ 4هر واژه و تعریف آن را بچسبانند .بعد از اتمام تمرین
کاربرگ واژهها و تعاریف را به صورت کامل در اختیار آنها قرار
دهید تا درستی کار عملی را بازبینی کنند و در صورت لزوم آن را
اصالح کنند.

اسالید

از بعضی از شرکتکنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ
دادند توسط سایر شرکتکنندگان یا خودتان اصالح شود .اطمینان
حاصل کنید که همهی شرکتکنندگان اهداف این جلسه را به
خوبی درک کردهاند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  61تا 62
اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید فرم ارزیابی روز اول کارگاه را تکمیل و
فرمها را داخل صندوق انتقادات و پیشنهادات بیندازند.

اسالید

بر اساس برنامهی ارائه شده این اسالید را در جایی قرار دهید که
احساس میکنید شرکتکنندگان نیاز به استراحت و پذیرایی دارند.
در وقت استراحت یا در طول کارگاه در صورت لزوم از نرمشهای
کششی استفاده کنید.

اسالید

در زمان استراحت جهت تنوع از عکسهای مرتبط با تابآوری
منطقه استفاده کنید.

اسالید

اسالید در شروع جلسه روی صفحهی نمایش باشد .نام مجری،
مکان و زمان تغییر کند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  65تا 68
اسالید

مطالب روز اول مرور شود .شرکتکنندگان را به مشارکت در مرور
مطالب تشویق کنید.

اسالید

جایگاه واحد  6در طرح کلی گامهای تحلیل تابآوری سیستمها
نشان داده شده است.

اسالید

این اسالید اطالعات واحد  6بر اساس جدول قبلی است .توضیح
دهید که چه فعالیتهایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه
خواهد شد.

اسالید

هداف اصلی واحد را توضیح دهید.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  69تا 72
اسالید

شرکتکنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید .از تعدادی از
شرکتکنندگان بخواهید که اهداف را با صدای بلند بخوانند.

اسالید

کاربرگ مربوطه توزیع شود .این سؤاالت کمک میکند برای
اینکه بتوانیم پانورامای (چشم انداز) ریسک و شوک را در نظر
بگیریم .این سؤاالت در تمام کارها این جلسه نقش محوری دارد
لذا باید شرکتکنندگان آنها را در ذهن داشته باشند .هر سؤال
خوانده شود و پس از آن سکوت کنید تا فکر کنند و واکنش نشان
دهند .توضیح دهید که این پرسشها زیربنای خروجیهای بستهی
توجیهی جلسه (مانند ریسک ،علل و اثرات پانوراما و نقشه گرمایی
ریسک) میباشند.

اسالید

این شکل به صورت رنگی درگروهها توزیع شود .مثالی از نمودار
علت و معلولی شوکها در کنگو است .درخواست کنید در گروه
پیرامون آن بحث کنند .توضیح دهید که شش ضلعی وسط اجزاء
سیستم تحت تحلیل است .مستطیلها با حاشیهی قرمز (شوک
فراگیر) ،مستطیلها با حاشیه خاکستری (شوک ویژه) ،بیضیها
(استرسزاها) هستند .مستطیلها با رنگها مختلف هم نوع
ریسکها را مشخص میکنند :اقتصادی (زرد) ،طبیعی (سبز)،
جغرافیای سیاسی (خاکستری) و اجتماعی (صورتی) .در تمرین بعد
ارتباطات علت و معلولی مربوط به سیستمی که گروه انتخاب کرده
طراحی خواهد شد.
در این تمرین شرکتکنندگان پیرامون موضوع یا سیستمی که
انتخاب کردهاند ،شوکها و ریسکهای مرتبط را مشخص کرده و
روابط علی معلولی بین شوکها را در نموداری مثل نمودار قبل
مشخص میکنند .شرکتکنندگان میتوانند از انواع دیگر
شیوههای ترسیم مثل درخت استفاده کنند .باید از کاغذها و
قلمهای رنگی برای مشخص کردن انواع طبقات ریسکها و
علتومعلولها استفاده کنند .پس از اتمام کار نماینده گروه کار
عملی را ارائه کرده و به سؤاالت پاسخ دهد.
اگر از قبل طرح روابط علیمعلولی تهیه شده :از شرکتکنندگان
بخواهید روی آن فکر کنند .شاید آنها بخواهند ریسکهایی را
اضافه کنند یا جای بعضی از ریسکها ،یا روابط علی بین
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ریسکها و استرس را تغییر دهند.
راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  73تا 76
اسالید

مثالهایی از روابط علی و معلولی بین ریسکها در چند سیستم در
استان خراسان جنوبی ارائه شده است .سیستم معیشت زنان
سرپرست خانوار خراسان جنوبی

اسالید

مثالهایی از روابط علی و معلولی بین ریسکها در چند سیستم در
استان خراسان جنوبی ارائه شده است .سیستم زوجین در دو سال
اول زندگی

اسالید

کاربرگ مربوطه توزیع شود .الزم است شدت ریسک برآورد شود.
دو مفهوم احتمال و اثر ریسک توضیح داده شود .فرمول شدت
ریسک بر اساس احتمال و اثر توضیح داده شود .گفته شود که هم
در احتمال و هم اثر از یک مقیاس  4درجهای بر اساس نظر
شرکتکنندگان استفاده شود .کتاب راهنما برای توضیح بیشتر
مطالعه شود.

اسالید

در این اسالید نقشهی گرمایی ریسک توضیح داده شود.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  77تا 81
اسالید

مثالی از نقشهی گرمایی از راهنمای کارگاه سیستم معیشت کنگو.
این نقشه را توضیح دهید و اشاره کنید که در تمرین بعدی
شرکتکنندگان نقشهی گرمایی مربوط به سیستم تحت تحلیل
گروه را ترسیم خواهند کرد.

اسالید

تمرین  4شرکتکنندگان نقشهی گرمایی ریسک را در مورد
سیستم تحت تحلیل ترسیم کنند.

اسالید

این اسالید برای زمانی است که نقشهی گرمایی در بستهی
توجیهی از قبل آماده شده و شرکتکنندگان باید روی آن نظر
دهند .در صورت لزوم این اسالید میتواند حذف شود.

اسالید

نمونهای از یک نقشهی گرمایی از کارگاه استان خراسان جنوبی
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  81تا 82
اسالید

از بعضی از شرکتکنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ
دادند توسط سایر شرکتکنندگان یا خودتان اصالح شود .اطمینان
حاصل کنید که همهی شرکتکنندگان اهداف این جلسه را به
خوبی درک کردهاند.

اسالید

اگر بین برنامه وقت ناهار و نماز دارید از یک اسالید مثل این
استفاده کنید.

اسالید

این اسالید در بدو ورود شرکتکنندگان روی صفحهی نمایش
باشد.

اسالید

مطالب روز اول مرور شود .شرکتکنندگان را به مشارکت در مرور
مطالب تشویق کنید.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  85تا 88
اسالید

جایگاه واحد  2در طرح کلی گامهای تحلیل تابآوری سیستمها
نشان داده شده است.

اسالید

این اسالید اطالعات واحد  2بر اساس جدول قبلی است .توضیح
دهید که چه فعالیتهایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه
خواهد شد.

اسالید

اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.
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شرکتکنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید .از تعدادی از
شرکتکنندگان بخواهید که اهداف را با صدای بلند بخوانند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  89تا 92
اسالید

مثال از راهنمای  OECDاست .سیستم معیشت پایدار مثالی است
که در کتاب راهنما از کشور کنگو استفاده شده است.

اسالید

کاربرگ  3توزیع شود .از شرکتکنندگان بپرسید که آیا مفاهیم
این شکل برایشان آشناست؟ اگر اطالعات قبلی دارند آن را برای
گروه توضیح دهند .بعد فرصتی داده شود که بعضی از
شرکتکنندگان شکل را برای کل کارگاه توضیح دهند.

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید که موارد مربوط به معاش پایدار را که
در شکل میبینند توضیح دهند .عناوین زیر را یادآوری کنید:
زمینهی ریسک  -گروه سرمایه (اجزاء سیستم) ـ مؤسسات و
سازمانها ـ راهبردها ـ نتایج

اسالید

کاربرگ  62توزیع شود .این داراییها (اجزاء سیستم) در مثال
سیستم معاش در کنگو است .شرکتکنندگان میتوانند از این
مثال در مورد داراییها یا همان اجزاء سیستمی که انتخاب کردهاند
ایده بگیرند.
شرکتکنندگان بعد از مطالعهی این مثالها در گروه پیرامون اجزاء
سیستمی که انتخاب شده مشورت کنند.

89

91

91

92
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  93تا 96
اسالید

کاربرگ  66توزیع شود .سؤاالت کلیدی خوانده و توضیح داده
شود .این سؤاالت برای انجام تمرینهای بعدی الزم است.

اسالید

ماتریس  2توسط تیم اجرایی آماده و نصب شود .دقت شود که در
تمرین  ،1ادامهی تمرین  5است و ستونهای ماتریس  9به
ماتریس  2اضافه خواهد شد .تذکر داده شود که مطالب به صورت
مخفف نوشته نشود تا بعداً خواندن آنها راحت باشد.
شرکتکنندگان میتوانند بعد از اتمام کار گروه به میز سایر گروهها
رفته و از ایدههای آنها استفاده کنند .اگر کاغذ ماتریس روی
دیوار است ،دقت شود که ماژیک به دیوار آسیب نرساند و به جای
آن از استیکر استفاده شود .برای انجم کار عملی از کاربرگهای
قبلی استفاده شود .پس از اتمام یک نفر گزارش فعالیت انجام شده
را به گروه بدهد .اسالید بعدی قبل از شروع کار عملی ارائه شود.
این اسالید مثالی از کار عملی از کشور کنگو است .اسالید را
بخوانید و توضیح دهید .اگر مثال معیشت کنگو محور کار عملی
است ،از گروهها بخواهید مهمترین موارد در ارتباط با دارائی
معیشت را انتخاب و بحث کنند تا در صورت کمبود وقت بتوانند
مطلب را جمعبندی نمایند .اگر روی سیستم انتخاب شده توسط
گروه کار انجام میشود توصیه کنید که تعداد محدودی از اجزاء را
انتخاب تا تمرین در زمان مقرر به اتمام برسد .به گروهها سرکشی
کنید و ابهامات را برطرف کنید.

اسالید

روی ماتریس تمرین  5اجزاء با عملکرد مطلوب و نامطلوب را
مشخص کنند.

93

92

اسالید
95

96
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  97تا 111
اسالید

مثالی از تمرین  5و  1در کارگاه استان خراسان جنوبی .در اینجا به
دلیل کمی وقت فقط دو جزء سیستم مشخص شدهاند.

اسالید

کاربرگ  62توزیع شود.

97

98

اسالید
99

اسالید
111

ماتریس  9را آماده کنید و به دیوار بچسبانید .این ماتریس با اضافه
کردن ستونهای ظرفیتهای موجود ،ادامهی ماتریس شمارهی 2
است .گروهها ظرفیتهایی که شناسایی کردهاند را روی استیکر
نوشته و در محل مناسب نصب کنند .توضیح دهید که تحلیل
تابآوری بر یادگیری از اجزایی از سیستم که بهترین و یا بدترین
عملکرد را در مواجهه با شوکها دارند ،و به کار گرفتن درسها و
کاربستهایی که از آنها برای سایر اجزاء سیستم میتوان گرفت،
تمرکز دارد .لذا تمرین در مورد همان دو جزء با عملکرد مطلوب و
یک جزء با عملکرد نامطلوب انجام شود .به گروهها سر بزنید و به
سؤاالت پاسخ دهید .مطمئن شوید مطالب با خط خوب روی
استیکرها نوشته شود .در پایان نمایندهی هر گروه گزارش دهد.
نمونهای از تمرین  1در کارگاه استان خراسان جنوبی .به جای
نوشتن روی ماتریس ،شرکتکنندگان میتوانند ظرفیتها را روی
استیکر نوشته و بچسبانند .در این حالت دقت کنید که استیکرها
به خوبی چسبانده شوند .این ماتریس برای کار در واحدهای بعدی
روی دیوار یا تابلوی گروه باقی خواهند ماند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  111تا 112
اسالید

از بعضی از شرکتکنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ
دادند توسط سایر شرکتکنندگان یا خودتان اصالح شود .اطمینان
حاصل کنید که همهی شرکتکنندگان اهداف این جلسه را به
خوبی درک کردهاند.

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید فرم ارزیابی روز دوم را تکمیل و در
صندوق انتقادات و پیشنهادات بیندازند.

اسالید

این اسالید در بدو ورود شرکتکنندگان روی صفحهی نمایش
باشد.

اسالید

مطالب تا شروع واحد  9مرور شود .شرکتکنندگان را به مشارکت
در مرور مطالب تشویق کنید.

111

112

113

112

 / 692راهنمای تفضیلی برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل تابآوری سیستمها

راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  115تا 118
اسالید

جایگاه واحد  9در طرح کلی گامهای تحلیل تابآوری سیستمها
نشان داده شده است.

اسالید

این اسالید اطالعات واحد  9بر اساس جدول قبلی است .توضیح
دهید که چه فعالیتهایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه
خواهد شد.

اسالید

اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.

115

116

117

اسالید
118

شرکتکنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید .از تعدادی از
شرکتکنندگان بخواهید که اهداف را با صدای بلند بخوانند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  119تا 112
اسالید

مفهوم ذینفع و سایر مفاهیم اسالید را توضیح دهید.

119

اسالید

سؤاالت هدایتکننده برای تشخیص ذینفعان را توضیح دهید.
درک این سؤاالت برای انجام تمرین  3کلیدی هستند.

اسالید

ماتریس  4را با سه ستون آماده کنید :نام کنشگر یا ذینفع،
فرایندهایی که ذینفع در آنها دخیل است مثل تجارت رسمی یا
ایجاد آشتی  ،...سطحی از سیستم که ذینفع در آن سطح تأثیرگذار
است.
هم کل شرکتکنندگان روی یک موضوع کار کنند و هر کدام
یک گروه از ذینفعان را بررسی کنند ،و هم هر گروه میتواند
ذینفعان سیستم مورد بررسی خود را در بعضی از گروهها ذکر شده
تحلیل کنند .در این صورت بهتر است برای سرعت عمل
درخواست شود فقط یک سطح یا الیه را بررسی کنند.
به گروهها سر بزنید .ابهامات را برطرف کنید .ارائهی گزارش بعد از
تمرین  62انجام خواهد شد.
نمونهای تمرین  62در کارگاه استان خراسان جنوبی

111

111

اسالید
112
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  113تا 116
اسالید

در این اسالید بازنمایی ترسیمی ذینفعان در دو بعد (قدرتمند ـ
ضعیف و مثبت ـ منفی) انجام میشود .جایگاه هر ذینفع در یکی
از چهار بعد نمودار مشخص میشود .این نمودار برای ذینفعان در
سطح ملی است .مثالهایی از سایر ذینفعان با مشارکت
شرکتکنندگان در نمودار مشخص شود.

اسالید

در این اسالید مشخص شده که برای کمک گرفتن از هر ذینفع
با توجه به جایگاه در نمودار چه تصمیمی باید گرفت.

اسالید

اگر همهی گروهها روی یک موضوع کار میکنند ،ماتریس  5باید
از قبل آماده و نصب شود .برای هر گروه از ذینفعان یک ماتریس
آماده شود.
اگر گروهها روی سیستم انتخاب شده کار میکنند ،اعضاء گروه
ماتریس را آماده کنند.
ماتریسها توسط نماینده گروه ارائه شود و اگر الزم به جابجایی
ذینفع در نمودار است با فلش مشخص شود.

اسالید

نمونهای از ماتریس جایگاه ذینفعان از کارگاه استان خراسان
جنوبی.

113

112

115

116
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  117تا 121
اسالید

نمونهای از ماتریس جایگاه ذینفعان از کارگاه استان خراسان
جنوبی.

اسالید

از بعضی از شرکتکنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ
دادند توسط سایر شرکتکنندگان یا خودتان اصالح شود .اطمینان
حاصل کنید که همهی شرکتکنندگان اهداف این جلسه را به
خوبی درک کردهاند.

اسالید

این اسالید در بدو ورود شرکتکنندگان روی صفحهی نمایش
باشد.

اسالید

مطالب تا شروع واحد  4مرور شود .شرکتکنندگان را به مشارکت
در مرور مطالب تشویق کنید.

117

118

119

121
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  121تا 122
اسالید

جایگاه واحد  4در طرح کلی گامهای تحلیل تابآوری سیستمها
نشان داده شده است.

اسالید

این اسالید اطالعات واحد  4بر اساس جدول قبلی است .توضیح
دهید که چه فعالیتهایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه
خواهد شد.

اسالید

اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.

121

122

123

اسالید
122

شرکتکنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید .از تعدادی از
شرکتکنندگان بخواهید که اهداف را با صدای بلند بخوانند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  125تا 128
اسالید

تمرین را توضیح دهید .سه ستون آخر ماتریس سه که در ارتباط با
حمایتهای خارجی از ارتقاء تابآوری تکمیل شود.

اسالید

مفهوم شکاف تابآوری توضیح داده شود .برای تعیین شکاف
تابآوری توانایی سیستم ،فشار خارجی و تأثیر ذینفعان باید مدنظر
قرار گیرد.

اسالید

کاربرگ  69توزیع و تمرین  62توضیح داده شود .بعد از اتمام
تمرین نماینده هر گروه گزارش و به سؤاالت پاسخ دهد.

اسالید

نمونهای از تحلیل شکافتابآوری از کارگاه استان خراسان
جنوبی.

125

126

127

128
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  129تا 132
اسالید

از بعضی از شرکتکنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ
دادند توسط سایر شرکتکنندگان یا خودتان اصالح شود .اطمینان
حاصل کنید که همهی شرکتکنندگان اهداف این جلسه را به
خوبی درک کردهاند.

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید فرم ارزیابی روز سوم را تکمیل و در
صندوق انتقادات و پیشنهادات بیندازند.

اسالید

این اسالید در بدو ورود شرکتکنندگان روی صفحهی نمایش
باشد.

اسالید

مطالب تا شروع واحد  5مرور شود .شرکتکنندگان را به مشارکت
در مرور مطالب تشویق کنید.

129

131

131

132
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  133تا 136
اسالید

جایگاه واحد  5در طرح کلی گامهای تحلیل تابآوری سیستمها
نشان داده شده است.

اسالید

این اسالید اطالعات واحد  5بر اساس جدول قبلی است .توضیح
دهید که چه فعالیتهایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه
خواهد شد.

اسالید

اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.

133

132

135

اسالید
136

شرکتکنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید .از تعدادی از
شرکتکنندگان بخواهید که اهداف را با صدای بلند بخوانند.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  137تا 121
اسالید

کاربرگ  69توزیع شود .از شرکتکنندگان بخواهید در گروه
کاربرگ را مطالعه و پیرامون آن بحث کنند

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید که تفاوت سه نوع ریسک را توضیح
دهند .تشخیص این سه نوع ریسک برای ترسیم نقشهی
تابآوری ضروری است.

اسالید

ذینفعان مختلف در مقابل ریسکهای مختلف برخوردهای
متفاوتی دارند .بنابراین قبل از تدوین نقشهی راه باید به این نکته
توجه کرد .تفاوت دو نوع ذینفع ریسکپذیر و ریسکگریز باید
درک شود.

اسالید

در این تمرین به هر گروه وقت کافی برای کار گروهی و ارائه
نظرات بدهید.

137

138

139

121
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  121تا 122
اسالید

مطالب اسالید توضیح داده شود .آیا شرکتکنندگان پیشنهادی در
مورد روشهای اولویتبندی دارند؟

اسالید

اگر همهی شرکتکنندگان روی یک پروژه کار میکنند :برای هر
گروه یک ماتریس تهیه شود تا نتایج گروه را در آن ثبت کنند.
یک ماتریس بزرگتر هم برای کل کارگاه نصب شود .عنوان این
ماتریس را نقشهی راه برای ارتقاء تابآوری سیستم بگذارید.
جدولی مشابه جدول قبلی را ولی در مقیاس بزرگتر بر روی این
ماتریس بکشید تا نظرات همه گروهها در کنار هم جمعآوری شود.
اگر هر گروه روی موضوعی خاص کار میکند ،الزم است هر
گروه ماتریس جداگانهای تهیه کند.

اسالید

نمونهی از نقشهی راه تابآوری از کارگاه استان خراسان جنوبی.

121

122

123

اسالید
122

بحث اندازهگیری تأثیر برنامههای تابآوری اهمیت دارد .اینجا
هدف کمک گرفتن از شیوههای ارزیابی موجود است نه ساخت
یک ابزار اندازهگیری جدید.
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  125تا 128
اسالید

این اسالید ،سه نوع شاخص را برای بررسی اینکه آیا فعالیتهای
نقشه راه ،تابآوری را افزایش میدهد یا نه ارائه میدهد .از
شرکتکنندگان بخواهید تا اگر شاخص دیگری مدنظرشان است
ارائه دهند .چند مثال بر اساس موقعیت کارگاه آمادگی داشته
باشید تا مطرح کنید.

اسالید

ماتریس  1آماده شود .در مرحلهی اول در مورد سیستمهای موجود
جمعآوری دادهها در هر یک از خانههای ماتریس فکر کرده و هر
مورد را که میشناسید نوشته و در ماتریس بچسبانید .این کار
برای این است که بدانیم چه سیستمهایی وجود دارد و اگر الزم
است چطور میتوانیم آنها را گسترش دهیم .به جای اینکه
خواسته باشیم سیستم جدید جمعآوری دادهها را راهاندازی کنیم.
در مورد هر یک از سؤاالتی که در این تمرین است بحث و گفتگو
انجام شود.

اسالید

از بعضی از شرکتکنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ
دادند توسط سایر شرکتکنندگان یا خودتان اصالح شود .اطمینان
حاصل کنید که همهی شرکتکنندگان اهداف این جلسه را به
خوبی درک کردهاند.

اسالید

اختتامیهی کارگاه

125

126

127

128
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راهنمای بومیسازی شدهی اسالیدهای کارگاه تربیت تسهیلگر تحلیل تابآوری سیستمها ،اسالید  129تا 152
اسالید

از شرکتکنندگان برای صبر و حوصله و مشارکت فعال تشکر
کنید و آرزو کنید که آنها بتوانند در جامعهی هدف تابآوری را
تسهیل کنند .از تیم اجرایی کارگاه تشکر کنید.

اسالید

فرم اقدام فردی توزیع شود و درخواست نمایید که فرم را به دقت
کامل کنند .زمان کافی به تکمیل فرم اختصاص یابد.

اسالید

از شرکتکنندگان بخواهید که کارگاه را در یک کلمه توصیف
کنند ،مثبت یا منفی .میتوانید توپی را به سوی یکی از
شرکتکنندگان بیندازید و او یک کلمه که کارگاه را توصیف کند
مثالً چالشآور ،خستهکننده ،منظم  .....همچنین میتوانید از آنها
بخواهید که کلمه را نوشته و داخل صندوق پیشنهادات قرار دهند.

اسالید

نمونهای از توصیف کارگاه در استان خراسان جنوبی.

129

151

151

152

اسالید
153

فرم ارزیابی نهایی توزیع شود و برای افزایش راندمان در آینده
شرکتکنندگان را تشویق کنید که به دقت و صراحت دوره را
ارزیابی کنند .در مورد نحوهی صدور گواهی حضور اطالعات الزم
را بر اساس برنامهریزیهای عوامل اجرایی توضیح دهید.
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پیوستهای اسالیدهای کارگاه تحلیل تابآوری سیستمها
 .1پیوست ماتریسها
 .2پیوست کاربرگها
 .3پیوست فرمها
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پیوست  :1ماتریسها
فهرست ماتریسها
شماره

عنوان

1

تقویت ظرفیتها در الیههای اجتماعی

واحد
مقدماتی

اسالید
51

تمرین
6

2

مشخصات سیستم

2

34

5

3

مشخصات اجزاء سیستم و ظرفیتهای آن

2و4

625 ،33 ،31 ،31

66 ،1 ،1 ،1

2

تجزیه و تحلیل ذینفعان

9

666

3

5

نقشهی تجزیه و تحلیل ذینفعان

9

665

62

6

نقشهی راه تابآوری

5

642

64

7

شاخصهای اندازهگیری نقشهی راه تابآوری

5

641

64

در زمان چاپ ماتریسها ،از سرصفحهای مشابه زیر میتوانید استفاده کنید:

آرم سازمان
برگزارکننده

عنوان سازمان برگزار کننده
کارگاه آموزشی تابآوری اجتماعی :تحلیل تابآوری سیستمها
عنوان ماتریس
نام مدرس یا مجری – محل برگزاری – تاریخ برگزاری

ماتریس
؟
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ماتریس  :1تمرین  ،6واحد مقدماتی ،اسالید 51
ظرفیت جذب

ظرفیت تغییر

ظرفیت انطباق

فرد  /خانواده
جامعهی محلی  /استان
نهادهای ملی و دولتی
ماتریس  :2تمرین  ،5واحد  ،2اسالید  :34توضیح اینکه در ماتریس  ،9شش ستون به این ماتریس اضافه خواهد شد.

دارائیها (جزء سیستم)

ویژگیهای دارائی

ریسکهای مؤثر بر دارائی

ماتریس  :3تمرینهای  ،1 ،1 ،1و  ،66واحدهای  2و  ،4اسالیدهای  33 ،31 ،31و  .625توضیح اینکه سه
ستون اول این ماتریس تمرین ( 5ماتریس  )2است.
دارائیها

ریسکهای

ویژگیهای

ظرفیت موجود

مؤثر بر دارائی

دارائی

انطباق

این ستونها
از ماتریس  2تمرین 5

جذب

ظرفیت اضافی
تغییر

جذب

انطباق تغییر
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ماتریس  :4تمرین  ،3واحد  ،9اسالید 666
کنشگر

در چه فرایندی درگیر است؟

کدام الیهی جامعه؟

ماتریس  :5تمرین  ،62واحد  ،9اسالید 665
قدرتمند
حاشیهی سبز

حاشیهی قرمز

نفوذ مثبت

نفوذ منفی

حاشیهی مشکی

حاشیهی زرد

ضعیف
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ماتریس  :6تمرین  ،64واحد  ،5اسالید 642
ظرفیت جذب

ظرفیت انطباق

ظرفیت تغییر

شروع در کوتاهمدت
شروع در میانمدت
شروع در بلندمدت

ماتریس  :7تمرین  ،65واحد  ،5اسالید 641
فردی /خانوادگی
سرمایهی اقتصادی
سرمایهی انسانی
سرمایهی طبیعی
سرمایهی فیزیکی
سرمایهی سیاسی
سرمایهی اجتماعی

اجتماعی

ملی
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پیوست  :2کاربرگها
فهرست کاربرگها
عنوان

شماره
1

تعریف سیستم و تعیین قلمرو تحلیل تابآوری

واحد اسالید
96
مقدماتی

2

برنامهی کارگاه و معرفی واحدها

مقدماتی

91

3

فشار و رهایی

مقدماتی

45

2

تعریف و ظرفیتهای تابآوری

مقدماتی

52

5

مفاهیم و اصطالحات تابآوری اجتماعی

مقدماتی

53

6

رویدادهایی از بیرون که محرک تغییر در سیستم هستند.

6

12

7

تحلیل علتومعلولی بین شوکها و استرسها

6

16

8

ارزیابی احتمال رخداد ریسکهای اصلی

6

15

9

رویکرد معاش پایدار در کنگو

2

32

11

مثالهای دارائی در هر گروه سرمایه (اجزاء سیستم)

2

32

11

سؤاالت کلیدی تحلیل ویژگیهای سیستم در رابطه با شوکها

2

39

12

مثالهایی از فعالیتهای تقویتکنندهی ظرفیت سیستم

2

31

13

سؤاالت شناسایی شکاف تابآوری

4

621

12

اصول تابآوری

5

691

 توضیح :بعضی از کاربرگها به صورت رنگی باید چاپ شوند.

در زمان چاپ کاربرگها ،میتوانید از سرصفحهای مشابه زیر استفاده کنید:

آرم سازمان
برگزارکننده

عنوان سازمان برگزار کننده
کارگاه آموزشی تابآوری اجتماعی :تحلیل تابآوری سیستمها
عنوان کاربرگ
نام مدرس یا مجری – محل برگزاری – تاریخ برگزاری

کاربرگ
؟
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کاربرگ  :1تعریف سیستم و تعیین قلمرو تحلیل تابآوری
سیستم چیست؟
در تحلیل تابآوری سیستمها ،درک درست از سیستم و انتخاب یک سیستم برای تحلیل بسیار اهمیت دارد .در این کاربرگ توضیح
مختصری در مورد سیستم و نوع ویژهی آن سیستم اجتماعی داده شده است .ذکر این نکته ضروری است که تحلیل تابآوری
سیستمها ،فقط برای سیستمهای اجتماعی نمیباشد و میتواند در مورد همهی انواع سیستمها (طبیعی ،مصنوعی ،و  )...نیز اجرا
شود.
ما با مشاهدهی جهان ،مجموعهای از عناصر را میبینیم که به گونهای خاص با یکدیگر ارتباط یافته و تشکیل یک کلیت را
میدهند .کلیت را سیستم مینامیم .مخرج مشترک همهی تعاریفی که از سیستم شده است ،بهطور خالصه میتواند چنین باشد:
«مجموعهای از اجزاء بهم پیوسته و هماهنگ در راستای یک هدف» .واژهی سیستم (نظام یا سامانه) به زبان ساده یعنی یک کل
سازمانیافته یا پیچیده ،ترکیبی از چند چیز یا جزء که یک کل واحد پیچیده را تشکیل میدهند .سیستمها را از نظر دخالت بشر در
ساخت و طراحی آنها و یا عدمدخالت او در این کار میتوان به دو دسته تقسیم نمود :سیستمهای طبیعی که بشر دخالتی در طراحی
آنها نداشته است؛ نمونههایی از این سیستمها را میتوان اتمها ،گیاهان و حیوانات و سیستمهای مصنوعی و ساختهی دست بشر
که انسان در طراحی آنها نقش داشته و به منظور برآوردن اهداف و یا پاسخگویی به نیازهایی خاص از سوی او طراحی شدهاند،
برشمرد .به عنوان مثال سیستمهای مکانیکی ،هیدرولیکی ،پنوماتیکی ،الکترونیکی .دستهای از این نوع سیستمها ،سیستمهای
اجتماعی است.
سیستم اجتماعی چیست؟
با در نظر داشتن تعریف کلی ارائه شده از سیستم ،یعنی مجموعهای از عناصر که به گونهای خاص با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و
تشکیل یک کلیت را میدهند؛ در جهان اجتماعی نیز میتوانیم سیستمهای گوناگونی را بیابیم .با در نظر داشتن مفهوم نقش در
جامعهشناسی که مجموعهای از اعتقادات ،هنجارها ،انتظارات و رفتارهای به هم مرتبط در یک موقعیت اجتماعی است ،میتوان به
تعریفی ساده و ابتدایی از سیستمهای اجتماعی دست یافت .بر این اساس سیستمهای اجتماعی مجموعهای از نقشها هستند که به
گونهای خاص با یکدیگر ارتباط یافته و تشکیل یک کلیت را میدهند .یک خانواده در شکل سنتی آن که متشکل از نقشهای پدر،
مادر و فرزند است نمونهای از یک سیستم اجتماعی است که البته همانند سایر سیستمهای طراحی شده توسط بشر در گذر زمان
طراحی آن بنا به دالیل گوناگون ،که در مطالب بعدی به آن پرداخته میشود ،دستخوش تغییر شده و خواهد شد .سازمانها ،نهادها،
مؤسسات و  ...همگی نمونههایی از سیستمهای اجتماعی میباشند؛ که اگرچه در سیستم اجتماعی بودن با یکدیگر مشابهاند اما از
نظر برخی خصوصیات دیگر از یکدیگر متفاوت خواهند بود .شایان ذکر است که در اینجا مراد ما از مفهوم اجتماعی مفهومی عام
بوده و تمامی قلمروهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...را در بر میگیرد .به عبارتی رابطهی سیستمهای اجتماعی با سیستمهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...رابطهای عام به خاص است.
با توجه به تعریف ارائه شده؛ هر مجموعهای از نقشها که در یک کلیت به گونهای خاص با یکدیگر ارتباط یافتهاند را یک سیستم
اجتماعی مینامیم .با این تعریف ،خانوادهها و اشکال مختلف آن ،مهد کودکها ،دبستانها ،دانشگاهها ،بانکها ،نیروگاهها ،دولتها و
 ...همگی انواعی از سیستمهای اجتماعی هستند؛ که ممکن است بسته به حوزهی مورد مطالعه نقش یک سیستم ،خرده سیستم و یا
ابر سیستم را بازی کنند .به عنوان مثال به هنگام مطالعهی دولتها و سیستمهای سیاسی ،که خود از وزارتخانهها و مؤسسات
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گوناگونی تشکیل شدهاند؛ این سیستمها یک ابر سیستم بوده که خود از سیستمها و خرده سیستمهای گوناگونی که به شیوهای
خاص به یکدیگر ارتباط مییابند تشکیل شدهاند.
قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها» چگونه تعریف میشود؟

چهار بُعد برای تنظیم قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها» در شکل زیر نشان داده شده است.
تابآوری سیستم یا بخشی از
سیستم (مانند سیستم معیشت)

چه
کسی؟

گروهی از افراد یا موجودیتی
جغرافیایی (مانند خانوادههای
میزبان یا مهاجران)

چه
سیستمی؟

تابآوری

چه
ریسکی؟

مدت زمان تحلیل (مانند سه
هفته)

چهبازة
زمانی؟

تمرکز بر ریسکها یا شوکهای
خاص از چشمانداز ریسک (مانند
خطرات طبیعی ،اقتصادی و
سیاسی) فردی یا فراگیر

تعیین قلمروِ تحلیل بسیار اهمیت دارد .قلمرو باید به اندازهی کافی محدود شود تا از واقعبینانه بودن آن اطمینان حاصل شود .از
سوی دیگر ،قلمرو باید با سیاستها و برنامههای شرکتکنندگان ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد تا نقشهی راهی که بعد از تحلیل
تهیه خواهد شد بدون نیاز به تغییر استفاده شود .برای تعیین قلمرو «تحلیل تابآوری سیستمها» نیاز داریم به این سؤال پاسخ دهیم:
«قرار است چه کاری انجام دهیم؟» .افزایش تابآوریِ:
 چه سیستمی؟ در مثال این راهنما ،سیستم معیشت ،با شش گروه مختلف سرمایه ،برای تحلیل استفاده میشود.
 چه کسی؟ این بستگی به الیهی هدفی از جامعه است که تعیین کردهایم .دنبال افزایش تابآوری کدام مورد
هستیم :افراد ،جوامع ،گروههای خاص ،و یا دولت و یکی از نهادهای آن.
 چه ریسکی؟ توصیه میکنیم رویکردی چندخطری 6را انتخاب کنید؛ که هم ریسکهای جغرافیای سیاسی،
اقتصادی ،طبیعی و محیط زیستی ،و هم هر دو نوع شوک ویژه (خاص تا فردی) و فراگیر (با دامنهی گسترده) را
دربر گیرد .با این حال ،همچنین میتوانید در تحلیل روی مجموعهای محدودتر از ریسکها نیز تمرکز کنید.
 در چه بازهی زمانی؟ بازهی زمانی معموالً باید با چرخهی برنامهریزی مطابقت داشته باشد .اگر برنامهها برای
سه سال طرحریزی شده باشد ،تحلیل هم باید برای سه سال باشد .به یاد داشته باشید که هرچند در بازههای زمانی
طوالنیتر ،احتمال بیشتری وجود دارد که شوکها رخ دهند ،اما در مورد چگونگی مقابلهی سیستم با شوک ،و بر
همین اساس در مورد آنچه باید برای حمایت از این ظرفیتها انجام دهیم ،اطمینان زیادی نخواهیم داشت.
multi-hazard approach

1
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کاربرگ  :2برنامهی کارگاه و معرفی واحدها
تاریخ

روز
1

ساعت

جلسه

برنامه

1:22 – 3:92

1

افتتاحیه :ثبتنام ،معرفی ،توضیحات اولیه  +مقدمه :تابآوری چیست؟

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

2

ادامهی مقدمه :تابآوری چیست؟

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

3

مرور بستهی توجیهی

61:92 –61:22

روز
2

روز
3

پذیرایی

61:22 – 63:92

2

ادامهی مرور بستهی توجیهی +تعیین قلمرو  +جمعبندی و ارزیابی روز اول

1:22 – 3:92

5

مرور روز قبل  +واحد  :1ریسکها ،استرسها و تأثیر آن بر سیستم

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

6

ادامهی واحد 1

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

7

واحد  :2تجزیه و تحلیل ویژگیهای سیستم

61:92 –61:22

--

پذیرایی

61:22 – 63:92

8

ادامهی واحد  + 2جمعبندی و ارزیابی روز دوم

1:22 – 3:92

11

مرور روز قبل  +واحد  :3تحلیل ذینفعان و فرایندهای مؤثر بر سیستم

3:92 – 62:22

--

پذیرایی

62:22 – 66:92

11

ادامهی واحد 3

66:92 – 62:92

--

ناهار و نماز

61:22 – 61:92

12

واحد  :2شناسایی شکافها در تابآوری سیستم

61:92 –61:22

روز
4







پذیرایی

61:22 – 63:92

13

ادامهی واحد  + 2جمعبندی و ارزیابی روز دوم

1:22 – 3:92

12

مرور روز قبل  +واحد  :5ساخت نقشهی راه برای تابآوری سیستم

3:92 – 62:22
62:22 – 62:92

پذیرایی
15

ادامهی واحد + 5اختتامیه :برنامهی اقدام فردی ،ارزیابی نهایی

خواهشمندیم رأس ساعت در سالن اصلی کارگاه حاضر باشید.
در هر جلسهی کارگاه برگهی حضور و غیاب توزیع میشود .لطفاً ردیف مربوط به نامتان را امضاء کنید.
تلفن همراهتان در ابتدای هر جلسه در محلی تحویل گرفته شده و نگهداری میشود .خواهشمندیم در زمان برگزاری کارگاه از آن استفاده
نکنید.
برای موفقیت کارگاه در رسیدن به اهداف پیشبینی شده ،حضور و مشارکت فعال در جلسات مورد انتظار است.
در محل کارگاه صندوق پیشنهادات و ارزیابی نصب شده است .هر زمان که نکتهای (پیشنهاد ،انتقاد ،ارزیابی ،و  )....به ذهنتان رسید میتوانید
آن را بنویسید و در صندوق بیندازید.
در پایان هر روز برگهی ارزیابی توزیع میشود .خواهشمندیم آن را به دقت تکمیل نموده و در صندوق پیشنهادات و ارزیابی بیندازید.
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پنج مرحله (گام) تحلیل تابآوری سیستمها
1
واحد

2

3

تجزیه و تحلیل

تحلیل ذینفعان و

ویژگیهای اجزاء

فرایندهای تاثیرگذار

سیستم

بر سیستم

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

گذشته ،حال و آینده

حال

 تعریف سؤال و قلمرو تحلیل تحلیل علی ـ معلولی ارتباطاثرات ریسکهای فراگیر،
ویژه ،فصلی ،دورهای،
رویدادهای با اثرکم و فراوانی
زیاد با استرسزاها
 فهرست کردن مؤلفههایسیستم
 تجزیه و تحلیلهای ریسکاصلی

 برآورد اثرات مثبت و منفیهر شوک بر هر مؤلفهی
سیستم
 تحلیل آسیبپذیری اجزاء ،وظرفیت و تغییر مرتبط با
فشار داخلی
 رتبهبندی مؤلفههای سیستماز کمترین به بیشترین
تأثیرپذیری

 مروری بر فرایندهایذینفعان ،اندازه و تأثیر مرتبط
به دستیابی به مؤلفههای
سیستم
 شناسایی اقدامات کنونیتوسط یک کنشگر بیرونی
برای حمایت از راهبردها در
زمان روبرو شدن با شوک

 بحث روی توانایی مؤلفههایسیستم تا در برابر اثرات
ترکیبی مورد انتظار بافت
بیرونی  +فشار بیرونی
مقاومت کنند.
 بارش فکری در موردسنجش تابآوری سیستم

 شناسایی ریسکهاینامطلوب و ریسکپذیری
کنشگران
 اولویتبندی و ترتیبدهیاقدامات مناسب برای تقویت
ظرفیتهای سه گانه
 اندازهگیری اینکه چگونهمیتوان اثر اقدامات را به
منظور ارتقاء تابآوری
اندازهگیری کرد.

 بازنمایی گرافیکیعلتمعلولهایی که
ریسکها و استرسزاها را
مرتبط میکنند.
 ایجاد نقشهی گرماییریسکهای کنونی و آینده
 برگهی تحلیل هر ریسک فهرست فرصتهای بالقوهمرتبط با ریسکهای خاص

 تهیهی دو فهرست ازمؤلفههای سیستم :اجزا با
بیشترین و اجزایی با کمترین
میزان تحت تأثیرپذیری از
شوکها
 شناسایی وابستگی متقابلبین اجزاء سیستم
 شناسایی راهبردهای فعلیجذب ،انطباق و تغییر

 فهرست ذینفعان و فرایندهادر هر الیهی جامعه
 تدوین نقشهی ذینفعان فهرستی از اقدامات فعلیتوسط ذینفعان خارجی برای
هر مؤلفهی سیستم که بر
اساس هر ظرفیت طبقهبندی
شده

 مقایسهی بین درسهایمحلی آموخته شده و بهترین
تجربهی خارجی برای
برطرف کردن نقاط ضعف و
حمایت از نقاط قوت
 فهرستی از اقدامات برایبهرهبرداری از فرصتها به
منظور تغییر وضعیت منفی
سیستمها ،اضافه کردن
ظرفیتها و کاهش
آسیبپذیری

 تدوین نقشهی راهی بااقدامات کوتاه ،میان و بلند
مدت برای ارتقاء تابآوری
 شناسایی ذینفعان کلیدی وفرایندهایی که باید درگیر
اجرای آن شوند.
 نقشهای از بانک دادههایکنونی و شکاف در دادهها

ریسکها ،استرسها و
اثرات آنها بر سیستم

فعالیت

محصول

4

5

تعیین شکافهای

تدوین نقشهی راه

تابآوری سیستم

ارتقاء تابآوری
آینده
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کاربرگ  :3فشار و رهایی
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کاربرگ  :4تعریف و ظرفیتهای تابآوری
تابآوری چیست؟
تابآوری ،توان خانوادهها ،جوامع محلی و مردم یک کشور برای جذب و بهبود یافتن از شوک است در حالی که ساختار و منابع
(درآمد) زندگیشان را برای مواجهه با استرسهای بلندمدت ،دگرگونی و بیثباتی ،به طور مثبت تطبیق یا تغییر میدهند (میچل،
 .)2269تابآوری را با تقویت سه ظرفیت متفاوت (جذب ،انطباق و تغییر) ،میتوان افزایش داد.
ظرفیت

تعریف و مثال

جذب

مانند بوکسوری که ضربه را میگیرد.
توانایی یک سیستم برای آماده بودن ،کاهش دادن و یا جلوگیری کردن از اثرات منفی شوکها ،با استفاده از پاسخهای
مقابلهایِ از پیش تعیینشده ،به منظور حفظ و بازگرداندن ساختارها و کارکردهای اساسی و ضروری آن سیستم است .این
ظرفیت شامل مکانیسمهای مقابلهای است که در طول دورههای شوک مورد استفاده قرار میگیرد .مثالهایی از ظرفیت
جذب شامل این موارد است :برداشت زود هنگام محصول ،نفرستادن کودکان به مدرسه و به تأخیر انداختن بازپرداخت
بدهیها

انطباق

مانند ظرفیت یک بوکسور برای اضافه کردن راهبردهای جدید برای مدیریت بهتر ضربههایی است
که از هر سو میآید.
توانایی یک سیستم برای تنظیم ،اصالح و یا تغییر ویژگیها و اعمال آن سیستم است تا آسیببهای بالقوهی آینده را تعدیل
کرده و از فرصتها به شکلی استفاده کند تا بتواند به عملکردش ،بدون تغییرات عمدهی کیفی در عملکرد یا هویت
ساختاریاش ،ادامه دهد .مثالهایی از ظرفیت انطباق شامل این موارد است :تنوع در منابع معیشت ،مشارکتِ بخشِ خصوصی
در ارائهی خدمات اولیه ،و معرفی دانههای مقاوم در برابر خشکسالی

تغییر (تحول یا

مانند ظرفیت یک بوکسور برای ایجاد تغییرات چشمگیر در وزن ،راهبرد و شیوه مشتزنی به منظور

دگرگونی)

دریافت ضربههای زیاد از جهات مختلف.
توانایی برای ایجاد یک سیستم کامالً جدید به طوری که شوک دیگر هیچ تأثیری نداشته باشد .این ظرفیت زمانی ضروری
است که ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،سیستم موجود را غیرقابل دفاع میکند .مثالهایی از ظرفیت
تحول میتواند این موارد باشد :معرفی سازوکار حل تعارض ،اقدامات برنامهریزی شهری و اقدامات الزم برای از بین بردن
کامل فساد

شدت تغییر  /هزینهی تراکنش
ثبات

انعطافپذیری

تغییر

ظرفیت جذب
ماندگاری

ظرفیت تطبیق
سازگاری توسعهای

ظرفیت تحول
پاسخهای تحولی

تابآوری
رابطهی بین ظرفیتهای جذب ،تطبیق و تحول برای تقویت تابآوری
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کاربرگ  :5مفاهیم اصطالحات تابآوری اجتماعی
واژه

انگلیسی

شوک فراگیر

Covariate
shock

آستانهی بحرانی
شوک ویژه

Critical
threshold
Idiosyncratic
shock

الیههای اجتماع

Layers of
Society

تابآوری

Resilience

ارتقاء تابآوری

Resilience
boosting

ریسک (خطر)

Risk

نقشهی گرمایی
(حرارتی) 1ریسک

Risk
heatmap

شوک

Shock

استرس (فشار،
تنش)

6

Stress

سیستم

System

آسیبپذیری

Vulnerability

تعریف
رویداد مکرر و شایع که میتواند مثبت یا منفی باشد ،از قبیل :تعارضاتِ (منازعات یا کشمکشهای)
خشونتآمیز ،فوران آتشفشان یا حتی عرضهی ناگهانی فناوری جدید ،مانند تلفن همراه ،شبکههای
اجتماعی و .....
نقطهای که تغییری بزرگ در سیستم رخ میدهد.
رویدادی مهم که به طور خاص افراد یا خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد ،مانند مرگ نانآور اصلی
یا از دست دادن کار یا فعالیتی که درآمد اصلی خانواده یا فرد را تأمین میکند.
افراد یا گروههایی از مردم با ویژگیهای مشترک .بسته به بافت یا زمینه ،الیهها ممکن است
خانوادهها ،انجمنها ،گروهها یا جوامع محلی ،و مسئولین یا گروههای استانی و ملی (مانند :سیستمها
یا انجمنهای بهداشتی و مربوط به سالمت یا حرفهای و  )...باشند.
توانایی خانوادهها ،انجمنها یا اقوام (ملت یا کشور) برای جذب و بهبود از شوک ،به شکلی که به طور
مثبت ساختارها و ابزارهایشان را منطبق کرده یا دگرگون سازند تا بتوانند در مواجه با استرسها،
تغییرات و بیثباتیهای طوالنیمدت به حیات ادامه داده و زندگی کنند.
مدیریت اثرات شوکها و موضوعات مرتبط با ریسک ،و تغییرات و بیثباتیهای آینده با تقویت ظرفیت
جذب شوکها ،یا با انطباق یافتن برای کاهشِ در معرض قرارگیری آنها ،و یا دگرگونی به شکلی که
شوک دیگر نتواند اثری بر سیستم داشته باشد.
ترکیب احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن.
بازنمایی ترسیمی (گرافیکی) از شدت ریسک.
رویدادی ناگهانی که در اغلب موارد اثر منفیِ زیادی روی آسیبپذیری سیستم و اجزاء آن میگذارد.
شوکها اثرات منفی (یا مثبت) عمدهای را روی معنای زندگی مردم یا کارکرد مردم و کشور دارند.
روندی طوالنیمدت که تضعیفکنندهی توانایی بالقوه ،یا تعمیقکنندهی آسیبپذیری کنشگرهای آن
سیستم است.
واحدی از اجتماع (مانند فرد ،خانواده ،گروهی از مردم با ویژگیهای مشترک ،انجمن یا طائفه یا قوم)،
بوم یا محیط زیست (مانند جنگل) یا نهاد یا وجودی فیزیکی (مانند شبکهی زیرساخت شهری)
میباشد.
تجلی آمادگی یا استعداد ابتال به آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن

نقشههای حرارتی یا متمرکز ،نقشههایی گرافیکی و رنگی هستند که در علوم مختلف کاربرد دارند و بر اساس آن شناسایی رفتار کاربران امکانپذیر میشود .با استفاده از نقشهی
حرارتی و تحلیل دادهها ،میتوان محصول یا خدمات را به نحوی طراحی کرد که به باالترین سطح بازدهی برسد .به طور مثال با ترسیم حرکات چشم مشخص میشود در مطالعه روی
چه بخشهایی مکث میشود یا در بازدید از یک صفحهی وب روی چه بخشهایی تمرکز بیشتری وجود دارد .در مدیریت با استفاده از نقشهی حرارتی میتوان نقاط ضعف و قوت
روشهای اعمال شده را ،در افراد و تیمها ،تشخیص و در خصوص تغییر ،تثبیت و یا بهبود روش کاری آنان تصمیمگیری کرد .ابزارهای گوناگونی برای ترسیم نقشهی حرارتی در سطح
وب (برای سایتهای اینترنتی) وجود دارد ،مانند] .Inspectlet ،MouseFlow ،Crazy Egg ،Hotjar :مترجم[
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کاربرگ  :6رویدادهایی که از بیرون محرک سیستم هستند.
شناسایی ریسکهای عمده (فراگیر و ویژه) بر اساس نوع :درک ریسکهای اصلی و تأثیر آنها در ریسکهای ثانویه
این اقدام به برجسته کردن روابط علی -معلولی بین ریسکهای اولیه و ثانویه در موقعیت فعلی کمک میکند .این کار میتواند با مطالعهی گزارشها یا
تجربیات فرد باشد .برای این کار بهتر است از شیوههای بازنمایی (مثل درخت مشکل :6تحلیلگر در یک صفحه به صورت گرافیکی روابط بین
ریسکهای اولیه و ثانویه ،و استرسهای مرتبط با آن را در موقعیت مورد بررسی ،خالصه میکند) استفاده کرد .نمونهای از روابط بین ریسکها و
استرسهای مربوط به شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در کاربرگ شمارهی  1نشان داده شده است .در اینجا تمایز بین ریسکهای فراگیر و ویژه ،و
استرسها اهمیت دارد .به همین دلیل از کدهای رنگی ،بر اساس طبقهبندی ریسکها در ارزیابی انجام شده در تحلیل ،استفاده شده است .لذا هر کدام از
ریسکهای طبیعی/محیط زیستی ،و ریسکهای مربوط به جغرافیای سیاسی و اقتصادی با یک رنگ نشان داده شده است .این نمایش گرافیکی کمک
خواهد کرد این موضوع درک شود که چگونه استرسها یا تنشهایِ مختلف ،ممکن است سیستم را در معرضِ بیشتر ،بعضی از ریسکهای خاص قرار
دهد ،و چگونه یک ریسک ،ممکن است به ریسک دیگر منجر شود .درک نقاط ضعف و ریسکها در یک موقعیت یا زمینه ،و درک اینکه چگونه آنها در
یکدیگر تأثیر میکنند ،اجازه میدهد تا سیاستگذاران و برنامهریزان عملیاتی ،بحرانیترین نقاط ضعف سیستم را هدف قرار داده و بتوانند هر گونه احتمال
عوارض ثانویهی احتمالی را متوقف یا محدود سازند .به عنوان مثال ،ریسک تغییر مکان زندگی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ،خطری ریشهای
نمیباشد بلکه در واقع نتیجهای از ریسکهای دیگر ،مانند ریسک منازعات محلی یا فوران آتشفشان است .بعضی از ریسکها نیز به دلیل وقوع بعضی
استرسها تشدید میشوند؛ به طور مثال ریسک نوسانات قیمت در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با استرسهای همزاد (وابستگی باال به صادرات و
محیط کسب و کار نامطلوب) آن درهم آمیخته است.
کاربرگ شمارهی  7مطالعه و بحث شود.
فکر کنیم:





چه شوکها و استرسهایی موجب تغییر چشمگیر در سیستم شدهاند؟
آیا رویدادهای با تأثیر کم و فراوانی زیاد وجود دارند که اثرات تجمعی آنها بر سیستم تأثیر بگذارد؟
آیا رویدادهای ادواری و یا فصلی وجود دارند که بر سیستم تأثیر داشته باشند؟
خصوصیات مهمترین شوکهایی که بر سیستم تأثیر میگذارند ،چیست؟ ماهیت ،فشار ،مدت ،فراوانی ،اثر ،و ...
بر اساس نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ،فهرستی شامل (حداکثر تا)  65ریسک عمده شناسایی خواهد شد .این ریسکهای اصلی محور
تجزیه و تحلیلهای بیشتر خواهند بود .جدول زیر ده ریسک عمده که برای «تحلیل تابآوری سیستمها» در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو
انتخاب شده را نشان میدهد.
نوع

ریسکهای ویژه

ریسکهای فراگیر
-

 خطر آب و هوا (فرسایش ،رانش زمین ،ریزش سنگ ،و سیل)طبیعی
 آتشفشان ،زمین لرزه و فوران گاز مشکالت مربوط به انتخابات سال  2264جمهوری دموکراتیک کنگو وجغرافیای
انتخابات  2265بروندی
سیاسی  -درگیریهای مربوط به زمین
 منازعات مربوط به اقتصاد زمان جنگاقتصادی

-

نوسانات قیمت و نرخ ارز

-

بیماریهای مربوط به دام و گیاهان
*
بیماریهای بومی و همهگیر
حفاظت از حوادث

از دست دادن فعالیتهای درآمدزا

* توجه داشته باشید که در شرایط خاص ،بیماریهای بومی و واگیر میتوانند به عنوان ریسکهای فراگیر طبقهبندی شوند.
6

تحلی ل درختِ مشکل ،اهداف و راهبردها ،ابزار خاصی برای کشیدن نقشهی مشکالت اصلی به همراه علتها و اثرات آنها است که به برنامهریزان پروژهها کمک میکند تا اهداف
روشن و قابل مدیریتی را مشخص کرده و راهبردهای مورد نیاز برای نائل شدن به آن اهداف را مشخص سازند] .ویکیپیدیا ،مترجم[
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کاربرگ  :7تحلیل علتمعلول بین شوکها و استرسها
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کاربرگ  :8ارزیابی احتمال رخداد ریسکهای اصلی
ارزیابی احتمال رخداد ریسکهای اصلی (ریشهای)
پس از تعیین ریسکها (کاربرگهای  1و  )3مرحلهی بعدی ،تجزیه و تحلیل دادههای ثانویه (فرعی) و یا مصاحبه با کارشناسان در
رابطه با هر یک از ریسکهای ریشهای در مرحلهی قبل است .این کار اجازه خواهد داد تحلیلگر نیمهی اول نیمرخ (پروفایل)
ریسک را تکمیل کند (مثال ارائه شده در جدول زیر) .اطالعات زیر برای تکمیل نیمرخ ریسکها مورد نیاز است:
 نوع ریسک :فراگیر و ویژه
 نوع مخاطره :طبیعی ،جغرافیای سیاسی ،اقتصادی ،و غیره
 استرسهای مرتبط :روند بلندمدت ،عوامل تشدیدکننده
 توضیح ریسک :خالصهای از آنچه که در مورد ویژگیهای این ریسک شناخته شده است.
 شوکها و سناریوهای گذشته :مثالهایی از رخدادهای تاریخی شوکها و اثرات آنها.
 اثرات احتمالی :توصیف اثرات احتمالی بر مؤلفههای مختلف سیستم که از اثرات گذشته و سناریوهای تهیه شده به
دست آمده است.
 منابع اصلی اطالعات :اشاره به اسنادی که مورد بررسی قرار گرفته است.
نمونهای از نیمرخ ریسک بیماریهای جانوری و گیاهی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو
بیماریهای جانوری و گیاهی

ریسک
نوع ریسک

ریسک ویژه

طبقة ریسک

ریسک طبیعی

استرسهای

ضعف سازمانها ،سیستمهای هشدار دهندهی اولیهی محدود ،سیستمهای نظارتی محدود ،فقدان منابع ،فقدان ظرفیت فنی ،تعداد
ناکافی دامپزشک ،فقط یک آزمایشگاه برای کل کشور ،عدم تولید واکسنهای اصلی در داخل کشور

مرتبط

توصیف
ریسک

شوکها و
سناریوهای
گذشته

بیماریهای جانوری :شروع ناگهانی بیماریهایی که تعداد زیادی از حیوانات را در منطقه تحت تأثیر قرار میدهد :گاوها ،گوسفندها
و سایر نشخوارگان کوچک و ماکیان و مرغها در معرض خطر و ریسک بعضی از بیماریها هستند اما شبکهی نظارت آسیبشناسی
(اپیدمولوژی) و کنترل بیماری های مسری متأسفانه قادر به شناسایی و روبرو شدن با یک بحران احتمالی بیماریهای جانوری نیست.
بیماریهای گیاهی :نشاسته ی کاساو (غذاهای اصلی در این منطقه) از یک نوع ویروس ،که هم اکنون بومی شده ،تحت تأثیر قرار
گرفته است .میزان اثر این ویروس به بیش از  12درصد محصول بوده و موجب کاهش بازده از  92تا  622درصد محصول پیشبینی
شده ،براساس میزان اثر ویروس ،شده است .نوعی باکتری درختان موز (به نام  32 )Wiltدرصد از درختان موز را در ایاالت شرقی
تحت تأثیر قرار داده وبه طور جدی میزان درآمد خانوارها را کاهش داده است.
علیرغم تالشهایی که در ده سال گذشته برای کنترل بیماریها انجام شده است ،باکتری درختان موز هنوز تأثیر زیادی بر محصول
در بعضی از نواحی جنوبی و شمالی کیویو ( )Kivuدارد .در نوامبر  2269بیش از  22هزار بز در تعدادی از روستاهای منطقه (در متن
اصلی نام تعدادی از روستاها نوشته شده است) تلف شدند .در فوریه  2264هزاران بز به دلیل یک بیماری واگیر که برای چندین ماه در
جنوب شبوندا ( )Shabundaدر جنوب استان کیویو شیوع پیدا کرد ،تلف شدند .در جوالی  2269تب خوکی آفریقایی  2513خوک را
در ناحیه هاوت -یولی ( )Haut-Ueleدر جنوب استان تلف کرد.
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منبع مدارک
اثر احتمالی

خسارت به احشام ،احتمال انتقال بعضی از بیماریها از حیوان به انسان ،خسارت به محصوالت کشاورزی ،افزایش قیمت واردات
جایگزین و اثر منفی بر امنیت غذایی .کاهش درآمد خانوارهایی که به احشام ،نشاسته کاساو و موز وابسته هستند .ریسک گسترش
فرامرزی.
2/5
احتمال رخداد

به منظور بررسی احتمال رخدادِ هر یک از ریسکهای ریشهای ،تحلیلگر میتواند ،به طور مثال ،به برنامههای احتمال ریسک
موجود ،گزارش ارزیابی ریسکهای ملی ،نظرات کارشناسان مربوطه و /یا آمار شرکتهای بیمه مراجعه کند .باید توجه کرد که
دادههای موجود اغلب ناقص خواهند بود ،به خصوص زمانی که ریسکهای جغرافیای سیاسی مدنظر باشند .در این موارد ،اغلب
تحلیلگر نیاز خواهد داشت احتمال رخداد را به صورت ذهنی و بر اساس پژوهشهای انجام شده ارزیابی کند .مهم این است که این
ارزیابیها ،قبل از اینکه در بستهی جلسه توزیع شوند ،توسط گروهی بیطرف از کارشناسان مورد بازبینی و تأیید قرار گیرند .مقیاس
تعیین شده برای بررسی احتمال باید ساده باشد به طوری که شرکتکنندگان در کارگاه بتوانند آن را به راحتی درک کنند؛ حتی اگر
این سادهسازی بدان معنی باشد که مقیاس کمی قراردادی (براساس نظرات افراد نه کامالً عینی) باشد .دو مثال از مقیاسها در
جدول شمارهی  4ارائه شده است.
مثالهایی از مقیاسهای احتمال رخداد ریسک
مقیاس

احتمال رخداد

احتمال رخداد سالیانه

2

مکرر یا خیلی زیاد

< ٪99

3

متوسط یا زیاد

 ٪62تا ٪99

2

گاهیاوقات

 ٪9تا ٪62

1

غیرمحتمل

 ٪6تا ٪9

1

صدق نمیکند

مقیاس

معنی

احتمال به درصد

2

احتمال بسیار زیاد

اطمینان زیاد که ریسک در یک سال آینده موجب بروز شوک خواهد شد.

3

احتمال زیاد

بین  62تا  622درصد احتمال در یک سال

2

احتمال کم

بین  6تا  62درصد احتمال در یک سال

1

غیرمحتمل

کمتر از  6درصد احتمال در یک سال

1

صدق نمیکند

پس از محاسبه ی احتمال رخداد ریسک در هر یک از اجزاء سیستم (در مثال داده شده مربوط به سیستم معیشت در کنگو با 1
سرمایه) میتوان از نمودار برای نشان دادن عینیتر آن استفاده کرد.
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بازنمایی
ترسیمی از
احتمال
رخداد
ریسک:

سرمایه سیاسی
سرمایه فیزیکی
سرمایه طبیعی
سرمایه اقتصادی

اثر روی

سرمایه انسانی

دارائیهای

سرمایه اجتماعی

معیشت

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

گام بعدی محاسبهی اثر هر ریسک بر سیستم است .برای محاسبهی اثر ریسک نیز میتوانید از یک مقیاس  4درجهای بر اساس
نظر متخصصان استفاده کنید .اثر ریسک را همانند احتمال رخداد میتوان به صورت یک نمودار نشان داد .میانگین اثر ریسک بر
سیستم از محاسبهی میانگین اثر ریسک بر هر یک از مؤلفههای سیستم به دست میآید.
اثر متوسط بر سیستم معیشت

1/6

گام بعدی محاسبهی شدت ریسک است که از حاصلضرب احتمال رخداد ریسک در میانگین اثر بر سیستم به دست میآید.
شدت ریسک :احتمال رخداد × میانگین اثر بر سیستم

2/1
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کاربرگ  :9رویکرد معاش پایدار کنگو
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کاربرگ  :11مثالهای دارائی در هر گروه سرمایه (اجزاء سیستم)
نمونههایی از داراییهای کلیدیِ معیشت برای خانوادهها و جوامع محلی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو
(منبع OECD :و یونیسف)2112 ،
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کاربرگ  :11سؤاالت کلیدی تحلیل ویژگیهای سیستم در رابطه با شوکها
این کاربرگ سؤاالت کلیدی واحد ( 2تحلیل ویژگیهای اجزاء سیستم) را نشان میدهند .برای سیستم مورد نظر به سؤاالت زیر فکر
کنید و تمرینهای بعدی را انجام دهید:
 اثرات شوکها و استرسها در گذشته بر هر یک از اجزاء سیستم چه بوده است؟
 چه اجزایی ضعیف عمل کردهاند؟ و چه اجزایی خوب عمل کردهاند ،و چرا؟
 کدامیک از اجزاء سیستم ،از فرصتهای ایجاد شده توسط شوکها سود بردهاند؟
 کدامیک از اجزاء سیستم از اثرات پیدرپی (آبشارگونه) ،و وابستگی به اجزای دیگر سیستم ،رنج میبرند؟
 کدامیک از اجزاء سیستم تغییراتی را تجربه کردهاند که مرتبط با یک شوک نبوده ،بلکه ناشی از اثرات تجمعی رویدادهای
کوچک (کم اثر) بوده است؟
 آیا پیشبینی میکنید بعضی از خصوصیات اجزاء در آینده تغییر کند؟
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کاربرگ  :12مثالهایی از فعالیتهای تقویتکنندهی ظرفیتهای سیستم

جامعه محلی

خانواده

سطح

مثالهایی از فعالیتهای تقویتکنندهی ظرفیت سیستم معیشت در الیههای مختلف اجتماعی
ظرفیت انطباق

ظرفیت جذب
قبل از شوک

ظرفیت تغییر

بعد از شوک

بحران/تنش (غیرقابل بازگشت)

بیمه (بازگشتپذیر)

فروش داراییهای مولد ،گرسنگی،
مهاجرت گسترده برای جستجوی
غذا /آب /حفاظت (حمایت)

استقراض مواد خام و یا به دست
آوردن اعتبار ،مهاجرت برای کار گاه
به گاه ،فروش موقت داراییها ،روی
آوردن به شیوههای کسب درآمد
غیررسمی ،کاهش دادن هزینهی
اقالم غیرضروری و مصرف مواد
غذایی

استفاده از اطالعات برای
پیشبینیهای بلندمدت تغییرات در
آمادگی خانواده و برنامهریزی
انواع فعالیتهای کشاورزی و
احتمالی اقدامات ،نظارت کردن بر
دامپروری ،تنوع بخشیدن به منابع
آب و هوا برای برنامهریزی،
درآمد ،تجربه و پذیرفتن و بهکار
مشارکت در کمیتههای مدیریت
تعارضات محلی ،مقاومسازی /تقویت بردن فنآوری برای روشهای کسب
درآمد ،دسترسی بهتر به عرضه و
خانهها ،ایجاد ضربهگیر (بافر) از
زنجیرههای ارزشی برای محصوالت
داراییهای معیشت
جدید

مشارکت در یادگیری جمعی و
نوآوری تغییر توازن قدرت در
خانوادهها ،دسترسی زنان به حق
ارث و مالکیت زمین ،کار /مراقبت/
و آموزش دادن حقوق بشر که به
تغییر دائمی در نقش کودکان منجر
میشود

جنگلزدایی (جنگلتراشی) ،اتمام
بستن بخشی از خدمات اجتماعی و
ذخایر و منابع جامعه (از جمله آب،
ادارات کل ،استقراض منابع از
غذا) ،بستن ساختارهای جامعه
روستاهای مجاور ،درخواست دریافت
(زیرساختها ،مدیریت) ،تعطیل شدن
کمک از سازمانهای محلی و بخش
خدمات دولتی ،درخواست حمایت در
خصوصی ،مشارکت در امداد اجتماعی
سطح ملی ،عملیات کمکرسانی
و فعالیتهای امدادرسانی
خارجی /ملی

دسترسی به پیشبینیهای کوتاهمدت
و بلندمدت در زمینهی مسائل
اقتصادی و آب و هوا ،حمایت از
نوآوریهای جدید در فنآوری و
مدیریت منابع طبیعی جمعی،
طرحهای یادگیری برای تنوع
بخشیدن به اشتغال و انواع تولیدات
ممکن ،ارتقاء دادن و تنوع بخشیدن
به عرضه و زنجیرههای ارزش

تبدیل استاندارد به منابع انرژی
جایگزین ،اقداماتی در راستای
نهادینهسازی صلح با هدف بازسازی
اعتماد ،رسیدگی به آسیبهای
طوالنیمدت وارده به زمین و منابع
طبیعی ،بازسازی رهبری جامعه
مشروع و قانونی ،تبادل جمعی،
یادگیری و سیستمهای عامل
تصمیمگیری که زمینه را برای تغییر
سیستم عامل ملی فراهم میکند

آمادگی و داشتن طرح برای اقدامات
اضطراری ،مخاطرات طبیعی و
تعارض اقدامات اعالم خطر و
سیستمهای هشدار ،برنامههای
(کمپینهای) آگاهیرسانی خطرات،
حفاظت فیزیکی از زیرساختها،
سیستمهای محلی حمایت اجتماعی
و یا بیمهی خطر

ملی
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بستن خدمات دولتی ،درخواست
دریافت حمایت در سطح بینالمللی،
عملیات کمکرسانی خارجی

استقراض پول و یا دسترسی به منابع
مالیِ مختص بالیای طبیعی (سوانح)،
ارزیابیهای سریع و اضطراری،
تأسیس سیستمهای هشدار بالیای
طبیعی و استقرار کارکنان حفاظت
مدنی و تیمهای امداد و نجات ،اعزام
منابع امدادرسانی به مناطق
آسیبدیده برای اطمینان از توزیع
مناسب

سیاست مدیریت ریسک ،مقررات
ساختوساز ،تصویب قوانین برای
بالیای طبیعی ویژه ،ارزیابی ریسک
ملی ،برنامههای احتمالی برای
سیستمهای هشدار دهندهی خطر

ارتقاء سطح تغییرات اجتماعی و
طرحهای پژوهشی دولتی در زمینهی
فنآورانه به سیستمهای جایگزین و
تغییرات آینده (آب و هوایی،
پایدار :انرژی ،حمل و نقل ،مواد
اقتصادی ،جمعیتشناختی) که با
سیاست و برنامهریزی تغییرات مرتبط غذایی ،کشاورزی ،بهداشت .اقدامات
هستند ،طرحهای حمایت اجتماعی و مناسب و پاسخگو در زمینهی قوانین
مالیِ ملی ،تنوع بخشیدن به صنایع عادالنه ،حقوق و مقررات مربوط به
منابع طبیعی
تولیدی و انرژی ملی
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کاربرگ  :13سؤاالت شناسایی شکافهای سیستم
سؤاالت راهنما
سیستم با توجه به ظرفیتهای فعلی ،آسیبپذیریها و پویاییهای خود ،در
توانایی سیستم
فشار زمینهای
خارجی
تأثیر ذینفعان

آینده قادر به مدیریت چه چیزی خواهد بود؟
اثر مورد انتظار ناشی از شوکها ،استرسها و تغییرات آتی خارجی بر سیستم چه
خواهد بود؟
تا چه حدی ذینفعان میتوانند تابآوری سیستم را افزایش و یا کاهش دهند؟
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کاربرگ  :14اصول تابآوری
اصل

تعریف

آمادگی

دانش و ظرفیت .پیشبینی،
پاسخگویی و بهبود یافتن مؤثر از
اثرات قریبالوقوع یا فعلی رویداد یا
شرایط بالقوه خطرناک.

پاسخگویی

واکنش سریع و مثبت هنگام بروز
حادثه و پس از بحران

پیوستگی

میزان ارتباط یا جدایی بین مردم،
مکانها ،و چیزها .ماهیت و قدرت
اثرات متقابل میان اجزای سیستم

کاربرد برای برنامهریزی





سؤاالت راهنمای احتمالی


سیستمهای هشداردهنده  /نظارتی اولیه ،از جمله تمرینات ،آموزشها و مانورها

قوانین ،سیاستها و رویههای مدیریت ریسک بالیای طبیعی
برنامهریزی احتمالی /مستمر؛ و اعتبارات  /ضربهگیرها (بافرها) /و دیوارههای آتشِ 
(فایر والهای) اضطراری

آیا سیستم به اطالعات مرتبط ،دقیق و بههنگام در بارهی ریسک دسترسی دارد؟
ذینفعان از ریسک چه ادراکاتی (برداشتهایی) دارند؟
آیا ارزیابیهای ریسک و برنامههای احتمال /آمادگی ریسک انجام میشوند؟ آیا
تمرینات شبیهسازی انجام میشود؟



استانداردهای مناسب ،قوانین عملکرد ،شامل سیستمهای نظارت و گزارشدهی



آیا سیستمهای اعالم خطر و واکنش سریع و امکانات مستقر در محل ،توانایی پوشش
ریسکهای عمده و اساسی را دارند؟ آیا این سیستمها با پایینترین و باالترین
الیههای جامعه پیوند دارند؟






فرآیندهای مدیریت و روشهای پاسخگویی اضطراری



آیا انواع متفاوت شوکها در گذشته به شیوههای مناسب مدیریت شدهاند؟ افراد و
سازمانهای محلی ،در مقایسه با کنشگران ملی و بینالمللی ،چه نقشی ایفا کردهاند؟






اتکای به حمایت اجتماعی /شبکههای ایمنی /سازوکارهای به اشتراکگذاری خطر
ارتباطات شفاف /پیشنهادات و انتقادات /سیستمهای مدیریت اطالعات
مسئولیتپذیری داخلی شامل :سازوکارهای نظارت ،جبران خسارتهای وارده و
اعمال قانون

دیدگاه سیستمهای گسترده ،رویکردهای یکپارچه
همکاریهای فرا مرزی ،مشارکت و اتحاد ذینفعان متعدد
سیاستگذاریهای منسجم ،چارچوبهای جامع ،سازوکارهای هماهنگی
ارتباطات ،اتحادیهها (متحدان) ،پیوندهای میان گروههای اجتماعی ،موافقتهای
تجارت متقابل به اشتراکگذاشتن منابع ،اطالعات و ایجاد اعتماد



آیا مردم محلی و ذینفعان ،برنامهها و منابع اضطراری خودشان را ،جدای از برنامهها و
منابع دولتی ،در اختیار دارند؟



چه سازوکارهایی در محل برای حصول اطمینان از اینکه تصمیمگیری در شرایط
بحرانی قابلفهم و مناسب است ،در شرایطی که در زمینهی اقدام و عمل با
کمبودهایی مواجه هستیم ،وجود دارند؟



آیا در اقدامات و برنامهریزیهای صورت گرفته ،استرسها و شوکهای ناشی از
چشمانداز خطر در نظر گرفته شدهاند؟



•

آیا اقدامات برای الیههای مختلف جامعه در نظر گرفته شدهاند؟ و آیا متعادل و متوازن
بودن این اقدامات ،به شیوهای مسئوالنه در نظر گرفته شده است؟
آیا سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینهی خطر و تابآوری میان بخشهای عمدهی
جامعه به شکلی منسجم صورت گرفته است و اقدامات ذینفعان با هم مرتبط شده
است؟
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کسب دانش یا مهارت از طریق
مطالعه ،تجربه و یا آموزش دیدن
یادگیری،
انعطافپذیری
و نوآوری

خودسازماندهی

بخشی از فرآیند تغییر در آگاهی
جمعی ،شامل یادگیری جمعی از
گذشته ،که به هنجارها،
ایدئولوژیها و موسسات جدید
منجر میشود.

ظرفیت ایجاد شبکهها ،مؤسسات،
سازمانها و یا سایر تعاونیهای
اجتماعیِ رسمی یا غیررسمی ،به
طور مستقل از دولت و یا سایر
سازمانهای مرکزی.
توانایی سیستمهای طبیعی برای
تنظیم و سازماندهی مجدد در
واکنش به تغییرات و آشفتگیها



گردآوری ،نقشهبرداری ،تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش
(ساختارهای رسمی و غیر رسمی) میان الیههای جامعه.





ترکیب اطالعات علمی و بومی (از جمله حافظه و شیوههای فرهنگی)

تنوع و افزونگی



مردم و گروه ها برای یادگیری و به کار بردن دانش از چه ابزارهای رسمی و غیر
رسمی استفاده میکنند؟
چگونه اطالعات علمی در زمینهی شوکها و روندها ،و تجربهی خارجی در مدیریت
ریسک و ایجاد تابآوری توسط ذینفعان محلی به کار گرفته میشوند؟





بررسی منتقدانهی حوادث ،فرآیندهای یادگیری اجتماعی (یادگیری به اشتراک
گذاشته شده به شیوهی انجام دادن)
نوآوری پایین به باال با نوآوری باال به پایین ،اقدامپژوهی ،مطالعات مقدماتی،
روشهای آزمایشی ،استفادهی مثبت از فنآوری





تمرکز زدایی از اقتدار دولت ،مسئولیتها و منابع ،توانمندسازی الیههای پایینتر 

ظرفیت کنشگران محلی در مدیریت شوکها در گذشته ،قبل از یا جدای از اقدامات
صورت گرفته توسط دولت یا دیگر ساختارهای رسمی ،چگونه بوده است؟

تفویض اختیار ،خودمختاری ،خودگردانی (خودنظارتی)

میزان آزادی و یا موانع سازمانهای محلی برای حفظ موجودیت و عملکرد چقدر
است؟








•
کیفیت و یا حالت دارا بودن
بسیاری از اشکال ،انواع و یا
ایدههای متفاوت.
ظرفیت مازاد و سیستمهای
بازگشت به حالت قبلی که هنگام
آشفتگیها و اختالالت از قابلیتها
و عملکردهای اصلی سیستم
محافظت میکنند.

گردآوری و منتشر کردن رسمی بهترین اقدامات



چگونه دانش محلی در مدیریت ریسک و ایجاد تابآوری ،گردآوری شده ،به اشتراک
گذاشته شده و استفاده میشود؟




•

جامعه
آزادی تشکل و تجمع



چگونه ذینفعان در زمینهی تأمین معیشت آزمایش میشوند؟ آیا آنها برای انجام این
کار به طور رسمی پشتیبانی میشوند؟
چگونه ذینفعان از دانش و فنآوری استفاده میکنند؟

رهبریِ محلیِ نماینده و پاسخگو



ساختارهای مدوالر (ساختارهای مرکب از واحدها و ابعاد استاندارد برای کاربرد
انعطافپذیر و متنوع) :اجزای مختلف مستقل .ارتباط افقی و عمودی بین نهادهای
رسمی و غیر رسمی در الیههای مختلف جامعه.



آیا محرکهای اصلی تغییر و حلقههای بازخورد سیستمها به خوبی شناسایی و درک
شدهاند و توسط ذینفعان رسمی و غیررسمی به شیوهی مثبت مدیریت شدهاند؟



آیا ساختارها و سازوکارهای رسمی متعددی به شکل هماهنگ در پس مدیریت
معمول ریسک و ساختارها و فرآیندهای ایجاد تابآوری ،وجود دارند؟

مدیریت متغیرهای کُند و آهستهای که زمینهساز تغییر سیستم هستند و حلقههای
بازخورد مثبت که محافظتکنندهی عملکرد سیستم در طول تغییر هستند ،را
تقویت میکنند.
ساختارهای مدیریتی و سازمانیِ متعدد ،قابل تبادل و مبتنیبر همکاری
ظرفیت مازاد و بافر در وسائل امرار معاش و زیرساختهای حیاتی ،قابلیت تبادل
گزینهها و جایگزینها برای راهبردها و اقدامات و دسترسی به منابع و خدمات.
رویکردهای چندگانه به ریسک ،همراه با تنوع بخشیدن تکمیلی به راهحلها (به
عنوان مثال داراییهای امرار معاش)

چه ساختارهای رسمی و غیررسمی برای هماهنگی و تصمیمگیری وجود دارند ،و
چگونه با یکدیگر مرتبط هستند؟ آیا این ساختارها درون و میان الیههای مختلف
جامعه با هم تفاوت دارند؟



آیا مردم یا گروهها به شکل های متنوعی از ارتباطات عملکردی یا اجتماعی دسترسی
دارند؟



آیا سیستمهای بازگشت به عقب برای زیرساختهای حیاتی و خدمات عمومی وجود
دارند؟ آیا به منابع چندگانه برای نیازهای حیاتی دسترسی وجود دارد؟ (به عنوان مثال
غذا ،شستوشو ،سرپناه ،سالمتی ،انرژی و حفاظت /ایمنی)؟



آیا برای همهی خطرات عمده اقدامات و سازوکارهایی در محل وجود دارند؟ آیا این
اقدامات و سازوکارها مکمل یکدیگر و با هم هماهنگ هستند؟
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شمول

انسجام
اجتماعی

شخص یا چیزی که درون یک کل
(یک گروه یا ساختار) گنجانده شده
است.







فرآیندهای ایجاد ارزشهای

مشترک و جوامعی از تفسیر بر
پایهی باورها و تفسیرهای مشترک ،
کاهش نابرابری در ثروت و درآمد ،
و به طور کلی توانمند ساختن مردم 
در رسیدن به این احساس که آنها
در موقعیت مشترکی قرار دارند ،با
چالشهای مشترکی مواجه هستند،
و همه عضو یک جامعه هستند.

آستانهها

نمایندگی تمام بخشها  /سهامداران جامعه در فرآیند تصمیمگیری

چگونه ذینفعان مختلف (به ویژه گروههای آسیبپذیر یا اقلیت) در برنامهریزیها و
فرآیندهای عمدهی تصمیمگیری مشارکت داشتند؟

چندحزبی
فرآیندهای مشارکتی ،حق مشارکت و آگاهی از اطالعات



مشارکت در مسئولیتها ،قرارداد اجتماعی ،مشارکت شهروندان




حقوق و دستمزدهای عادالنه



دادهها و اطالعات تفکیکی دربارهی گروههای مختلف مردم

قوانین ،مقررات ،و اصول بنیادین عادالنه و منصفانه
هویت ،باورها و نظامهای ارزشی مشترک ،روابط متقابل و دوجانبه
تبدیل تعارضها و ساز و کارهای تصمیمگیری ،توانایی جبران خسارت و درمان
آرمانهای مشترک برای کار و تالش با هدف تحقق آیندهای مثبت






سطوح قابلقبولِ تعریفشده از
رفاه ،به طور مشخص شامل حق و
حقوق و نیز محدودیتهای پایدار
در زمینهی دسترسی به منابع
مشترک و سیستمهای طبیعی.

همکاری انواع گروههای قومی ،نژادی ،مذهبی ،و اجتماعی موجود ،نظام سیاسی 

آیا همهی گروههای مختلف جامعه در نظر گرفته شده و قادر به شرکت در انتخابات
در الیههای مختلف جامعه بودند؟




مرزها و آستانههایی که حدود جغرافیایی را تعریف میکنند ،کیفیت و عملکرد پایدار 
منابع طبیعی ،با تمرکز ویژه بر اکوسیستمها.

کاربران تعریفشده ،قوانین و مسئولیتهای دسترسی به منابع ،حق و حقوق
وابستگیهای متقابل بین انسان و محیط زیست

حقوق اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی :پایه و اساسی اجتماعی برای 

استانداردهای مبناییِ رفاه پایدار انسانی

چگونه زنان در قدرت و ساختارهای /ارگانهای تصمیمگیری شرکت میکنند؟
چگونه اقدامات رسمی و غیررسمی در زمینهی خطر و تابآوری ،مشارکت و ادراک از
آسیبپذیری و ظرفیتهای گروههای مختلف جامعه را با هم ادغام و ترکیب میکنند؟
از چه طریق «عادالنه بودن» در سیاستها ،راهبردها و اقداماتی که بر دسترسی
گروههای مختلف مردم به ابزارهای تأمین معیشت حاکم هستند (بهعنوان مثال
تخصیص منابع عمومی و خدمات) ،لحاظ شده است؟ آیا قوانین و مقررات فقط با
هدف اجرای آنها وضع شدهاند؟
آیا نظامهای ارزشی مشترک و تحمل باورها و نگرشهای متفاوت در میان گروههای
مختلف مردم وجود دارد؟
چگونه تعارضات میان گروههای متفاوت مردم مدیریت میشود؟
آیا رؤیای مشترک و مثبتی برای آینده ،همراه با مشارکت فعال در جهت تحقق آن در
میان ذینفعان مختلف وجود دارد؟
آیا منابع مشترک از منظر عملکرد پایدار آنها به روشنی تعریف و درک شدهاند؟
آیا بر اساس این درک و برداشت از منابع مشترک ،قوانین و مقرراتی وجود دارند؟ و آیا
این قوانین در راستای هدف برقراری و حفظ تعادل میان «دسترسی کاربران و پر
شدن مجدد ذخایر منابع طبیعی» تقویت میشوند؟
آیا همهی ذینفعان به استانداردهای اولیهی رفاه ،کرامت (عزت) و انتخاب احترام
میگذارند و در اقداماتشان آنها را رعایت میکنند؟ آیا همهی ذینفعان این
موضوعات و حقوق خود در این زمینهها را درک میکنند؟
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پیوست فرمها
فهرست فرمها
عنوان

شماره
1

ثبتنام و تعهدنامه

2

حضور و غیاب جلسات

3

ارزیابی روزانه

2

ارزیابی نهایی

5

برنامهی اقدام فردی

در زمان چاپ فرمها ،میتوانید از سرصفحهای مشابه زیر استفاده کنید:

آرم سازمان

برگزارکننده

عنوان سازمان برگزار کننده
کارگاه آموزشی تابآوری اجتماعی :تحلیل تابآوری سیستمها
عنوان فرم
نام مدرس یا مجری – محل برگزاری – تاریخ برگزاری

فرم
؟
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فرم  :1ثبتنام و تعهدنامه
همراه ارجمند
ضمن تشکر از قبول همکاری و شرکت در کارگاه خواهشمند است اطالعات زیر را تکمیل و فرم تعهد شرکت را امضاء نمایید.
 .1نام و نامخانوادگی:
 .2تاریخ تولد:
 .3تلفن همراه  /ایمیل  /تلفن ثابت:
 .2کارشناسی( :رشته ،گرایش ،محل اخذ)
 .5کارشناسیارشد( :رشته ،گرایش ،محل اخذ)
 .6دکتری( :رشته ،گرایش ،محل اخذ)
 .7محل کار :لطفاً به اختصار مسئولیت و شیوهی استخدامی خود را بنویسید.

 .8فعالیت در سمنها یا سایر گروهها یا انجمنهای اجتماعی (با ذکر قلمرو فعالیت :آسیبهای اجتماعی،
زیستمحیطی ،و )...

فرم تعهد شرکت در کارگاه
بدین وسیله متعهد میشوم تا در کلیهی جلسات کارگاه رأس ساعت شرکت ،و فعاالنه در مباحث آن مشارکت نمایم .در ضمن متعهد
میشوم در صورت نیاز دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی به مهارتهای کسب شده در این کارگاه ،همکاری الزم
را در راستای اهداف این طرح داشته باشم.
نام و نامخانوادگی ـ تاریخ ـ امضاء
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فرم  :2حضور و غیاب جلسات
جلسه:

ردیف

ساعت:

نام و نامخانوادگی

امضاء

تنظیمکننده:

ردیف

1

16

2

17

3

18

2

19

5

21

6

21

7

22

8

23

9

22

11

25

11

26

12

27

13

28

12

29

15

31

نام و نامخانوادگی

امضاء
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فرم  :3ارزیابی روزانه
لطفاً نظر خود را در مورد اولین روز کارگاه با گذاشتن عالمت مشخص کنید.

محتوا
تسهیلگری (ارائه)
تدارکات









 3 نکتهی مثبت کارگاه را بنویسید.
.I
.II
.III
 3 نکتهی منفی یا مواردی که میتوانست بهتر باشد را بنویسید.
.I
.II
.III





تاریخ
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فرم  :4ارزیابی نهایی
بازخورد صادقانهی شما تا حد زیادی به ما در بهبود عملکرد و کارگاههای آینده کمک میکند.
 .11سطح کلی رضایت شما از کارگاه؟ از ( 6کمترین رضایت) تا ( 62بیشترین رضایت) را در کادر روبرو بنویسید.
 .11ارزیابی تمهیدات پیش از کارگاه:
در مقیاس از   1تا   11به نظر شما از:
الف) پشتیبانی و اطالعات که قبل از برگزاری کارگاه ارائه شده است؟
ب) کیفیت بستهی توجیهی که قبل از کارگاه ارسال شده است؟
پ) آیا شما بستهی توجیهی را قبل از آمدن به کارگاه خواندید؟ بلی
ت) آیا بستهی توجیهی برای شما مفید بود؟

خیر

ث) پیشنهادات شما برای بهبود بستهی توجیهی چیست؟
 .12ارزیابی تمهیدات پیش از کارگاه :در مقیاس از  ( 6کامالً ناراضی) تا  ( 62کامالً راضی) به نظر شما:
ارزیابی شما از کیفیت:
الف) پذیرایی میان وعده و ناهار
ب) محل برگزاری جلسه
پ) ارائهی مطالب
ت) مفید بودن وسایل فراهم شده برای کارگاه

ارزیابی شما از کیفیت:
ث) زمان اختصاصیافته به هر جلسهی کارگاه
ج) سطح کارهای گروهی
چ) ارتباط بین جلسات
ح) فرصت الزم بیان نگرانیها ،سؤاالت و بحث

 .13ارزیابی اهداف کارگاه
در پایان این کارگاه ،شرکتکنندگان خواهند توانست:
مفاهیم مرتبط با تابآوری از جمله ریسکها ،شوکها ،استرسها ،آسیبپذیریها و ظرفیتها را توصیف کنند.
چشماندازی از ریسکهای فعلی و آینده ،و تأثیر آنها بر سیستم ،خواهند داشت.
خواهند توانست نقشهی راهی را برای افزایش تابآوری سیستم طراحی کنند.

اصالً

تقریباً

به خوبی

کامالً

اصالً

تقریباً

به خوبی

کامالً

اصالً

تقریباً

به خوبی

کامالً

 .12هر مطلب دیگری که تمایل دارید مدرس (تسهیلگر) کارگاه در جریان قرار بگیرد را بنویسید.

 .15این کارگاه تا چه حد انتظارات شما را برآورده کرد؟ توضیح دهید.
 .16سه مورد مهم ،که شما در طول این کارگاه یاد گرفتید ،را بنویسید:
.IV
.V
.VI
 .17آنچه در این کارگاه آموختهاید چه کمکی برای استفادهی مفید و مناسب به شما خواهد کرد؟

 .18اگر به شما پیشنهاد ویرایش ،تنظیم و یا طراحی مجدد این دوره داده شود ،چه مواردی را تغییر خواهید داد یا اصالح خواهید کرد؟

هر گونه پیشنهاد دیگری دارید لطفاً مطرح نمایید.
در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده کنید
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فرم  :5برنامهی اقدام فردی
نام و نامخانوادگی
پست الکترونیکی
تلفن همراه
راهنما




 9اقدام و نتایج مورد انتظار این اقدامات را که پس از حضور در این دوره به آنها متعهد خواهید بود را بنویسید .در صورت امکان انجام اقدامات
در سه ماه آینده مدنظر باشد.
اطمینان از این اقدامات بر اساس اصول هدفگذاری مؤثر در مدیریت ( )SMARTباشد :اختصاصی ،قابلاندازهگیری ،قابلدستیابی ،واقعگرایانه
و قابلزمانبندی
میتوانید یک کپی از این برنامه عملیاتی را برای خودتان نگهدارید .مجری دوره نسخهای از این گزارش را برای ارائه و درج در گزارش دوره
نیاز دارد.

اقدامات

نتیجه یا تغییر مورد انتظار

«در صورت نیاز فایل  wordاین فرم از طریق گروه تلگرام یا پست الکترونیکی برای شما ارسال خواهد شد».

مهلت انجام
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4
راهنمای
برگزاری کارگاه تابآوری اجتماعی برای جامعهی هدف
ساده شده برای افراد مبتدی و کمسواد

گردآوری و تألیف
دکتر احمد خامسان
دکتر لیال طالبزاده شوشتری ،معظمه بهلگردی
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با سالم و احترام خدمت شما تسهیلگر گرامی
هدف ما از اجرای طرح ارتقاء تابآوری زنان و خانوادهها ،مجهز کردن آنها به ابزاری است که در درازمدت بتوانند در
مقابل شوکهای گوناگونی که بر آنها وارد میشود ،مقاومت کرده و به زندگی پویا ادامه دهند .بر این اساس وظیفهی
اصلی ما در شروع این حرکت تسهیل کردن آغاز این راه است .ما قرار نیست کار خاصی برای جامعهی هدف انجام
دهیم ،بلکه آنها را به ابزاری تجهیز کرده و در شروع راه کمی با آنها گام خواهیم برداشت .کار اصلی بر عهدهی خود
آنهاست .لذا تسلط شما بر امر تسهیلگری بسیار حائز اهمیت است« .تسهیلگری» امری ویژه است و با موضوعات
مشابهی همچون آموزش تفاوت دارد؛ لذا نخست مطالبی در زمینهی مبانی و مهارتهای تسهیلگری ارائه میگردد.
بدیهی است رعایت کردن و در نظر داشتن این مباحث توسط شما در تحقّق اهداف کارگاه نقشی تعیینکننده دارد.
مطالعه ی کتب زیر به منظور تسلط بر تسهیلگری و کنش اجتماعی توصیه میگردد:
 دستنامهی راهنمای معلمان در طرح مشارکت اجتماعی دانشآموزان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
انتشارات پیمان دانش.
 راهنمای اجتماع محور :ویژهی فعاالن محله .نویسندگان :دکتر ابوالفضل وطنپرست ،زهرا اصفهانی و دکتر
محسن روشن پژوه .انتشارات سازمان بهزیستی کشور.

مبانی تسهیلگری

1

تسهیلگری یکی از اصطالحات بسیار مورد سوءتفاهم است! چه بسا ،برخی فکر میکنند تسهیلگران ماهری هستند؛ در
حالیکه اغلب تکنیکهای خوبی را اجرا میکنند ،اما اساساً برخالف ارزشهای تسهیلگری عمل میکنند .مثالً زمانی
که در حال سخنرانی و ارائهی مطلب هستند ،یا وقتی گروهی را به سمت خاصی هدایت میکنند .گرچه اخیراً اصطالح
تسهیلگری بیشتر در حوزههای مدیریتی و تجاری رایج شده ،اما سابقه و پیشینهی آن به حوزهی آموزش مشارکتی باز
میگردد .در واقع ،در تقابل با الگوهای سنتی یادگیری که عمدتاً یکطرفه ،متکی بر پاسخهای از پیش آماده و رابطهی
باال به پایینِ معلم و شاگرد بنا شده بود ،بنیانگذاران آموزش مشارکتی شیوههایی را ارائه دادند که فرآیند آموزش را به
شکلی تعاملی ،مسئله محور ،و مبتنیبر رفت و برگشت نظر و عمل ،به ثمر میرساند .این همان کاری است که از یک
تسهیلگر متعهد انتظار میرود.

تعریف تسهیلگری
تسهیلگری یعنی انتقال دادن ابتکار عمل و قدرت تصمیمگیری به مشارکتکنندگان و ایجاد فضایی مناسب برای
مشارکت فعال ،بهویژه برای آنهایی که در گذشته منزوی ماندهاند .همافزایی گروهی ،درک توان گروه و تعامل با
 6مطالب مربوط به تسهیلگری عمدتاً برگرفته از دستنامهی راهنمای معلمان ،طرح مشارکت اجتماعی دانشآموزان در پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی ،چاپ انتشارات پیمان دانش ،صفحات  24و  25میباشد.
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یکدیگر ،قدرت حل مسئله و برنامهریزی در یک گروه ،هنری است که به آن تسهیلگری گفته میشود .تسهیلگر فردی
است که در فرآیندهای جمعی و گروهی زمینهی گفتگو و مشارکت فعال و عادالنه افراد را فراهم میکند تا
مشارکتکنندگان بتوانند نظرات خود را با گروه به راحتی مطرح کنند؛ تجارب و دانش خود را با جمع در میان گذاشته و
به «همافزایی» برسند .دربارهی مسئله یا هدفی جمعی به توافق برسند؛ و در نهایت ،به سمت دستیابی به نتیجهای
عملی حرکت کنند.
تسهیلگر باید اعتماد مشارکتکنندگان را به دست آورد و در آنها اعتمادبهنفس ایجاد کند تا آنها باور کنند که
حرف و عملکردشان مهم است؛ قادر شوند در راستای تغییر وضعیت خود گامی بردارند؛ بتوانند راحتتر نظرات خود را
بیان و از حقوق خود دفاع کنند ،و میل به مشارکت در آنها افزایش یابد .تسهیلگر کسی است که با اطالع از روندها و
تعامالت گروه ،دانش خود را به کار میبندد تا ساختار الزم را برای یک گروه فراهم آورده تا به صورتی مشارکتی در
بهترین زمان ممکن بهترین نتیجه عاید گردد .تسهیلگر برای این کار از اصول پویایی گروه استفاده میبرد تا بتواند با
تکیه بر مشارکت همه شرکتکنندگان و با تمرکز بر محتوای الزم ،فرآیندی را به وجود آورد تا نتیجهی مناسب حاصل
شود.
تسهیلگر در جریان یک فعالیت کارگاهی ،ممکن است کارهای بسیاری انجام دهد ،در یک لحظه ،الزم است که
وقت را نگه دارد ،در زمان دیگری با استفاده از تکنیکهای خاص ،شرکتکنندگان را به گروههای کوچکتر تقسیم کند،
بحثها را به صورتی عادالنه به پیش برد ،یا با سرعت مطالبی را یادداشت کند .در این حال ،تسهیلگر روی روند کارگاه
متمرکز است .برای چنین کاری ،فقط اطالع از تکنیکها کافی نیست ،بلکه برخورداری از یک سلسله خصوصیات
اخالقی و برخی مهارتها (نظیر مهارتهای ارتباط موثر) برای تسیهلگر ضروری است .گاه در جریان کار تسهیلگری،
تنشها و چالشهایی به وجود میآید که مهارت تسیهلگر میتواند به گروه کمک بسیاری نماید .یک تسهیلگر ماهر به
خوبی میداند که در چه زمانی از چه تکنیکی و با تکیه بر کدام مهارتها باید گروه را به پیش برد.

قابلیتهای یک تسهیلگر موفق
از جمله قابلیتهای یک تسهیلگر موفق شامل شنوندگی فعال ،گروهسازی ،ایجاد ارتباط ،خالصه کردن ،تحلیل و
جمعبندی ،فهم درست مطالب ،مدیریت زمان ،ایجاد فضا ،بازگویی ،نوبت گذاشتن ،مسیر اصلی را دنبال کردن ،تشویق
کردن ،پرسیدن سؤال باز ،تهیهی چک لیست ،پیدا کردن نقاط مشترک ،بارشذهنی ،فهرست کردن ،بازآفرینی ،گفتگوی
دو نفره ،عشق و تعهد به کار ،بیطرفی ،ثبت مطالب ،مسئولیتپذیری ،احترام متقابل ،وقتشناسی ،صداقت ،تعاون،
همدلی ،مردمساالری ،مثبتگرایی ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،انتقادپذیری ،توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی،
اینترنت ،خط و نقاشی خوب ،ظاهر جذاب و شاد ،عدالت جنسیتی ،شور و هیجان ،ایجاد اعتماد ،توجه به تفاوتها ،توجه
به ارتباطات غیرکالمی ،مهربانی ،انتخاب دقیق کلمات ،روحیهی یادگیری ،رفتار قاطعانه ،حساسیت به احساسات افراد،
آشنایی با مدیریت مشارکتی ،آشنایی با اصول و مبانی کار گروهی ،آشنایی با تکنیکهای خالقیت ،آشنایی با
مهارتهای زندگی ،آشنایی با تصویرسازی ذهنی ،و ارزیابی و ارزشیابی مستمر میباشند.
نقش و مسئولیتهای تسهیلگر
تسهیلگر در برگزاری کارگاه نقشها و مسئولیتهایی دارد که میتوان آنها را در چهار دستهی «قبل از شروع کارگاه»،
«در شروع کارگاه»« ،در حین کارگاه» و «در انتهای کارگاه» مطرح نمود:
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قبل از شروع کارگاه

 طراحی فرآیند گروهی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار
 اطالعرسانی به شرکتکنندگان و مطمئن شدن از دریافت اطالعات الزم توسط آنها
 هماهنگی و پیگیری تدارکات و تجهیزات و شرایط فیزیکی
 فراهم کردن محیطی امن برای تعامل و تشویق همهی شرکتکنندگان به مشارکت
در شروع کارگاه

 بیان مقدمه
 انجام معارفه
 تبیین مقررات کارگاه
 بیان اهداف برگزاری کارگاه
 ارائهی عناوین کلی و محتوای کارگاه
 بررسی و تبیین انتظارات شرکتکنندگان
در حین کارگاه

 نظارت بر برنامه و زمانبندی و مدیریت فرآیند گروهی
 کمک به شرکتکنندگان برای آنکه از اختالفنظرها و تفاوتها مطلع گردند.
 پیگیری و دنبال کردن آن دسته از مباحثی که انگیزهی جمعی را بر میانگیزانند.
 دستهبندی نظرات برای رسیدن به توافق
در انتهای کارگاه

 جمعبندی همهی مباحث ارائه شده
 ارزشیابی از اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در کارگاه
 پایانی خوشآیند برای کارگاه ،همچون قدردانی از مشارکت فعال شرکتکنندگان و عکس دستهجمعی

برنامهی زمانبندی کارگاه
کارگاههایی که شما تسهیلگران محترم تابآوری اجتماعی برای گروههای هدف برگزار خواهید نمود در  4جلسه و در
مجموع  5ساعت برنامهریزی شده است .عناوین هر جلسه در جدول زیر ارائه شده است .در ادامهی این بخش محتوای
هر جلسه توضیح داده شده است.
جدول عناوین پیشنهادی جلسات کارگاه
جلسه

عنوان

مدت زمان

اول

آشنایی با مفاهیم پایه

یک ساعت

دوم

شناسایی و بررسی ظرفیتها و حامیان مؤثر

یک ساعت

سوم

اولویتبندی و ریشهیابی آسیبها و خطرات
ارائه و اولویتبندی راهبردهایی برای آسیبها و خطرات و تدوین
برنامهی زمانبندی پیگیری راهبردها

یکونیم ساعت

چهارم

یکونیم ساعت
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جلسهی  :1آشنایی با مفاهیم پایه
 اهداف آموزشی
 oآشنایی با مفاهیم پایه :سیستم ،تابآوری ،جذب ،انطباق ،تغییر ،ریسکها ،شوکها ،استرس ،ذینفع،
ظرفیت و ...
 زمانبندی :یک جلسهی آموزشی یکساعته
 لوازم مورد نیاز :کارت رنگی ،کاغذ و مقوای بزرگ ،برچسب ،چسب مایع و نواری ،قیچی ،خطکش ،ماژیک،
خودکار
 مراحل اجرا
.1
.2

.3
.2

گام اول :در ابتدای نخستین جلسهی کارگاه الزم است توضیحاتی دربارهی طرح تابآوری به افراد ارائه شود؛
همچنین اگر تسهیلگر و افراد با یکدیگر آشنایی ندارند ،زمانی به معارفه اختصاص یابد.
گام دوم :این مبحث با فعالیتی گروهی آغاز میشود .نیاز است تا افراد در قالب گروههای پنج یا شش نفره
تقسیم شوند .چیدمان کارگاه باید طوری باشد که امکان گفتگو و کار گروهی داشته باشند .و برای هر گروه سر
گروه انتخاب شود .از اعضای هر گروه بخواهید ابتدا هر کدام مفهومی را که از تابآوری برداشت میکنند را بر
روی یک کاغذ یادداشت کنند ،سپس سرگروهها تعاریف را جمعآوری کنند و آن را در کارگاه برای افراد
بخوانند.
گام سوم :در ادامه نوبت تسهیلگر است تا ارائهی کوتاهی در بارهی مفهوم تابآوری و واژگان مرتبط با آن
داشته باشد .مطابق جدول شمارهی  ،6واژهها را با مثال تعریف کنید.
گام چهارم :پس از ارائهی توضیحات الزم درباره واژههای مرتبط با تابآوری از گروهها بخواهید پس از
همفکری با یکدیگر کار برگ شمارهی  6را تکمیل کنند.
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جدول شماره  :1واژههای مرتبط با تابآوری و تعاریف آن
واژهها
خانواده  ،محله یا
روستا (سیستم)
تابآوری
احتمال خطر (ریسک)
ضربه ،تنش (شوک)
نگرانی (استرس)

تعاریف
گروهی از افراد که برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری میکنند.
مثال :اعضای خانواده ،مردم یک محله ،مردم یک روستا
توان خانواده و مردم یک محله و یا یک روستا برای کنار آمدن و سازگاری با
آسیبها و تغییر کلی شرایط است.
خط ری که در آینده احتمال دارد اتفاق بیفتد و پیامدهای منفی داشته باشد .مثال:
احتمال خطر زلزله در مناطق زلزلهخیز ،احتمال اعتیاد فرزندانی که پدر و مادرشان
معتاد هستند.
خطری که اتفاق افتاده است .مثال :رخ دادن زلزله ،معتاد شدن فرزندان
نگرانی همیشگی در مورد برخی مشکالت که به مرور زمان فرد را در برابر آسیبها
ضعیفتر میکند .مثال :آلودگی هوا ،بیسوادی ،محدودیتهای خانواده

افرادی که در زندگی گروه یا خانوادهی مورد نظر دخیل هستند .مثال :خانوادهی
حامی مؤثر (ذینفع)
همسر ،استانداری ،نماینده مجلس
تواناییهایی که خانواده در درون خود دارد و میتواند با استفاده از آن خطرات را
توانایی درونی (ظرفیت
مدیریت کند .مثال :داشتن تحصیالت و یا داشتن مهارتهای فنی و حرفهای که
موجود)
میتواند به پیدا کردن شغل به زن سرپرست خانوار کمک کند.
تواناییها و امکاناتی که در بیرون از خانواده وجود دارد و خانواده میتواند با استفاده
توانایی بیرونی
از آن خطرات را مدیریت کند .مثال :حمایتهای مالی و آموزشی نهادهای دولتی
(ظرفیت اضافی)
توانایی خانواده برای آماده بودن و کاهش دادن پیامدهای منفی خطرها .مثال:
کنار آمدن ،تحمل
نفرستادن کودک به مدرسه ،آموختن مهارتهای فنی و حرفهای
کردن (جذب)
سازگاری (انطباق)
دگرگون شدن ،عوض
شدن (تغییر)

توانایی خانواده برای درست کردن و اصالح برخی از ویژگیهای خانواده است تا
آسیبها را تعدیل کند .مثال :زندگی با خانوادهی پدری زن سرپرست خانوار ،تنوع در
منابع معیشت
توانایی برای به وجود آوردن شرایط کامالً متفاوت از شرایط قبلی برای خانواده است
تا خطرهای احتمالی هیچ تأثیری بر خانواده نداشته باشند.
مثال :ازدواج مجدد زن سرپرست خانوار ،به دست آوردن شغل جدید
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کار برگ شمارهی  :1واژههای مرتبط با تابآوری و تعاریف آن

واژهها
خانواده ،مردم یک محله یا روستا
تابآوری
احتمال خطر
ضربه
نگرانی
حامی مؤثر
توانایی درونی
توانایی بیرونی
کنار آمدن ،تحمل کردن
سازگاری
دگرگون شدن ،عوض شدن

تعاریف
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جلسهی  :2شناسایی و بررسی ظرفیتها و حامیان مؤثر
 اهداف آموزشی
 oشناسایی توانایی درونی (ظرفیتهای موجود) و توانایی بیرونی (ظرفیتهای اضافی) سیستم
 oشناسایی حامیان مؤثر و بررسی چگونگی تأثیر آنها بر سیستم
 زمانبندی :یک جلسهی آموزشی یکساعته
 لوازم مورد نیاز :کارت رنگی ،کاغذ و مقوای بزرگ ،برچسب ،چسب مایع و نواری ،قیچی ،خطکش ،ماژیک،
خودکار
 مراحل اجرا
 )1گام اول :در ابتدای این جلسه الزم است چند مفهوم توانایی درونی (ظرفیت موجود)؛ توانایی بیرونی (ظرفیت
اضافی)؛ کنار آمدن (جذب) ،سازگاری (انطباق) ،عوض شدن (تغییر) و حامی مؤثر (ذینفع) مرور شوند.
 )2گام دوم :در این مرحله از گروهها بخواهید تواناییهای درونی فرد یا خانواده (سیستم) یعنی تواناییهایی که
گروه یا خانواده در درون خود دارد و میتواند با استفاده از آن خطرات را مدیریت کند؛ و تواناییهای بیرونی
(ظرفیت اضافی) یعنی تواناییها و امکاناتی که در بیرون از خانواده وجود دارد و خانواده میتواند با استفاده از
آن خطرات را مدیریت کند؛ را با روش بحث گروهی بررسی و همهی تواناییها را فهرست کنند .سپس
تواناییهایی که در نظر گرفتهاند را بر اساس اینکه این توانایی از نوع کنار آمدن ،سازگاری یا عوض شدن است
دستهبندی نمایند.
 )3گام سوم :سپس از گروهها بخواهید کاربرگ شمارهی  2ـ الف را تکمیل نمایند.
توجه:
تسهیلگر گرامی دقت نمایید ممکن است به دلیل سطح سواد پایین مشارکتکنندگان ،دستهبندی
تواناییها بر اساس «کنار آمدن ،سازگاری ،یا عوض شدن» برای آنها مشکل باشد .اگر تشخیص
دادید گروه هدف شما توانایی این کار را ندارند ،میتوانید فقط از آنها بخواهید تواناییها را بر مبنای
درونی یا بیرونی بودن دستهبندی کنند و به جای کاربرگ  2ـ الف ،کاربرگ  2ـ ب را در اختیار آنها
قرار دهید .سپس بعد از انجام تکلیف ،با همراهی سرگروهها و در حضور همهی مشارکتکنندگان در
کارگاه ،چند مورد از تواناییهای برشمرده شده توسط هر گروه را انتخاب و مشخص نمایید هر توانایی
از نوع کدامیک از دستههای کنار آمدن ،سازگاری ،و یا عوض شدن میباشد.
 )2گام چهارم :در این مرحله از هر گروه بخواهید حامیان مؤثر (ذینفع) یعنی افرادی که در زندگی گروه یا
خانوادهی مورد نظر دخیل هستند ،به عنوان مثال خانوادهی همسر ،استانداری ،و نمایندهی مجلس را شناسایی
کنند .سپس فرآیندها و روشهایی را که حامیان از طریق آن بر سیستم تأثیر میگذارند را نیز مشخص نمایند.
 )5گام پنجم :سپس کاربرگ شمارهی  9را در اختیار هر گروه قرار دهید تا آن را تکمیل نمایند.
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کاربرگ شمارهی  2ـ الف :تواناییهای درونی و تواناییهای بیرونی گروه یا خانواده
تواناییهای درونی
سازگاری

کنار آمدن

تواناییهای بیرونی
عوض شدن

کنار آمدن

سازگاری

عوض شدن

کاربرگ شمارهی  2ـ ب :تواناییهای درونی و تواناییهای بیرونی گروه یا خانواده
تواناییهای درونی

تواناییهای بیرونی

کاربرگ شمارهی  :3حامیان مؤثر و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر گروه یا خانواده
حامی مؤثر

چگونگی و فرآیند تأثیرگذاری حامی مؤثر

تسهیلگر گرامی بهعنوان یک مثال« ،مشخصات ظرفیتهای موجود و ظرفیتهای اضافی سیستم معیشت زنان
سرپرست خانوار» در شکل شمارهی  6و «کنشگران ،فرایندهایی که از طریق آن تأثیر میگذارند و الیهای از جامعه که
در آن تأثیر میگذارند در سیستم معیشت زنان سرپرست خانوار» در شکل شمارهی  2آورده شده است.
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شکل شمارهی  :1ظرفیتهای موجود و ظرفیتهای اضافی سیستم معیشت زنان سرپرست خانوار

شکل شمارهی  :2کنشگران ،فرایندهایی که در آن درگیر هستند و الیهای از جامعه که در آن تأثیر میگذارند
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جلسهی  :3اولویتبندی و ریشهیابی آسیبها و خطرات
 اهداف آموزشی
 oشناسایی و اولویتبندی آسیبها و خطرات به صورت گروهی
 oبررسی علل و دالیل بروز آسیبها و خطرات
 oبررسی پیامدها و عواقب آسیبها و خطرات
 زمانبندی :یک جلسهی آموزشی یکونیم ساعته
 لوازم مورد نیاز :کارت رنگی ،کاغذ و مقوای بزرگ ،برچسب ،چسب مایع و نواری ،قیچی ،خطکش ،ماژیک،
خودکار
 مراحل اجرا
.1

.2

.3

.2

.5

گام اول :در ابتدای جلسه الزم است از افراد خواسته شود تمام آسیبها و خطراتی را که اعضای گروه بیان
میکنند و باور دارند که در آینده اتفاق خواهد افتاد را یادداشت کنند .سپس به کمک هم فهرست را بررسی
کنند و موارد تکراری و مشابه را حذف کنند و بعد از آنها بخواهید که عنوان هر مسئله یا مشکل را بر روی
یک کارت رنگی یادداشت کنند.
گام دوم :سپس از گروهها خواسته شود تا مجموعه آسیبهایی را که دستهبندی کردهاند با توجه به میزان
اهمیتشان اولویتبندی کنند .میتوان با سؤاالتی مانند «آیا اهمیت همهی آسیبها به یک اندازه است؟»« ،بر
چه اساسی میتوان مهمترین آسیبها را شناسایی کرد؟» ،و «اگر قرار باشد برای آسیبها راهحل جمعی پیدا
کنیم ،با کدامیک از آسیبها شروع کنیم؟» این بحث را پیش برد.
گام سوم :مرحلهی بعدی ،ریشهیابی و تحلیل آسیبها است؛ که هر گروه باید با همفکری این فعالیت را
انجام دهند .برای ریشهیابی و تحلیل آسیبها میتوان از تکنیک «درخت مشکالت» استفاده کرد .به این
ترتیب که هر گروه آسیبی را که به عنوان مسئلهی اصلی انتخاب کرده از نظر علل و بروز پیامدها بررسی کند.
گام چهارم :شیوهی استفاده از تکنیک درخت مشکالت :ابتدا مشکل (آسیب) اصلی در تنهی درخت نوشته
میشود و از گروهها خواسته میشود که در ریشهی درخت به مواردی اشاره کنند که باعث ایجاد آن مشکل
(آسیب) میشود .پرسیدن سؤال «چرا» در این خصوص بسیار کارساز است .پیامدها را نیز میتوانند در
میوههای درخت بنویسند .یعنی در باالی درخت ،آسیبها و عواقبی که ممکن است در نتیجهی آن مسئله
ایجاد شود را یادداشت کنند.
گام پنجم :پس از اجرای تکنیک درخت مشکالت توسط گروهها ،الزم است تا نمایندهی هر گروه پس از
چسباندن کاغذ حاوی نتایج کار بر روی دیوار ،فرایند و نتایج کار گروهی را به سایر گروهها توضیح دهد و اگر
سؤالی بود پاسخ گوید .در انتهای ارائهی نمایندگان گروهها ،الزم است تسهیلگر نیز موارد تکمیلی دربارهی
علل بروز آسیبها و عواقب آنها را توضیح بدهد و احیاناً اگر مطلب اشتباهی در ارائهی گروهها بود از طریق
طرح سؤال و ایجاد چالش ،اصالح نماید.

به عنوان یک مثال ،اولویتبندی و ریشهیابی آسیبها و خطرات سیستم معیشت زنان سرپرست خانوار در شکل شمارهی
 9نشان داده شده است.
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شکل شمارهی  :3اولویتبندی و ریشهیابی آسیبها و خطرات سیستم معیشت زنان سرپرست خانوار
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جلسهی  :4ارائه و اولویتبندی راهبردهایی برای آسیبها و خطرات و تدوین
برنامهی زمانبندی پیگیری راهبردها
 اهداف آموزشی:
 oشناسایی راهبردهای مؤثر ،قابلاجرا و متنوع برای آسیبها و خطرات
 oبررسی و اولویتبندی راهبردهای مؤثر ،قابلاجرا و متنوع برای آسیبها و خطرات
 oتدوین برنامهی زمانبندی برای پیگیری راهبردهای در نظر گرفته شده برای آسیبها و خطرات
 زمانبندی :یک جلسهی آموزشی یکونیم ساعته
 لوازم مورد نیاز :کارت رنگی ،کاغذ و مقوای بزرگ ،برچسب ،چسب مایع و نواری ،قیچی ،خطکش ،ماژیک،
خودکار
 مراحل اجرا:
 .1گام اول :شناسایی راهبردهای مؤثر ،قابلاجرا و متنوع برای آسیبها و خطرات :از اعضای هر گروه بخواهید
با توجه به مباحث و موضوعات جلسهی قبل یعنی شناسایی و اولویتبندی آسیبها و خطرات؛ علل و دالیل
بروز آسیبها و خطرات و نیز پیامدها و عواقب آسیبها و خطرات؛ به راهبردهایی بیاندیشند که میتوانند از
بروز آسیب ها و مشکالت پیشگیری یا جلوگیری کنند و یا در صورت بروز مشکل باعث کاهش و کنترل اثرات
منفی مشکالت و خطرات بر گروه یا خانواده گردند .از اعضای گروه بخواهید ابتدا مهمترین آسیبها را در نظر
بگیرند ،سپس هر راهبردی که به نظرشان میرسد را مطرح کنند .از سرگروه نیز بخواهید نظارت کند تا همهی
اعضای گروه مشارکت داشته باشند و به روش بارش فکری همهی ایدههای خود را مطرح کنند .همچنین الزم
است در هر گروه یک نفر مشخص شود تا همهی ایدهها را در برگهای یادداشت نماید.
 .2گام دوم :بررسی و اولویتبندی راهبردها :در این مرحله از هر گروه بخواهید دربارهی هر یک از ایدههای
مطرح شده با روش بحث گروهی به  4پرسش زیر پاسخ دهند:
مزایا و فواید این راهبرد چیست؟
معایب و نواقص این راهبرد چیست؟
آیا این راهبرد اثربخش و مفید است؟
آیا ما توانایی انجام این راهبرد را داریم؟
سپس کاربرگ شمارهی  4توزیع شود و بخواهید هر گروه آن را تکمیل نمایند .پس از تکمیل کاربرگ شمارهی
 ،4از هر گروه بخواهید بر اساس پاسخهایی که به  4پرسش دادهاند ،هر یک راهبردهای مطرح شده را از
مؤثرین تا کماثرترین ایده اولویتبندی نمایند .برای اعضای هر گروه توضیح دهید بهتر است برای انجام این
کار ابتدا راهبردهایی را که اثربخش و مفید نیستند و یا توانایی انجام آن را ندارند حذف کنند ،سپس
راهبردهای باقی مانده را بر اساس مزایا ،فواید و قابلاجرا بودن مرتب کنند.
 .3گام سوم :تدوین برنامهی زمانبندی پیگیری راهبردها :در این مرحله برای مشارکتکنندگان توضیح دهید
هر راهبردی هر چقدر هم که مناسب و مفید باشد تا زمانی که به مرحلهی اجرایی در نیاید اثری نخواهد
داشت ،لذا الزم است در اندیشهی پیگیری و اجرای آن باشند .از اعضای هر گروه بخواهید  9مورد از
اثربخشترین راهبردهایی که مطرح کردهاند را انتخاب کنند .سپس برنامهای زمانبندی شده برای پیگیری هر
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راهبرد تدوین نمایند .برای تدوین برنامهی زمانبندی شدهی پیگیری راهبردها ،از اعضای گروه بخواهید به
روش بحث گروهی و برای هر یک از  9راهبردی که انتخاب کردهاند به  9پرسش زیر پاسخ دهند:
 )6برای پیگیری و اجرایی کردن این راهبرد ،چه فعالیتها و اقداماتی الزم است انجام دهیم؟
 )2این اقدامات را طی چه بازهی زمانی انجام خواهیم داد؟
 )9کدامیک از اعضای گروه این اقدامات را انجام خواهند داد؟
 .1گام چهارم :در این مرحله از هر گروه بخواهید پاسخهای مطرح شده در گام  9را مجدد با به بحث گذاشتن
در گروه ارزیابی نمایند .سپس جدول زمانبندی راهبردها در کاربرگ شمارهی  5را در اختیار هر گروه قرار
دهید و درخواست کنید آن را تکمیل کنند.
 توجه:
تسهیلگر گرامی ،با توجه به احتمال دشوار بودن تکالیفِ جلسهی چهارم برای بعضی از گروهها ،در این
جلسه به طور مرتب به گروهها سرکشی کنید و در اولویتبندی ایدهها با سرگروه و سایر اعضای گروه
همفکری و همراهی الزم را داشته باشید.
کاربرگ شمارهی  :2ارائه و ارزیابی راهبردهای مطرح شده برای آسیبها و خطرات
فهرست راهبردها
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کاربرگ شمارهی  :5برنامهریزی زمانبندی شدهی پیگیری راهبردهای آسیبها و خطرات
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