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معاونت امور ا که از سوی ه هخانواد و زنان اجتماعی آوری تاب ارتقاء و افزایی توان ملی طرحدر چارچوب  مجموعه این

 ی ریاست جمهوری ابالغ شده، توسط تیم اجرایی طرح در استان خراسان جنوبی تهیه شده است.  نان و خانوادهز

 

 :است زیر شرح به بخش چهار شامل مجموعه این

آوری  تاب تحلیل برای OECD راهنمای ی ترجمه :ها سیستم آوری تاب تحلیل و تجزیه راهنمای .6

 .کند می ارائه را طرح نظری مبانی بیشتر، توضیحات با که ها، سیستم

 OECD راهنمای ی ترجمه :ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه برگزاری تفضیلی دستورالعمل .2

ی  روزه دو کارگاه برگزاری ی شیوه کامل، جزییاتِ با که است ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه رگزاریب برای

 .کند می ارائه را ها سیستم آوری تاب تحلیل برای OECD پیشنهادی

آوری  تاب گر تسهیل تربیت و ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه اسالیدهای راهنمای .9

روزه  دو کارگاه برگزاری رسد می نظر به اجتماعی آوری تاب طرح زاریبرگ شکل به توجه با :اجتماعی

این  در لذا. نیست پذیر امکان عملی کارهای حجم و مفاهیم دشواری و بودن جدید دلیل به OECD پیشنهادی

و  ها ماتریس ها، فرم ی کلیه. است شده ارائه کامل جزییات با روزه چهار کارگاه برگزاری کامل راهنمای بخش

 .است شده ارائه پیوست در کارگاه اجرای برای ها کاربرگ

چون  :هدف ی جامعه برای انگر تسهیل توسط اجتماعی آوری تاب کارگاه برگزاری راهنمای .4

در  یا دیده آسیب های خانواده و هدف )زنان ی جامعه در اجرا برای ها سیستم آوری تاب تحلیل اصلی ی نسخه

چهارم این  بخش در هدف ی جامعه در اجرا برای کارگاه، ی شده ساده ی نسخه است، دشوار آسیب( معرض

 .است ارائه شده مجموعه
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 / مقدمه 3

 مترجم  ی مقدمه
 

توجه بیش از پیش سطوح عالی کشور به  ،های گوناگون جامعه های اجتماعی و اثرات جدی آن بر جنبه گسترش آسیب
در صدد  ای در سطوح مختلف هر یک از زاویه کنشگران تأثیرگذار این توجه موجب شده است. را جلب کرده  این پدیده

ها و  آسیبحداقل در میان مدت تا حدودی از گسترش های اجتماعی باشند، با امید به اینکه  با آسیبمقابله تأثیرگذاری و 
 طرح» 6935جمهوری در سال  ریاست  خانواده و بانوان امور معاونت به همین منظورجلوگیری نماید. ها  اثرات مخرب آن

 کشور های استانداری ی خانواده و بانوان دفاتر اموربه را  «ادهخانو و زنان اجتماعی آوری تاب ارتقاء و افزایی توان ملی
 وهای اجتماعی،  با تکیه بر نقش مردم در کاهش آسیبهای اجتماع محور،  از جمله طرح. این طرح ه استنمود ابالغ

در جتماعی وری اآ تسهیلگران تاب ، در گام اول به تربیتدر این زمینه های مردم نهاد( ها )سازمان سمن توانایی بالقوه
آوری اجتماعی  افزایی گروه هدف و ارتقاء تاب و در گام دوم و با ورود این تسهیلگران به جامعه، به توانجوامع محلی 

های اجتماعی خواهد  بدیلی در کنترل آسیب قطعاً نقش بی طرحی که اگر به درستی اجرا و پییگری شود. پردازد می
 داشت.

 
آوری اجتماعی  ها و ارتقاء تاب آوری سیستم تحلیل تاب طرح مذکور، و ی و اجرایی برایی حاضر مستندات علم مجموعه

  بخش به شرح زیر است: 4کند. این مجموعه شامل  را ارائه می

 که ها، سیستم آوری تاب تحلیل برای OECD راهنمای ی ترجمه :ها سیستم آوری تاب تحلیل و تجزیه راهنمای .6
راهنما قبل از ورود به بحث و انجام  ی این مطالعه .کند می ارائه را طرح رینظ مبانی بیشتر، توضیحات با

 شود. آوری توصیه می تحلیل تاب

 برگزاری برای OECD راهنمای ی ترجمه :ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه برگزاری تفضیلی دستورالعمل .2
 پیشنهادی ی روزه دو کارگاه گزاریبر ی شیوه کامل، جزییاتِ با که است ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه

OECD هایی است که کارگاه  این دستورالعمل برای موقعیت .کند می ارائه را ها سیستم آوری تاب تحلیل برای
ی توجیهی  و برای بحث پیرامون بسته)بخش اول این مجموعه( ها  بر اساس راهنمای تجزیه و تحلیل سیستم

 که از قبل تهیه شده تشکیل شده باشد.

 شکل به توجه با :اجتماعی آوری تاب گر تسهیل تربیت و ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه اسالیدهای راهنمای .9

 جدید دلیل به OECD پیشنهادی روزه دو کارگاه برگزاری رسد می نظر به اجتماعی آوری تاب طرح برگزاری
 برگزاری کامل راهنمای بخش این در لذا. نیست پذیر امکان عملی کارهای حجم و مفاهیم دشواری و بودن

 کارگاه اجرای برای ها کاربرگ و ها ماتریس ها، فرم ی کلیه. است شده ارائه کامل جزییات با روزه چهار کارگاه
 .است شده ارائه پیوست در

 اصلی ی نسخه چون :هدف ی جامعه برای گران تسهیل توسط اجتماعی آوری تاب کارگاه برگزاری راهنمای .4
( آسیب معرض در یا دیده آسیب های خانواده و زنان) هدف ی جامعه در اجرا برای ها سیستم وریآ تاب تحلیل
 شده ارائه مجموعه این چهارم بخش در هدف ی جامعه در اجرا برای کارگاه، ی شده ساده ی نسخه است، دشوار
 .است

 فایل   های فوق )شامل ه مجموعهتوانند با ارسال ایمیل مستندات مربوط ب مندان می الزم به ذکر است عالقه
ها، و فایل پاورپوینت اسالیدها( را به طور  ها و فرم ها، کاربرگ اف و وورد ماتریس دی های پی اف کتب، فایل دی پی

 رایگان دریافت است.



 62/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 های های اشتباه در بعضی از حوزه اند و محصول عوامل متعدد از جمله سیاست های اجتماعی یک شبه خلق نشده آسیب
ی  ها یک شبه و طی یک برنامه توان انتظار داشت که این آسیب مرتبط با عوامل اجتماعی و فردی هستند. قطعاً نمی
 افزایی توان طرح رسد می نظر به جزیی، مشکالت از بعضی رغم علیواحد برطرف یا کاهش چشمگیری داشته باشند. اما 

 تواند می آن درست اجرای بر نظارت و نظری مبانی به توجه صورت در اجتماعی، آوری تاب ارتقاءبرای  ها، خانواده و زنان
 کاهش، برای الزم ی زمینه و گرفته قرار مدنظر کشور های خانواده و زنان وضعیت بهبود جهت در پویا حرکتی عنوان به
 .سازد فراهم را اجتماعی های آسیب از بعضی رشد عدم حداقل یا

 
 که جنوبی، خراسان استانداری خانواده و بانوان امور مدیرکل نخعی، نفیسه مهندس خانم سرکار از دانم می الزم پایان در
عملی آن  اجرای ی این مجموعه و تهیه ی زمینه ممکن، زمان کمترین در موجود موانع و مشکالت رفع و کامل اعتماد با

زاده شوشتری،  دکتر لیال طالب ها نمخا از سرکار. کنم تشکر کردند، فراهم مطلوب شکل بهدر استان خراسان جنوبی را 
پور که در اجرای فاز اول و دوم این طرح ملی با  حسین مصطفی آقای و ماسنانی، زهرا و احمدی شهال بهلگردی، معظمه

 توفیق آرزوی برایشان و نمودهاند نیز تشکر  ی این مجموعه نقش به سزایی داشته اینجانب همکاری داشته و در تهیه
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 لزوماً های ارائه شده استدالل و نظرات. است شده منتشر( OECDی اقتصادی ) توسعه و همکاری سازمان کل دبیر کتاب با مسئولیت این -
  .نیست آن عضو های دولت یا و سازمان این رسمی یها  دیدگاه ی کننده منعکس

 بهالمللی، و  موقعیت و حاکمیت بر هر منطقه یا کشور، و به تحدید حدود و مرزهای بین به تعصب در آن بدون رجمند یها  نقشه و سند این -
 است. منطقه یا شهرستان سرزمین، هر نام

 ی انگلیسی این کتاب به صورت زیر نوشته شود:  ارجاع به نسخه -
OECD (2014) Guidelines for resilience systems analysis. OECD Publishing.  

 ی فارسی این کتاب به صورت زیر نوشته شود:  ارجاع به نسخه -
معاونت بانوان ریاست دکتر احمد خامسان. ناشر:   آوری سیستم. ترجمه: (. راهنمای تحلیل تاب6931) ی اقتصادی همکاری و توسعهسازمان 

 میالدی( 2264ی اصلی کتاب چاپ  )نسخه جمهوری.

 www.oecd.org/publishing/corrigendدر سایت این سازمان به این آدرس در دسترس است:  OECD انتشارات ی غلطنامه -

- ©OECD 2014 ی حقوق برای   همهOECD  .محفوظ است 

 
 
 
 
 
 

 OECDی اقتصادی  معرفی سازمان همکاری و توسعه

 ]مترجم[آزاد  ی دانشنامه پدیا، ویکی اقتباس شده از

 
 آزاد اقتصاد و دموکراسی اصول به متعهد آن اعضای که عضو، 95 دارای المللی، بین است سازمانی 6اقتصادی ی توسعه و همکاری سازمان
 .است پاریس شهر در سازمان این اصلی مقرّ. است اقتصادی ی گیرنده تصمیم المللی بین سازمان ترین عمده تعبیری به سازمان این. هستند

 مارژولین رابرت مدیریت تحت مؤسسه این. شد تأسیس اروپا اقتصادی همکاری نسازما عنوان تحت میالدی 6341 سال در سازمان این
 مارشال ی برنامه عنوان تحت که طرحی شد؛ ایجاد دوم جهانی جنگ از بعد اروپایی کشورهای بازسازی طرح اجرای منظور به  فرانسوی

 اعضای بعد، های سال در. بود شده ریزی برنامه مونیسمک با مبارزه و جنگ از بعد اروپا بازسازی برای آمریکا ی متحده ایاالت توسط
 نام اقتصاد، و توسعه ی زمینه در جدید ی نامه آیین تصویب با اجالسی در میالدی 6316 سال در و پیوستند سازمان این به نیز غیراروپایی

 دو به توان می را اقتصادی ی توسعه و کاریهم سازمان ی گذشته .دادند تغییر «اقتصادی ی توسعه و همکاری سازمان» به نیز را سازمان
 در اقتصادی رشد قبیل از مسائلی روی بر بیشتر 6319 سال دسامبر تا 6316–6312 های سال از غربی کشورهای فعالیت: کرد تقسیم مرحله
 و انرژی بحران با مذکور کشورهای بعد، به 6314 سال از. بود متمرکز … و ارز بازار نوسانات تورم، کاهش کامل، اشتغال جهانی، سطح

 جا آن تا شد، منعکس است، غربی کشورهای از اجتماعی که سازمان فعالیت در طبعاً نیز جریانات گونه این. شدند مواجه آن از ناشی عواقب
 است. شده معطوف عضو کشورهای داخلی اقتصاد به مربوط مشکالت حل و بررسی به امروزه مذکور، سازمان وظایف که
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 آوری اباصطالحات مرتبط با ت ی امهن واژه

 تعریف انگلیسی واژه

 Covariate فراگیرشوک 
shock 

یا  اتِ )منازعاتثبت یا منفی باشد، از قبیل: تعارضتواند م شایع که میو مکرر  رویداد
جدید، فناوری ناگهانی ی  عرضهحتی فشان یا  آمیز، فوران آتش خشونت (های کشمکش

 ..... و های اجتماعی ، شبکهمانند تلفن همراه

 Critical ی بحرانی آستانه
threshold 

 دهد. در سیستم رخ میبزرگ  یای که تغییر نقطه

 Idiosyncratic شوک ویژه
shock 

دهد، مانند مرگ  ها را تحت تأثیر قرار می افراد یا خانواده خاصمهم که به طور  رویدادی
درآمد اصلی خانواده یا فرد را تأمین  آور اصلی یا از دست دادن کار یا فعالیتی که نان
 کند. می

 Layers of های اجتماع الیه
Society 

ممکن  ها الیه، یا زمینه های مشترک. بسته به بافت هایی از مردم با ویژگی افراد یا گروه
ملی استانی و های  و مسئولین یا گروه ،یا جوامع محلی ها ها، گروه ها، انجمن ت خانوادهاس

 باشند. (... و ای های بهداشتی و مربوط به سالمت یا حرفه ها یا انجمن ستم)مانند: سی

 Resilience آوری تاب

به شوک، از ها یا اقوام )ملت یا کشور( برای جذب و بهبود  ها، انجمن توانایی خانواده
تا  دگرگون سازند یاشان را منطبق کرده ی به طور مثبت ساختارها و ابزارها شکلی که

 داده به حیات ادامه مدت های طوالنی یثبات بیها، تغییرات و  استرس باه هدر مواج بتوانند
 کنند.  و زندگی

 Resilience آوری تاب ارتقاء
boosting 

آینده با   های ثباتی تغییرات و بیو  ریسک مرتبط با ها و موضوعات مدیریت اثرات شوک
گیری در معرض قرار اهشِیافتن برای ک انطباقها، یا با  شوک جذبتقویت ظرفیت 

 .ی که شوک دیگر نتواند اثری بر سیستم داشته باشدلبه شک دگرگونی، و یا ها آن

 .و پیامدهای منفی آن رویدادترکیب احتمال یک  Risk ریسک )خطر(

 گرماییی   نقشه

 ریسک 1(حرارتی)
Risk heatmap 

 .ریسکرسیمی )گرافیکی( از شدت بازنمایی ت

 Shock شوک

پذیری سیستم و اجزاء  روی آسیب زیادی منفیِاثر در اغلب موارد که ناگهانی  رویدادی
ای را روی معنای زندگی مردم یا  ها اثرات منفی )یا مثبت( عمده . شوکگذارد می آن

 .دارند مردم و کشورکارکرد 

، )فشاراسترس 

 (تنش
Stress 

پذیری  آسیب ی کننده قتعمییا  ،ی توانایی بالقوه کننده مدت که تضعیف طوالنی یروند
 کنشگرهای آن سیستم است.

 System سیستم

های مشترک، انجمن یا  ، گروهی از مردم با ویژگیدهواحدی از اجتماع )مانند فرد، خانوا
)مانند  فیزیکی نهاد یا وجودیجنگل( یا  مانند) بوم یا محیط زیست(، طائفه یا قوم

 باشد. می ی زیرساخت شهری( شبکه

 .تجلی آمادگی یا استعداد ابتال به آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن Vulnerability پذیری آسیب

 
  

                                                
ه با استفاد شود. پذیر می آن شناسایی رفتار کاربران امکان اساس بردر علوم مختلف کاربرد دارند و  که هستند رنگی و گرافیکی یهای نقشههای حرارتی یا متمرکز،  نقشه 6

به طور مثال با ترسیم حرکات چشم  .برسد بازدهی سطح باالترین به که کرد طراحی نحوی به را خدمات یا توان محصول می ها، ی حرارتی و تحلیل داده از نقشه
 بادر مدیریت  د دارد.هایی تمرکز بیشتری وجو ی وب روی چه بخش شود یا در بازدید از یک صفحه هایی مکث می شود که در مطالعه روی چه بخش مشخص می

 آنان کاری روش بهبود یا و تثبیت تغییر، خصوص در و تشخیص  ها، تیم و افراد در را، شده اعمال های روش قوت و ضعف نقاط توان حرارتی می ی نقشه از استفاده

 ، Hotjar،Crazy Eggوجود دارد، مانند:   ی(های اینترنت ی حرارتی در سطح وب )برای سایت گوناگونی برای ترسیم نقشه ابزارهای .کرد گیری تصمیم

MouseFlow، Inspectlet. ]مترجم[ 
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 آوری سیستم چیست؟ حلیل تابت

 ها سازمانمردم، که به طور گسترده پذیرفته شده در حال حاضر این ایده کنند.  آوری صحبت می امروزه همه در مورد تاب
بهم پیوسته ، پیچیده (هایخطرهای ) ریسک اندازِ چشم نیاز دارند تا با مناسبیهای  تامکانات و مهار، هاو کشورها به ابزار

افزایش بهزیستی و رفاه  برای ،ها فرصت استفاده ازتوانایی  تا به شکلی مقابله کنندبه طور فزاینده در حال تحول و 
 داشته باشند. را  عمومی

نیز عدم وجود  آن ی  دلیل عمده .نیستآسان  ،پذیرفته شده معقول و کامالً ی این ایده عملی کردن، با این وجود
های   جنبه آن بتوان بر اساسبه شکلی که  ،استآوری  تاب سیستماتیک )منظم(برای تحلیل  های الزم ابزار و مهارت

 .وارد کرد  و اقدامات بشردوستانهی توسعه ها یریز در برنامه را آوری تابمربوط به 
آوری  تحلیل تاب»گام برای  به شما با رویکردی گام راهنما این در .است مشکل این عرف ستورالعملد این هدف

 :کند تا کمک میاین حوزه ابزاری است که به متخصصان  «ها آوری سیستم تحلیل تاب» آشنا خواهید شد. 6«ها سیستم

 های گوناگون آماده  هدر حوز فعاننذیبرای « ها آوری سیستم تحلیل تاب»آمیز کارگاه  برای برگزاری موفقیت
 شده و آن را تسهیل کنند؛

 ها طراحی کنند؛ و انجمن محلی جوامعکشور، آوری  تاب افزایش برای یراه ی نقشه 

  ادغام نمایند. ها( )خیریه بشردوستانه ریزی اقدامات برنامه و توسعه ها را در تحلیل و تجزیهاز  حاصل نتایجو 

 

 را انجام دهیم؟« ها آوری سیستم تحلیل تاب» باید چرا

مدیریت  تحلیل»ابزارهای . کند اطالع داریم ا تهدید میر توسعه حال در کشورهای ی کهمختلف خطرات از اکنون ما
چه  دهد، یا جنگی رخ می ، نزاعحتماالً کشمکشدهد: کجا و چه زمانی ا نشان می ما بهکه  دارد وجود متعددی «2ریسکِ

سازی  شایع را مدل های بیماری و اقتصادی های شوک ظهور توان چگونه می، هستند طبیعی بالیایمناطقی در معرض 
 د داد.نخواه قرار ثیرأت تحت را مختلف جوامع ،ییهوا و آب تغییرات چگونه اینکه یا، و کرد

 یِآور تاب باید انجام دهیم، و چگونه باید ها ریسکاین  چه کاری برای مواجهه با دانیم دقیقاً نمی هنوز ،وجود این با
. افزایش دهیمبه طور روزمره با آن مواجه هستند، که  هایی ریسکدر برابر  را کشور ومحلی  جوامعِ ها، خانواده افراد،
کمک  ها آن بهگذاری شوند تا  کجا باید سرمایه ریسک معرض در افرادِ سازی توانمند برای ها و اعتبارات مهارت زمان،

 شود تا: 

  یا ،کنند جذبرا  ها شوک بهتر الف( -

  یا و ها قرار گیرند، شوکمعرض  در کمتریابند تا  انطباقب( چگونه  -

 ها رخ ندهد؟ شوند تا دیگر شوک متحولو کنند  تغییرج( به شکلی  -

                                                
1
 Resilience systems analysis 

2
 Risk management analysis 
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 :زیر را در اختیار کنشگران اصلی این حوزه قرار خواهد داد امکانات« ها آوری سیستم تحلیل تاب»

 هستند؛ مواجه آن اب جامعه )مردم(ه ک هایی ریسک اندازِ چشم از یمشترک دیدگاه 

 به آن نیاز دارند؛  خود ی جانبه همه رفاه برای مردمی که تر گسترده سیستم از درست یدرک 

 تأثیر قرار  را تحت رفاه سیستم کلیدی های لفهمؤ ،ریسک اندازِ چشم از اینکه چگونهنسبتاً جامع ی تحلیل
 ؛ها یی آنو چرا ،نیستند ها مؤلفه مو کدا ،آور هستند ها تاب کدام مؤلفهد؛ نده می

 به مردم دسترسیبه  ،قدرت از استفاده سوء یا استفاده چگونهاینکه  و قدرت، پویایی از یمشترک درک 
 شود؛  می از آنیا مانع  ،کرده دارند کمک نیاز ها شوک با مقابلهبرای  ها آنامکاناتی که 

  برای اقدامات مورد نیاز را  یمشترک اندازِ چشم« ها مآوری سیست تحلیل تاب» ،ی این موارد همه اساس برو
صورت  های ها، راهبردها و تالش در سیاستها  چگونگی ادغام آنو ، ها آوری سیستم جهت ارتقاء تاب

 . دهد ، ارائه میجامعه مختلف های الیه ی توسعهگرفته برای 

 

 چیست؟ کریسمدیریت  با در مقایسه« سیستم آوری تابتحلیل » ی افزوده ارزش

ی موارد زیر  پایه بلکه بر ،را ندارد« سنتی ریسک مدیریت»رویکردهای  با جایگزینیقصد  «ها آوری سیستم تحلیل تاب»
 : قرار گرفته است

 دهند قرار می مورد توجهرا  مختلف های ریسک درونی روابط و پیچیدگیکه  ،به تحلیلی عناصر کردن اضافه. 
 ،یا به طور مثال و ،باشند اقتصادی های شوکی  شروع کننده دنتوان میی ی طبیعبالیا چگونه :به طور مثال

 قرار دهند؛ ی طبیعیبالیا معرض در بیشتر را مردم دنتوان می  ها و جنگ درگیری چگونه

 به « ها آوری سیستم تحلیل تاب»قرار دارد. « 6داند مطمئن شوید که می»اصل  ِ سنتی بر مبنای مدیریتِ ریسک
قرار بررسی  مورد موارد دیگری نیز در نظر گرفتن طریق ازرا عدم ثبات و تغییر ل رفته، فراسوی این اص

 نوسانات و به ناامنی، و  حکومت هوا، و آب تغییر مانند ،بلندمدتزاهای   استرس چگونه، به طور مثال .دهد می
 های شوک ثیرأت و اهیتم دنتوان می ،جمعیتی تغییرات و محیطی زیست های تخریب ،اقتصاد ه شدنراند حاشیه
 ؛دنرا تغییر ده آینده

 کند؛ ادغام می ،اینکه چگونه سیستم در گذشته عمل کرده در مورد انتقادی تفکر با را ریسک بینی پیش 

 تمرکز و هدف  ،عبارت دیگربه است.  ریسک(روی  نه)و  سیستم تمرکز روی ،های موجود ی ظرفیت بر پایه
نظر از اینکه  رف)ص شان همه جانبه پشتیبانی از رفاهِحمایت و  برای مردم که است هایی سیستم تحلیل، تقویت

 ؛کنند استفاده می (هستند روبرو ریسکیبا چه 

 ؛ کند ایجاد می ،آوری ممانعت از تاب یا کمک در ،قدرت روابط اهمیتِ بهتری از درک 

 باید توجه دهد میتوجه قرار را مورد  (ویژه) کوچک مقیاس هم در و( فراگیر) در مقیاس بزرگ هایِ م شوکه .
 ثیرأت دنتوان می بالیای بزرگ، مانند زلزله یا سیل، همانند ،ها بیماری مثل ،مکرر اثر اما  کم حوادثِداشت که 

 .دنباش داشته مردم زندگی بر مخربی
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 ؟هستنددرگیر « ها آوری سیستم تحلیل تاب» در اشخاصی چه

 برای اجرای این ابزار .باشد آسان و سریعواضح،  ممکنتا حد  است کهکلی به ش« ها آوری سیستم تحلیل تاب» طراحی
در جوامع های قابل دسترس  راساس تخصصلکه این ابزار بب ،نیست« آوری تابدر  متخصص» به وجود افرادنیازی 

ی  ن برپایهدارد چونیاز  اضافی گذاری سرمایه حداقلِ به ،آن بر عالوهطراحی شده است.  هایشان گوناگون و سیستم
 .ندارد ،آوری داده جمعبرای  ،ی اضافی و نیازی به بودجهبنا نهاده شده  موجود های داده وها  ارزیابی

 تواند می ها تخصص و ها داده گذاری اشتراک. است« ها آوری سیستم تحلیل تاب» پذیری انعطاف ،دیگر مهم ی نکته
از سوی . دهند ارائهی زمانی کوتاه  بازه یک در مفید یراه ی نقشه و مستحکم یتحلیل مختلف اجازه دهد به کنشگران

ها  آوری سیستم تاب ی در زمینه تری کامل فراینداز  دنتوان می روشکاربران این  ،نهایی اهداف و نیازها به بستهدیگر، 
 .دنپشتیبانی کنحمایت و 

موجود  روی اطالعات کلیدی رانکنشگ ازای  طیف گسترده کند می کمک« ها آوری سیستم تحلیل تاب» نهایت، در
 ،این روش. برسندبه توافق آوری  تاب ها برای افزایش و اولویت ها ریسکی  در زمینهها را مبادله کنند، و  آنتمرکز کرده، 

را داشته  سیستم های جنبه تمام در آوری تاب اگر ما قصد افزایش)که  مشترک اقدام و ریزی برنامه برای مساعد یمحیط
 کند. ری حیاتی است( ایجاد میام ،باشیم

 

 ؟کنیم استفاده «ها آوری سیستم تحلیل تاب» نتایج از چگونه

: اینکه کنند ملزم می به دو کار شان را شرکاء ،المللی و چه ملی( )چه بین مالی کنندگان ءاهداخیرین و  از بسیاری
تحلیل . »کند آور می را الزام تحلیل منطقیبه  انجام دهند که خود نیاز 6ی تغییر نظریهی  بر پایه  ها را ریزی برنامه

 کند.  را تسهیل می  تغییر و تحلیل منطقی( ی )نظریه این موارد یهر دو« ها آوری سیستم تاب

 ی نظریه»؛ 2کند فراهم می« ی تغییر نظریه»ساخت پایه و بنیانی را برای « ها آوری سیستم تحلیل تاب» خروجی
. گیرد استفاده قرار می مورد ،جانبه همه انتقادیِ راهبرد و تفکر تحلیل،از  حمایت برای، وسعهتی ریز برنامه در اغلب «تغییر

آورد؛  می فراهم را «تغییر ی نظریه» ساخت در کلیدی ی مرحله سه برای الزم اطالعات« ها آوری سیستم تحلیل تاب»
 این سه مرحله عبارتند از:

 ؛یا زمینه بافت تحلیل و تجزیه -

 آینده؛ در تغییرات برای ها فرضیه و تمفروضا کاوش -

 .آینده تغییر برای شواهد ارزیابیو  -

 از استفاده. کند را دنبال می «تغییر ی نظریه»منطق  ،«ها آوری سیستم تحلیل تاب» توسط شده تولید راه ی نقشه
کمک  آوری هدف ایجاد تاببا  یهای برنامهبرای طراحی  ،های مالی کمک کنندگانِ دریافتبه  تواند می «تغییر ی نظریه»

 . نمایدهای موجود وارد  آوری را درون برنامه تابی  دهندهاصر افزایش ، و حتی بهتر از آن، عنکند
ی یک چارچوب منطقی، که اغلب برای مستندسازی و  تواند به توسعه همچنین می« ها آوری سیستم تحلیل تاب»

 :«ها آوری سیستم تحلیل تاب» در این زمینه شود، کمک کند. ه میهای توسعه و انسان دوستانه استفاد بازبینی برنامه

                                                
شناسی در  صی از روشی تغییر نوعِ خا ( یکی از نظریاتی است که در مدیریت ریسک مطرح شده است. نظریهTocیا ) Theory of Changeتغییر  ی نظریه 6

شود. در  های بشردوستانه، غیرانتفاعی و دولتی به منظور ترویج و ترقی تغییر اجتماعی به کار گرفته می ریزی، مشارکت و ارزیابی است که در اقدامات سازمان برنامه
گیرند.  ضروری برای رسیدن به این اهداف، مورد شناسایی قرار میهای  شرط شوند و سپس با بازگشت به گذشته، پیش ی تغییر، ابتدا اهداف درازمدت تعیین می نظریه

شوند قبل از  شود، و ثانیاً ذینفعان ملزم می ی تغییر در این است که با به کارگیری آن اوالً بین نتایج مورد نظر )یا دلخواه( و نتایج واقعی تمایز ایجاد می آوری نظریه نو

 .]پدیا مترجم به نقل از ویکی[نتایج، مدلی را برای رسیدن به نتایج مورد نظر طراحی کنند تصمیم در مورد مداخالت برای رسیدن به 
 ( مراجعه کنید.2262) Vogelی تغییر به وگل  برای بررسی دقیق مفهوم نظریه 2
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 دهد؛ ارائه می مورد نظر ی برنامهنتایج  و ثیرتأ ازعینی  یانداز چشم -

  داشته باشد؛ نقش نتایج و ثیرتأ این در تواند می پروژه خروجی چگونه دهد که می نشان -

ست، ها طرح منطقی چارچوب مورد نیاز برای تمفروضا ءکه جز ها، ریسکاز  یتر منسجم و بهتر اطالعاتو  -
 .دهد ارائه می

 یتحلیل عنوان به تواند می این تحلیل است، مشارکتی یفرایند« ها آوری سیستم تحلیل تاب» چون این، بر عالوه
د. به طور مورد استفاده قرار گیر ،مشترک های  برنامه  در عملیات ،اهداف بندی اولویت مورد نیاز برایاقدمات  و ییمحتوا

های  برنامه»، «6(UNDAF) توسعه به کمک برای متحد ملل سازمان ارچوبچ» مانند مشترکی اقدماتِ یها مثال برنامه

های پاسخ  برنامه» و ،«کشورهای فقیرهایی در  از قبیل پیمان مشترک های برنامه» ،«2(PRSPs)راهبرد کاهش فقر 
  .9(SRP) «گرایانه راهبردی/انسان

 های برنامه بر نظارت و هدایت برای ،ها سیستم آوری تاب های شاخص طراحی اند بهتو می همچنین فرایند این
 .کند کمکنیز  ها پروژه ریزی برنامه و تر مفصل

 

 چیست؟« ها آوری سیستم تحلیل تاب» های محدودیت

 :شود که زمانی به خوبی اجرا می« ها آوری سیستم تحلیل تاب»

 وجود داشته باشد؛ تخصص و ، تنوعکارگاه در کنندگان شرکت در مه و ،انگر تسهیل تیم در هم -

 دسترس باشند؛ هم در و باشند کیفیت هم با مربوط اطالعات -

 انجام شود. و به درستی ،با کیفیت ،زیربنایی های ریسکای و  عوامل زمینه تحلیل و تجزیهو  -

ای دقیق و  از طراحی پروژه حمایتبیش از  هک این است« ها آوری سیستم تحلیل تاب»از  اصلی هدف این، بر عالوه
 از ای گسترده ی دامنه به توجهالبته با  .فراهم کند ها برنامه و راهبردها ها، اطالعات ارزشمندی را برای سیاستبا جزئیات، 

عی از ماج انداز چشم تواند می تنها« ها آوری سیستم تحلیل تاب»گیرد،  قرار می بررسی مورد که ریسکی هایانداز چشم
 .ارائه دهد سیستم سراسر در ضعف و قوت نقاط

 

  

                                                
1
 United Nations Development Assistance Framework 

2
 Poverty Reduction Strategy Plans 

3
 Humanitarian / Strategic Response Plans (SRP) 
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 مفهومی چارچوب: «ها آوری سیستم تحلیل تاب»

از  ،است« ها آوری سیستم تحلیل تاب» زیربنای که ،کلیدی مفاهیم درکِریزی،  آوری در برنامه ادغام تاب منظور به
 خالصه شده است. نکات کلیدی تحلیل عبارتند از: 6 ی شماره در شکل تحلیل فرایند. اهمیت زیادی برخوردار است

  ؛خاص ی زمینه یک در ریسک انداز چشم از درستی درک باتحلیل شروع  

  ؛دهند می قرار ثیرأت تحت را ی موجود در جامعهها سیستم ،ها ریسک این چگونه اینکهبررسی 

 و  ،مقابله کرده یا کنار بیایند ها  ریسکبا این  است قرار ها سیستماین  چگونه اینکه مورد در اطالعاتآوری   جمع
  شوند؛ آور می  تاب ها ن آیا آ اینکه

  کمک  سیستم مختلف های بخش ی آن به ، تا به وسیلهآوری نیاز است  تاب افزایش برای اقداماتی کهتعیین
ا به شکلی یابند که در معرض شوک کمتری قرار گیرند، و ی انطباقکنند، یا به شکلی  جذبتا یا شوک را  شود
 یابند که دیگر تحت تأثیر شوک قرار نگیرند؛ تغییر

 ییرکلی نیز تغ ریسکِانداز  چشم و نهی آن زمی که در نتیجه ،است سیستم آوری  تاباین موارد  ی همه ی نتیجه 
 کرد. خواهد

 ها آوری سیستم : چارچوب مفهومی تحلیل تاب1شکل 
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آوری یک سیستم خاص و  ریزی برای تاب ، برنامهآن ست که هدفا تکراری و چرخشی آوری فرایندی  تاب افزایش
اثر   ی خود در زمینه ی برنامه نیز به نوبه دهد، اما نتیجه اندازِ ریسکی است که آن سیستم را تحت تأثیر قرار می چشم

 :شامل آوری تاب خواهد کرد. افزایش

 ؛های جامعه در هر زمینه گونگی کنشو چ  چگونگی اثر آن بر سیستم، و ریسک اندازِ از چشم فعال درک -

 شوند؛ مدیریت می بهترین شکل به خطرات آن جامعه ی الیه کدام در اینکه تعیین -

 و انطباق یا و شوک جذبِ برای سیستم ظرفیت آوری به منظور تقویت تاب اصول از ای مجموعه از استفاده -
 .گیرند قرار شوک در معرض کمتر که طوری به تغییر

 

تر  بررسی دقیق مورد «ها آوری سیستم تحلیل تاب»مفهومی  چارچوب انتخابی های جنبه ،االتیؤطرح س در ادامه با
 .گیرد  قرار می
 

 چیست؟ شوک چیست؟ (خطر) ریسک

 به ریسک این که دهد می زمانی رخ شوک. است آن منفی پیامدهای و منفی رویداد یک احتمال (خطریا ) ریسک
روی باشد به این دلیل که  زلزله خطر معرض در است ممکن )یا منطقه( کشور یک مثال، برای. شود تبدیل واقعیت

  .شود می نامیده شوک زلزله واقعاً رخ دهد، وقتی. گرفته است قرار زیرزمینی گسلِ
نظر قرار ( را مدِها تنشفشارها یا )ها  استرس و ها شوک ،ها ریسک مختلف انواع« ها آوری سیستم تحلیل تاب»

 جمله: دهد، از می

 د، مانندنکن ی اشخاص در گروه هدف اثر می همه نادر )با فراوانی کم( که تقریباً بر حوادث شوک فراگیر: .6

 پول؛ ارزش کاهش یا و آتشفشان، زلزله فوران آمیز، خشونت های و جنگ  ، منازعاتها درگیری

 یا و اصلی آور نان مرگ ؛ ماننددنک ها تأثیر می خانواده و افراد بر خاص طور به که مهمی رویداد شوک ویژه: .2

 یا کاری که منبع اصلی درآمد است؛ فعالیت دادن دست از

تغییرات  ،غذایی موادیا تغییرات در قیمت  ،سال است بارانی فصل به مربوط که سیل مانند فصلی: شوک .9

بعضی  در وبابیماری  یا و مکرر های جابجایی مانند 6معین زمانی ی محدوده در شوک یا بازار، قیمت

 ؛مناطق و کشورها

 سیستمیل( ی )پتانس نیروی بالقوه ی کننده تضعیف که بلندمدت روندهای (:ها تنشفشارها یا )ها  استرس .4

 ارز  نرخ نوسانات زدایی، جنگل آلودگی، افزایش مانند ،سیستم است آن گران کنش پذیری آسیب ی کننده تعمیق و
 .انتخابات های چرخه و

 

 :اعتقاد بر این است که «ها سیستمآوری  تحلیل تاب»در 

 کم  أثیرتو حوادث با  ،فصلی حوادث تجمعی اثرات و ،دهند قرار می تأثیر تحت را ها خانواده که ،ویژه های شوک
اختصاص اصلی و بزرگ، که معموالً عناوین خبری را به خود  فراگیر، های شوکی  به همان اندازه ولی مکرر،

                                                
1
 Recurring shock 
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 در و کردهایجاد  هایی از جامعه بخش برای های زیاد و تکراری را ویژه هزینه  ایه شوک .اهمیت دارند ،ددهن می
 .6دنتهدید کن ها را خانواده ،های فراگیر شوک از بیش د به مراتبنتوان شرایط می برخی

 ها در  شوکها و  استرس معلولیِ -درک روابط علی ،ها بندی آن  آینده و اولویت های ریسک برای درک مناسب
 .بسیار حیاتی و مهم است ،گذشته

 و ها شوک گی اثرچگون دنبال که زمانی: کند عرضه میها را  فرصتهم  و خطرات هم ریسک اندازِ چشم 
 .دنقرار گیر مدنظرباید  این موارد یدو ، هرهستیم افراد و ها سیستم برها  استرس

 

 سیستم چیست؟
 آینده در شوک یک به این دلیل که تأثیر کند؛ می سیستمی استفاده رویکرد یک از« ها آوری سیستم تحلیل تاب»

موارد متعددی را  تواند می سیستم یک به آن شوک وابسته است. جامعه های سیستمی پاسخ یا تغییر  نحوه به )ریسک(
 زیست محیط بخشی از ،(و کشور استان یا ،محله ،دهخانوا، فرد مثال عنوان به) جامعه از واحد یک جمله از ،گیرد دربر

 .2(شهری  ساخت زیر ی شبکه مثال برای) فیزیکی موجودیت یک یا و( جنگل مثال عنوان به) طبیعی

استخراج شده  9«رویکرد معیشت پایدار»از   به عنوان مثال استفاده شده،از آن ی که در این دستورالعمل سیستم
 است: 

معیشت  .است زندگی ی وسیله به عنوان نیاز مورد یها فعالیت و ها دارایی ،ها قابلیت شامل ]ی امرار معاش وسیله[معیشت 
بتواند  ، و از سوی دیگربهبود یابدها  از آنها مقابله کرده و  شوک و ها استرسبتواند با از یک سو  که است پایدار زمانی
 ،DFID)دهد  و بهبود و افزایش ،یف منابع طبیعی، حفظ کردهعاش را، بدون تض هآیند و حاضر حال های دارایی و ها قابلیت
6333). 

 )به دیگر های سیستم. است جوامع و ها، خانواده افراد،آوری  تحلیل تاب برای خوبی مبنای پایدار معیشت سیستم
 با دنتوان می نیزملی(  نهادهای مختلف های جنبه یا بیمارستان سیستم یک یا و زیرساخت، ی  شبکه مثال، یک عنوان

 دستورالعمل این که در هایی مثال موارد، این درتحلیل شوند.  و تجزیه« ها سیستمآوری  تحلیل تاب»  روش از استفاده
 مند است تعدیل شده و به موقعیت جدید وفق داده شود. نیاز ارائه شده

نیاز دارد؛ این  ی سرمایه یا دارایی ، رفاه جامعه به سیستمی با شش طبقه«پایدار معیشت رویکرد» اساس بر
 دستهشش  این از یک هرکه  5هایی دارایی«. 4اجتماعی و سیاسی فیزیکی، طبیعی، انسانی، مالی،: »ها عبارتند از سرمایه

                                                
 ارزیابی گزارشآن،  بر عالوه. ببینید راBarrett & Costas (2269 ) کوستاس و برت و( 2269) جهانی بانکهای  مثال موضوع، این مورد در بیشتر بحث برای 6

 برای اقتصادی های زیان از درصد 32تا  92 بینرش به طور مستند نشان داده که را مطالعه کنید. این گزا بالیا خطرپذیری کاهش پیرامون 2223 سال جهانی

 بالیای کاهش جهانی ی شبکه مشابه، طور به .(UNISDR، 2009) شود ولی مکرر ایجاد می کم شدت حوداث با دلیل به حیاتی های زیرساخت مختلف های بخش

(Global Network for Disaster Reduction) ریسکی است که اقشار فقیر  ترین شایع، کوچک مقیاس روزمره در حوادث مکرر که د نشان دادهبه طور مستن
به جای  عمومی خدمات و محلی های زیرساختاثرات مخربی را بر  همچنین و ها تأثیر گذاشته آن معیشت و خانواده دارایی مسکن،پذیر با آن مواجه هستند و بر  آسیب

 (.GNDR، 2013) گذارد می
 ی اطالعات بیشتر در این زمینه به این منابع مراجعه شود:برا 2

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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ی  ناحیه های دارایی از ای نمونه 2 شکل. خواهند بود متفاوت ی دیگر زمینه به زمینه یک از، دهند می تشکیل را سرمایه
 .دهد می نشانرا  ،ایهسرم مختلف های طبقهدر هر یک از ، 6کنگو دموکراتیک جمهوری یشرق

 
 کنگو دموکراتیک جمهوریشرق  در جوامع و ها خانواده برای معیشت کلیدیِ های دارایی از هایی نمونه: 2کل ش

 (2112 ،یونیسف و OECD: منبع)

 
 

 آوری چیست؟ تاب
 ساختار که حالی در ،شوک است از یافتن بهبود و جذب برای مردم یک کشور و محلی جوامع ها، خانواده توان ،آوری تاب

 تغییریا  تطبیقثباتی، به طور مثبت  بی و دگرگونی ،بلندمدت های استرس با مواجهه برای شان را زندگیمنابع )درآمد(  و
 ،که در زیر توضیح داده شده() 2تغییرذب، انطباق و ج با تقویت سه ظرفیت متفاوتوری را آ تاب (.2269 میچل،)دهند   می
 آوری، در ارتباط با شدت تغییر و هزینه، نشان داده شده است. های گوناگون تاب ، ظرفیت9ر شکل د .افزایش داد توان می

 از کردن جلوگیری یا ودادن  کاهش ،آماده بودن برای سیستم یک توانایی :)کنار آمدن( جذب ظرفیت 

 بازگرداندن و حفظ منظور به ،شده تعیین پیش از ایِ مقابله های پاسخ از استفاده با ،ها شوک منفی اثرات
 ای است که مقابله های مکانیسم شامل ظرفیت این. استآن سیستم  ضروری و اساسی و کارکردهای ساختارها

 برداشت این موارد است: شامل جذب ظرفیت از هایی مثال. گیرد مورد استفاده قرار می شوکهای  دوره طول در
 .ها بدهی بازپرداخت انداختن خیرتأ به و مدرسه بهدکان نفرستادن کو ،محصول هنگام زود

                                                
مین کشور بزرگ آفریقا و در مرکز این قاره قرار دارد. کنگو یکی باشد. جمهوری کنگو دو مثال اصلی این راهنما مربوط به بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو می 6

میلیون )بیش از آمار کشته شدگان جنگ جهانی دوم( در این  5بیش از  2222تا  6331های گذشته بوده است. از سال  ی دنیا در دهه زده از بدترین کشورهای آشوب
ز سایر نقاط دچار بحران است. به طور مثال طبق آمار در این بخش از کنگو از هر سه زن، دو نفر مورد شان را از دست دادند. بخش شرقی این کشور بیش ا کشور جان

 ]مترجم[باشد.  المللی می هایی است که مورد توجه نهادهای بین اند. به همین دلیل شرق کنگو از ناحیه تجاوز قرار گرفته
2
 absorbtive, adaptive, transformative capacities 
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 تا آن سیستم است اعمال و ها ویژگی تغییر یا و اصالح تنظیم، برای سیستم یک توانایی :انطباق ظرفیت 

 عملکردش، بدون ها به شکلی استفاده کند تا بتواند به از فرصت را تعدیل کرده و آینده ی بالقوه های آسیب
شامل این  انطباق هایی از ظرفیت مثال. ادامه دهد اش، ساختاری ویته یا عملکرد در کیفی ی عمده تغییرات

 مقاوم های دانه معرفی و اولیه، خدمات ی ارائه در خصوصی بخشِ مشارکتِ در منابع معیشت، تنوع موارد است:
 .خشکسالی برابر در

 
 (2112، 1ارانهمک و آوری )بنه تاب تقویت برای تحول تطبیق و جذب، های بین ظرفیت ی رابطه: 3 شکل

 ی تراکنش شدت تغییر / هزینه
 

 تغییر پذیری انعطاف ثبات

 ظرفیت تحول انطباقظرفیت  ظرفیت جذب
 های تحولی پاسخ ای سازگاری توسعه ماندگاری

 

 آوری تاب
 

 شوک که طوری به جدید کامالً سیستم یک ایجاد برای توانایی :(یا دگرگونی تحولتغییر ) ظرفیت 

و  اجتماعی اقتصادی، این ظرفیت زمانی ضروری است که ساختارهای. أثیری نداشته باشدت هیچ دیگر
  تواند این موارد باشد: هایی از ظرفیت تحول می مثال .کند میسیستم موجود را غیرقابل دفاع  ،محیطی زیست

 .فساد کاملالزم برای از بین بردن  اقدامات و شهری ریزی برنامه اقدامات تعارض، معرفی سازوکار حل

  

                                                
1
 Bene et al 
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 توضیحات بیشتر در این مورد از منبع زیر ،«ها آوری سیستم تحلیل تاب»ها در  با توجه به اهمیت درک ظرفیت

 ]مترجم[گردد.  در این بخش ارائه میخالصه شده و 

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 

Obrist (2262 )اوبریست و همکاران Lorenz (2262 ،)(، لورنز 2221)  Vossنویسندگان متعدد، از جمله: وس 

کامل مفهوم برای درک  سه نوع ظرفیتاطالع از  معتقدندDeck  (2262 )( و دِک 2262و همکاران )  Bénéبنی 

)در بعضی منابع: جذب  copingضروری است. این سه ظرفیت تحت عنوان ظرفیت کنار آمدن  جتماعیآوری ا تاب
absortive،)  انطباقadaptive تغییر یا دگرگونی  تحول، وtransformative  در بعضی از منابع: مشارکتی(

participative )اند.  گذاری شده نام 

پاسخ به ریسک، قلمرو زمانی، میزان توان تمایز ایجاد کرد:  ر میبر اساس چهار شاخص یا معیا تبین این سه ظرفی
 اند: هر یک از این معیارها در زیر به اختصار توضیح داده شده .نتیجه و، تغییر

 که بر اساس آنفعالیتی  ها از نقطه نظر . ظرفیتریسک دارد به مردم پاسخ ی به شیوه اشاره معیار، اولین .6
پاسخ به ریسک تحقق  آنچه اینجا مطرح است این است که آیا. کدیگر متمایزندد، از یشو انجام می )ظرفیت(

 ؛6ex-anteمورد انتظار یا مورد نظر یا است  ex-postیافته و عملی شده 

 .کند شود اشاره می هایی که برای مقابله با ریسک انجام می برنامه زمانی افق به زمانی، ی دامنهیا  دوم، معیار .2
تر، و توسط  شکل منطقی سک کوتاه یا میان مدت است، یا بهیهای مقابله با ر ا برنامهبه عبارت دیگر، آی

  ؛شود های دراز مدت منتهی می به برنامهگر،  سیستم یا فرد محاسبه

 ؛کند اشاره می  شود، ایجاد می اجتماعی ساختارهای در که تغییر از ای درجه به سوم، معیار .9

 .کند مرتبط است، اشاره می ظرفیت سهن ای با که نتایجیمعیار چهارم به و  .4

 مختصر هر یک از این سه ظرفیت در زیر ارائه شده است: توضیح

انفعالی یا » به اقدامات شود، نظران ظرفیت جذب نامیده می که توسط بعضی از صاحب :کنار آمدن ظرفیت .6
 بر غلبهو  مقابله رایب مردموقتی . به عبارت دیگر، نسبت به ریسک اشاره دارد( یافته تحقق) «واکنشی
نشان واکنش به ریسک  شان است، دسترس در مستقیم طور به که یمنابع بر اساس ،فوریهای  ریسک

 بازسازی عبارت است از: فیتزیربنایی این ظر منطق. کنند ، از ظرفیت کنار آمدن یا جذب استفاده میدهند می
  . وقوع یک حادثه از پس بالفاصله رفاه موجود سطح ترمیمیا 

شان  براساس تجربیات گذشته مردم که )مورد انتظار( «پیشگیرانه» و یا «فعال» : به اقداماتانطباق ظرفیت .2
را  آینده خطرات ها بر اساس آن و ،گرفته یاد گذشته تجارب از هایی را گیرند تا درس می  ها را به کار آن

 اتتغییر در راستای انطباق ظرفیت شود. ، گفته میشان را تنظیم کنند معیشتبر اساس آن  و بینی کرده پیش
. شود به کار گرفته می آینده خطرات با مواجهه در مردم رفاه موجود وضع حفظ جهت در و تدریجی بوده

ی است که هر کدام از های فعالیت زمانی ی محدوده در ،انطباق و های کنار آمدن ظرفیت بین ی عمده تفاوت

                                                
 و ظهور از قبل نچهبه معنای مورد انتظار یا مورد نظر، یا آ ex-anteدهد، و اصطالح  معنا می گذشته اعتبار به ، یایافته تحقق ،شده عملی ،واقعی ex-postاصطالح  6

 ex-ante یا بخرند، دارند قصد یا هستند یلما خریداران که مقداری، انتظار مورد تقاضای ex-ante demand مثالً. رود می آن انتظار ای پدیده وقوع

Investment فرهنگ آنالین آفتاب، مترجم[. است تولیدی ی مؤسسه یک ی شده بینی پیش یا موردنظر گذاری سرمایه[ 
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های  برنامه منطق و با یتاکتیکهای  درگیر مأموریت ظرفیت کنار آمدن، که حالی در گیرند. ها به کار می ظرفیت
  .گیرد می را دربر تر بلندمدت های ریزی رنامههای راهبردی و ب مأموریت شامل ظرفیت انطباق ،است مدت کوتاه

میده نا نیز «مشارکتی ظرفیت»نظران  تحول، تغییر یا دگرگونی که توسط بعضی از صاحب ظرفیت نهایت، در .9
 اجتماعیـ  سیاسی تر گسترده ی پهنه از کمک گرفتن و دارایی به دسترسی برای مردم توانایی شامل، شده است

 گیری تصمیم فرایندهای در است که طی آن مردم (مدنی ی جامعه اصطالح به و دولتی های سازمان از یعنی)
 هم موجب و دنبخش را بهبود می فردی رفاههم  یسساتؤم ایجاد از سوی دیگر، با و ،کنند مشارکت می

تفاوت در  با انطباق و های تغییر ظرفیت بین اصلی تفاوت. دنشو می آینده های بحران در اجتماعی نیرومندی
 منظور به در اهداف (رادیکالجابجایی بنیادی ) موجب ظرفیت تغییر،. شود مشخص می نتیجه و تغییر ی درجه

 شود. می آینده یا و حال های برابر ریسک در سطح رفاه مردم افزایش

 چهار معیار ذکر شده به جدول زیر توجه کنید: سبرای تمایز بین سه نوع ظرفیت بر اسا

 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق آمدن ظرفیت کنار 

 مورد انتظار )آینده( مورد انتظار )آینده( به اعتبار گذشته پاسخ به ریسک

 بلندمدت بلندمدت مدت کوتاه قلمرو زمانی

 ای زیاد، تغییرات ریشه متوسط، تغییرات افزایشی کم، وضع موجود میزان تغییر

 افزایش رفاه حال و آینده تأمین رفاه آینده ترمیم سطح فعلی رفاه نتیجه

 

 

 
 در ساحلیی محلی در شهری  جامعه یک مثال، عنوان به شود. استفاده می در اغلب موارد این سه ظرفیت همزمان

 محافظت ساالنه سیل برابر در شهر های زیرساخت از که یموانع ساخت با جذب ظرفیتاز  است ممکن بنگالدش
به  آشامیدنی آب آوری جمع و محصوالتگی کشت چگون تغییر اش برای انطباقی های مهارت از ؛کند استفاده کند، می

از  است، ییهوا و آب تغییراتناشی از که  زیرزمینی های آبی  فزاینده شوری برابر درتا  کرده،استفاده  جدیدهای  شیوه
 ی درباره عمومی نگرش ی درتغییر ،طبیعی منابع مدیریتی  تغییر و تحول در شیوههمچنین با  و کند؛ محافظت خود

 برای ظرفیت نوع سه از هایی ، مثال6 جدولدر  .ایجاد کند ،زنان نقش و مختلف اجتماعی های گروه مشارکت و نقش
 .شده استارائه  معیشت، سیستم در ،سرمایه مختلف طبقات
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 های گوناگون ی سیستم معیشت در زمینه تقویت کننده یها هایی از فعالیت : مثال1دول ج

 تغییرظرفیت  انطباقظرفیت  ظرفیت جذب سرمایه

 مالی

 رایب بازار به دستیابی از حمایت -
 و تولیدات کشاورزی فروش افزایش

 دامی

 های هگرو ارتباط و اندازی راه -
 ادغام انداز، پس های( )صندوق

 همبستگی مشترک، محصوالت
 ها بانک متقابل

 و خرد اعتبارات به بهتر دسترسی -
 برای ریسک تشویق برای تنخواه،
 ورودی جدید های فعالیت

 الکترونیکی بانکداری معرفی سازوکار -

 رسمی بیمه بازار کردن باز -

 اجتماعی حفاظت های سیستم -

 الیاتم قانون توضیح و سازی ساده -
 فساد کردن محدود برای

 انسانی

 جدید مدارس به آواره کودکان ادغام -
 میزبان  جوامع در

 اجتماعی حمایت های گروه از استفاده -
 خانواده به کمک برای سنتی طب
 بهداشتی های مراقبت برای

 جمله از) کودک حقوق درک افزایش -
  (پرورش و آموزش

 درمانی ی بیمه های طرح اندازی راه -
 رسمی

 رایگان آموزش ی رائها -

 و بهداشت سیستم تمرکززدایی از -
 درمان

 طبیعی

 احشام کشتار یا و فروش -

 تر امن ای منطقه به جابجایی -

 واکسیناسیون -

 ها جنگل احیای -

 مرزهای امنیت مینأت و تنظیم -
 ملی های پارک

 دام منابع در نگهداری از تنوع -

 حیوانات واکسیناسیون -

 REDD از فرایند پشتیبانی -

: زمین دادن اجاره قانون اصالح -
 و مناسب ریزی برنامه از اطمینان

 زمین مختلف کاربران با افزایی هم

 فیزیکی

 و تعمیر مسئول های کمیته تقویت -
 ها زیرساخت نگهداری

 در جوامع محلی مشارکت از اطمینان -
  ساخت زیر برای ریزی برنامه فرآیند
 محلی

های  اجاق: جدید های فناوری معرفی -
 بهبود و بازیافت کارآمد،احتراق  با

 انرژی منابع زائد، مواد مدیریت
 جایگزین

 مدارس، در مدنی آموزش ترویج -
 انرژی، ی زمینهشامل اجزائی در 

 تغییرات و زیست محیط از حفاظت
 ییهوا و آب

 در بیشتری تمرکزِ عدم مدافع -
 ملی های سیستم و ها بودجه

 سیاسی

 در بهتر پاسخگویی و شفافیت -
  امعهجگیری  تصمیم

 برای محلی ابتکارات تقویتِ و حمایت -
 برای و ،های محلی انجمن جلسات

 زمین مناقشات مربوط به حل

 اجتماعی های ن سازما از پشتیبانی -
 محلی، قدرت ساختار در شرکت برای

 های گروه و زنان حضور جمله از
 قومی مختلف

 تقویت دهندگان، یأر آموزش -
 افزایش و ،ساالری مردم فرهنگ
 سیاسی احزاب میان گفتگو

 انتخابات در شفافیت ودبهب مدافع -

 اصول مورد در شهروندان آموزش -
 یساالر مردم

 قوانین اصالح و احترام مدافع -
 زمین به مربوط

 اجتماعی

و  گری های میانجی استفاده از کمیته -
 و سازش صلح

 از حفاظت برای اجتماعی های شبکه  -
 برای جوانان گشت کودکان،
 عنف به تجاوز و سرقت از جلوگیری

 و و سازش صلح های کمیته آموزش -
 دیگر های گروه

 مشترک اجتماعی فضاهای ی توسعه -
 طبیعی منابع و

 جامعه مدیریت در زنان نقش تقویت -

 قضائی نظام بازگشت از حمایت -
 اعتماد ترویج و رسمی

 های آن مکانیسم

 های موقعیت در زنان تقویت -
 جامعه رهبری

 اوزتج انقربانی از بدنامی حذف -
 مشابه حوادث دیگر و جنسی
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 ای مرحله 4فرایندی «: ها آوری سیستم تحلیل تاب»

  نشان داده شده است. 4ی  در شکل شماره« ها آوری سیستم یل تابتحل» ی چهار مرحله
 

 «ها آوری سیستم تحلیل تاب»ی اصلی  : چهار مرحله2شکل 

 
 

 کشد؟ طول میها چقدر  آوری سیستم تحلیل تاب
 تا حد ممکن سبک، سریع و آسان باشد. برایاست که به شکلی طراحی شده « ها آوری سیستم تحلیل تاب» ایندفر

 کارگاه یک در فعال شرکت سازی، آماده ی مرحله طول در  اطالعات و ها داده به دسترسی معنی به این افراد، از بسیاری
 حال، این باباشد.  های آینده می ها و برنامه ها در سیاست برای به کارگیری آن نتایج از استفاده و ،هروز دو آموزشی

 قطعاً کار بیشتری را باید انجام دهند.  هستند(  آوری سیستم هدایت و تسهیل تحلیل )تاب درگیرگروهی که 
 در« ها آوری سیستم تحلیل تاب» از مرحله هر برای که مدت زمانی، 5 ی شماره ارائه شده در شکل جریانیمودار ن

 سه برای سازی آماده و دو، و یک مراحل. دهد نشان می را هبود نیاز مورد کنگو دموکراتیک جمهوری ی شرقی حیهنا
 .شود انجام موازی صورت به دتوان می مرحله،
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 «آوری سیستم تحلیل تاب» برای زمانی جدول یک از ای نمونه: 5 شکل

 
 

 ی اول: حاکمیت و قلمرو مرحله

 

 
 کند می تضمین :مرحله این بسیار حیاتی است.« ها آوری سیستم تحلیل تاب»در فرایند  خوب (حاکمیتِیا ) نظام راهبریِ
 اجازه و ؛شکل گیرد اصلی مسائل اطراف در اجماع تا کند می کمک مناسبی در تحلیل درگیر خواهند شد؛ که ذینفعانِ

 اجماع این. را ایجاد کنند آینده های اولویت و ،آوری تاب ،ها ریسک از مشترک یانداز چشم ،مختلف های گروه تا دهد می
  .شود استفاده بهتر ریزی برنامه و ها سیاست ی توسعه برای آوری تاب راه ی نقشه که کند می تضمین ،مشترک اندازِ چشم و
 

  شود؟ تعریف میچگونه « ها آوری سیستم تحلیل تاب»قلمرو 

 نشان داده شده است. 1ی  در شکل شماره« ها ستمآوری سی تحلیل تاب»تنظیم قلمرو بُعد برای  چهار
 «ها آوری سیستم تحلیل تاب»: چهار بعد برای تنظیم قلمرو 6شکل 

 

 حاکمیت و قلمرو: 1
پیش تحلیل و : 2

 بسته ی جلسه
 کارگاه: 3

استفاده از نقشه ی : 4
راه برای افزایش  

 تاب آوری

دو ماه بحث با ذینفعان 
 اصلی

 دو هفته
 4: روزه ؛  آمادگی 2: کارگاه

 هفته  

 هفته 6: نقشه ی راه و گزارش

 روند در حال انجام

 حاکمیت و قلمرو: 1
پیش تحلیل و : 2

 بسته ی جلسه
 کارگاه: 3

استفاده از نقشه ی راه  : 4
 برای افزایش تاب آوری

تابآوری

چه

سیستمی؟

چه

کسی؟

چه

ریسکی؟

چهبازهی

 زمانی؟

 از بخشی یا سیستم آوریتاب
 (معیشت سیستم مانند) سیستم

مدت زمان تحلیل )مانند سه 
 هفته(

گروهی از افراد یا موجودیتی جغرافیایی 
 (های میزبان یا مهاجران)مانند خانواده

های ها یا شوکتمرکز بر ریسک
انداز ریسک )مانند خاص از چشم

خطرات طبیعی، اقتصادی و سیاسی( 
 ی یا فراگیرفرد
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 طمینانبودن آن ا بینانه واقعشود تا از  محدود کافی ی اندازه به باید قلمرو. تعیین قلمروِ تحلیل بسیار اهمیت دارد
ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد تا  کنندگان شرکت های برنامه و ها یاستسقلمرو باید با  . از سوی دیگر،شود حاصل
 .شود استفادهی که بعد از تحلیل تهیه خواهد شد بدون نیاز به تغییر راه ی نقشه

قرار است چه کاری انجام »نیاز داریم به این سؤال پاسخ دهیم: « ها میستآوری س تحلیل تاب»برای تعیین قلمرو 
 آوریِ: ش تابافزای«. دهیم؟

 استفاده تحلیل برای ، سرمایه مختلف گروه شش با معیشت، سیستمدر مثال این راهنما،  ؟یسیستم چه 

 .شود می

 کدام مورد  آوری تاب افزایش دنبال. ایم که تعیین کرده است جامعه از یهدف ی الیه به بستگی این ؟چه کسی

 آن. نهادهای ی ازیک و دولتیا  و خاص، های گروه جوامع، افراد، هستیم:

 سیاسی، جغرافیای های ریسک همرا انتخاب کنید؛ که  6خطریچند یرویکرد کنیم می توصیه ؟ریسکی چه 

ی گسترده(  ویژه )خاص تا فردی( و فراگیر )با دامنه شوکهم هر دو نوع  و ،یزیست محیط و طبیعی ،اقتصادی
 .کند تمرکز ها ریسک از ترمحدود ای وعهمجم روی تواند می همچنین تحلیل حال، این با. گیرد را دربر

 ها برنامه اگر. داشته باشد مطابقتریزی  برنامه ی چرخه با باید معموالً زمانیی  بازه زمانی؟ ی ازهدر چه ب 

در  هرچند که باشید داشته یاد به. باشد سال سه برای بایدهم  تحلیل ،ریزی شده باشد طرح سال سه برای
 ی چگونگی مقابله مورد در اما ،دنده رخ ها شوکوجود دارد که  یبیشتر احتمال ،تر طوالنی زمانی های بازه

اطمینان  انجام دهیم،ها  ظرفیت اینبرای حمایت از  ایدو بر همین اساس در مورد آنچه ب ،با شوک سیستم
 زیادی نخواهیم داشت.

 

  ضروری است؟« ها آوری سیستم تحلیل تاب»  برای موفقیتچه مواردی 

 :عوامل اصلی زیر وابسته استبه « ها آوری سیستم تحلیل تاب» موفقیت

 تحلیل و تجزیهدر  دقت -

 آگاهی داشته باشند. ها ریسک از که افرادی و وجهی چند تخصص به دسترسی -

 آوری تاب راه ی نقشه ی دامنه و کیفیت -

 ریزی بهتر.  برنامه و ها برای سیاست نتایج از استفاده و حق مالکیت -

 
 برای ها، که بعضی از جنبه اینجا در مدیریت فرایند است.در مورد  دقیقتفکر  عوامل موفقیت، نیازمند رسیدن به این

، بندی زمانها عبارتند از:  این جنبه شوند؛ به اختصار توضیح داده می است، حیاتی« ها آوری سیستم تحلیل تاب» موفقیت
 روند. پشتیبانی سیاسی، اعتبار و وضوحِ

آوری  تحلیل تاب» نتایج از استفاده و شرکت برای کلیدی افراد در انگیزه ایجاد در بندی زمان :بندی زمان

 یک( از بعد بالفاصله یا) طول در احتماالً ،شوند ارسال می آوری تاب یی که در موردها پیام. اهمیت زیادی دارد« ها سیستم
آوری  تحلیل تاب»نتایج  اگر. ی منتقل خواهند شد، یا در هنگام برگزاری انتخابات محلی و ملی، با سهولت بیشتربحران
المللی است(  های بین یا کمکملی  یها سازمان خیرین، کنندگان اعتبار )منظور ءاهدا کلیدی اهداف بامطابق  «ها سیستم

 تربیش احتمال به ،کشور باشد ی ی سالیانه ی بودجه ریزی و تنظیم الیحه ی زمانی مناسب برنامه چرخهدر هنگام و یا 

                                                
1
 multi-hazard approach 
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 بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت: در این موارد نتایج تحلیل  د گرفت؛ به طور مثال،نخواه قرار استفادهمورد توجه و 
 ریزی برنامه فرایندها برای  یا در زمان ورود داده کشور، ی راهبردی توسعه ی تنظیم لوایح ی چرخه اولیه مراحل در

 .بشردوستانه قداماتبرای ا ریزی برنامهی  چرخه یا و ،شخصی
را فراهم خواهد کرد تا افراد با  اطمینان هستند این احترام مورد ی که در جامعهرهبران حمایت :سیاسی پشتیبانی

 این ایجاد. شود میریزی تأثیر داده  گذاری و برنامه انگیزه در طرح شرکت کرده و نتایج تحلیل به خوبی در فرایند سیاست
عالئقِ  روشنِ درک برای توجهی قابل گذاری یهسرما ،پذیر خواهد شد که در شروع کار امکان زمانی سیاسی حمایت
  .انجام شود کلیدی گیران تصمیم

 تغییر برای قوی ای انگیزه تواند می هم ،بالقوه ی جدید و  به اعتبار و بودجه اشاره ها زمینه از بسیاری در :اعتبار

آوری  تحلیل تاب»و مشارکت بیشتر با فرایند  تعامل به را افرادهم  و د،آوری ایجاد کن تاب و ها ریسک مورد در نگرش
ایجاد  (با اعتباری جدید جدید یا پروژهبیش از ) تر منسجم و تر دقیق کارِاز  آوری تاب واقع در .کند تشویق « ها سیستم

 حاصل اطمینان ویژه برای اینکه به ،ضروری است  آوری صرف هزینه برای ایجاد تاب حال، این با. یابد شده و ارتقاء می
های  کمک کنندگانِ در چنین شرایطی اهداء؛ استگذاری شده  به خوبی سرمایه« ها آوری سیستم تحلیل تاب»روی  شود
  .خواهند کردتأمین اعتبارات الزم اعالم  برای را خود و اشتیاق آمادگی مالی

تند باید به وضوح بدانند چه کاری را قرار است ی اشخاصی که در تحلیل درگیر هس همه :روند مورد در وضوح

ی سؤالکنند را درک کنند. داشتن  به درستی معنای کلماتی که استفاده می بایدها  از سوی دیگر، آن .چرا؟و ، انجام دهند
درستی از آنچه قرار است  درک کمک خواهد کرد تا هم کلیدی افرادبه  ،واضح پیرامون یک قلمروِ هدفِ مشخص

 با چهره( به  )چهره فردی و مذاکرات . صحبتمتمرکز شوندروی آن بتوانند به خوبی  و هم ،کنند داشته باشندتحلیل 
درک درست و واضح از روند  تضمینی برای خوب گذاریِ سرمایه تواند می تحلیل و تجزیه شروع از قبل کلیدی کنشگران

 .به درستی روشن شود )و سایر مفاهیم کلیدی( آوری تاب دمانن عباراتیکار باشد. در شروع کارگاه نیاز است منظور از 

 

 پاسخگویی و شفافیت به رویکرد

 اصول زیر باید دنبال شود:

 ؛باشدآسان  ها به شکلی بیان شود تا درک آن نتایج 

 کنید؛ ثبترا  اطمینان عدم سطوح وی مورد استفاده ها روش 

 توجیه کنید؛  بیان و علت آن را را ا،ه ریسکشمول بعضی از  عدمیا شمول و ، انتخابهای  مالک 

 ها را شناسایی کنید؛ داده منابع 

 ی استفاده از  در ارتباط با نحوه ای( نامه پروتکلی )تفاهم، روی منافع تعارض و سوگیری از جلوگیری برای
 توافق کنید؛ انکارشناسنظرات 

 را توضیح داده و شفاف سازید؛ ها هداد اطمینان از تمامیت )تکمیل بودن( یا و صحتی مربوط به ها محدودیت 

  قرار دهید. مدنظررا  نتایج از مستقل ارزیابیِانجام 

 
نیز اقدام مثبتی  ها و مدل ریسک مربوط به اطالعات به آزاد دسترسیامکان باشد، فراهم نمودن  پذیر امکان اگر

 فراهم کردن ی هزینه به طور مثال: ،گیردقرار  مدنظر الزم استزمینه موارد دیگری نیز  ایندر  حال این با. خواهد بود
 ،پذیر باشد امکان ها داده محدود به بعضی از دسترسی ممکن است .امنیت و بودن محرمانه خصوصی، حریم حفظ ها، داده
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مثل  ها مربوط به سایر ریسک یها داده نه) طبیعی بالیای های ریسک مورد در ها داده به دسترسی مثال برای
 .روش میانی در این زمینه باشد یک است ممکن (اجتماعی های سیاسی و ریسک

 

 ؟ذینفعان مناسبی را پیدا کرد توان می چگونه

برای موفقیت تحلیل از اهمیت زیادی برخوردار  ،شوندانتخاب  طرحدر  مشارکتاز اینکه افراد درستی برای  اطمینان
 :است. دالیل این اهمیت به شرح زیر است

 های بخش ،خیرین مختلف :وجود داشته استاز قبل  ی کهدر روابطعالیت هایی برای ف فرصت ایجاد

 در توسعه های چالش به و کنند می کار گوناگونی های روش به های متفاوت، در زمینه عملیاتی کنشگران و دولتی مختلف
به صورت « ها آوری سیستم تحلیل تاب» برای افراداین  آوردن  هم گرد. کنند رسیدگی می جامعه مختلف های الیه

 های حل راه به سترسید ؛برداری شود دخیل در موضوع بهره کنشگران میان روابطاز  تا: مشارکتی کمک خواهد کرد
 مشارکتی یادگیری تواند می همچنین تحلیل. آشکار گردد ،یکدیگر با کار جدید های شیوه و ؛افزایش یابد ،توسعه ی بالقوه

ایی دارد و چه چیزهایی به درستی کارچیزهایی  چه ،ی خاص اینکه در یک زمینه درک به عبارت دیگر، .دهد توسعه را
 . عمل نخواهد کرد

 اجازه و به صورت مشارکتی با یکدیگر ها ریسک تحلیلِ :منسجم ی برنامه و مشترک ریسکِ اندازِ چشم

 در و ی را به اشتراک گذارندریز برنامه مقاصد و روندها، ،ها ریسک مورد در اطالعات ،مختلف کنشگران که داد خواهد
به اشتراک گذاشته شده موجب افزایش  تحلیلِ. را نیز فراهم آورند جدید اطالعات به دسترسی افزایش ،ی آن نتیجه

 مورد در تر عینی بحث به این امر خود. دهد می افزایشآوری را  تاب ایجاد در نتیجهشده و  های داخلی حل راه و مالکیت
 بیشتر 6افزایی هم به تواند می همچنین ریسک ندازِ ا چشم از مشترک تصویر. خواهد شدمنجر وری آ تاب تقویت چگونگی

 شود؛ و البته منجر بشردوستانه درگیر در اقدامات کنشگران و ییهوا و آب اتتغییر ، های مختلف در زمینه  توسعه بین
 ،ریسک اندازِ چشم از تر کامل و مشترک تحلیلِ نهایت، در .گرددنیز منتهی  مشترک های برنامه به این همکاری شاید

  .داد خواهد کاهشنیز  را ناخواسته پیامدهای پتانسیل
 باید آنچه و ،ریسک اندازِ چشم از مشترک و منسجم درک :جدید ی بودجه های مکانیزمنفوذ برای اعمال 

از مقامات باالتر اعتبارات بیشتری  تاد مالی ایجاد خواهد کر کنندگان کمک برایهایی را  فرصت شود، انجام آن مورد در
و   ها استانو ، المللی سطح بین در) نیمرخی از کشورها« ها آوری سیستم تحلیل تاب»را درخواست کنند. از سوی دیگر، 

ی بیشتر را از  خود به طور بالقوه امکان جذب بودجه این امر هکرده، کباال ارائه  ریسکبا سطح مناطق در سطح ملی( 
 . کردفراهم خواهد  یرینسوی خ

 

 ان حاصل کرد؟ناطمی فرایند طولحمایت افراد در تداوم از  توان می چگونه

 کارشناسان ،یسکر کارشناسانند: شو درگیر« ها آوری سیستم تحلیل تاب»در  باید کنشگران از اصلی ی مجموعه سه
در هر کدام از این طبقات قرار گیرند را  دنتوان یم که افرادی انواع از نمونه چند 2 جدول. کلیدی گیران تصمیم و سیستم،

به  موقعیتشوند از یک  دعوت می« ها آوری سیستم تحلیل تاب»افرادی که به  ،؛ البته معموالً در عملدهد می نشان
 دیگر متفاوت خواهند بود.  موقعیت

                                                
1
 synergies 
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به صورت اشتراکی « ها سیستم آوری تحلیل تاب»برای انجام  تمایلی در ابتدا است ممکن ،کلیدی ذینفعان از برخی
هدف را  های مختلفِ های گروه و تعیین اهدافی که منافع و نگرانیهای درست،  پیام رسالا بنابراین،نداشته باشند. 

 ت زیادی برخوردار است. یاز اهمپوشش دهد، 
ت مشارکتی تحلیل به صور در شرکت برای یزیاد  تمایلاحتماالً ...( و ها )خیرین، سمن بشردوست کنشگران
شان انتخاب  دوستانه انسانهای  هایی که برای فعالیت و ارزش اصولمغایرتی با  کار این متوجه شونداگر  ،خواهند داشت

تحلیل ». منفعت کند نمیهای مشترک ایجاد  نداشته و همچنین الزامی برای درگیر شدن در سایر برنامهاند،  کرده
 بندی اولویتبرای  ،تحلیل ی نیروی بالقوه بشردوستانه اوالً شامل در کارهاین درگیر فعاال برای «ها آوری سیستم تاب

 در بشردوستانه مالی منابع بهها  آن وابستگی ثانیاً موجب کاهش و ،است بحران ای ریشه علل ههای مربوط ب ریزی برنامه
 .شود می کاهش بحران های تالش

 «اه آوری سیستم تحلیل تاب»: کنشگران درگیر در 2جدول 

متخصصان 

 ریسک

 زیست محیط طرفداران محلی، های دانشگاه از دانشگاهیان و دانشمندان: هوا و آب و زیست خطرات محیط -

 علوم دانشمندان و امنیتی،ـ  نظامی انگر تحلیل المللی، بین یا محلیاتاق فکرهای : سیاسی جغرافیای اتخطر -
 سیاسی

  کشاورزیمحصوالت  ان قیمتگر تحلیل بازار، گران همعامل اقتصاددانان، مرکزی، بانک: اقتصادی اتخطر -

متخصصان 

 سیستم

 بهداشت ارتقاء کنشگران معلمان، پرورش، و آموزش متخصصان: انسانی -

 های وام های سیستم صنایع، و تجارت اتاق همراه، تلفن های شرکت اعتباری، سساتؤم، تجاری های بانک: مالی -
 بیمه صنعت اجتماعی، امنیت ی هشبک بازیگران سنتی،

 و معادن استخراجی صنایع جنگلداری، و کشاورزیهای  سازمان ،بانان محیط: طبیعی -

 مهندسان ها و زیرساخت، نقل و حمل کنشگران اساسی،ارائه دهندگان خدمات  برق، و آب شرکت: فیزیکی -

 نیروهای نظامی س،مجل نمایندگان ،ها( های پرنفوذ )البیست گروه انتخابات، کمیسیون کارمندان وکال،: سیاسی -

 کنشگران ،های حمایتی سازمان کنشگران زنان، های گروه ،جوامع محلی رهبران مذهبی، رهبران: اجتماعی -
 ها رسانه ،تعارض از جلوگیری

 گیران تصمیم

 جامعه رهبران مجلس، نمایندگان ،دارایی زارتاستاندارها و فرمانداران، و محلی، مقامات -

 کننده یه و کمکهای خیر سازمان ارشد مقامات -

 بزرگ، غیردولتی های سازمان توسعه، های بانک ملل، سازمان های آژانس سرانریزی،  برنامه ارشد  کارکنان -
 عملیاتی کنشگران دیگر و احمر هالل /سرخ صلیب

 
 به مزایای اگرشوند و  می دانشگاهیان و دانشمندان که عمدتاً شامل هوا و آب تغییر و توسعه کنشگران

به طور کامل برایشان روشن شود به احتمال زیاد در طرح مشارکت خواهند کرد. در این زمینه  اطالعات گذاری اشتراک
باید اطمینان حاصل شود موضوعاتی که برای این گروه اهمیت دارد )به طور مثال موضوعات مربوط به محیط زیست( 

  .قرار گیرد مدنظرهای آینده  ریزی در برنامه
 مطمئن باشند که اگر ،در تحلیل مشترک شرکت خواهند کرد زیاد احتمال به مدنی ی جامعه النفعا و محلی جوامع

 .کردد نخواه  ها عمل توجه کرده و به آنتحلیل  نتایج بهخیرین  و محلی ملی، مقامات
ت طرحی در جه عنوان بهاگر برنامه  ،نشان خواهند داد عالقه فرآیند ایندر  پیوستن هب خصوصی بخش و خیرین

 عملی کند.  های و برنامه اقداماتبه ها را مقید به پیوستن  اینکه آن نه ،باشد اطالعات گذاری اشتراک به
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آوری  تحلیل تاب» به پیوستن برای دنتوان می دارایی وزارتمسئولین  و مجلس نمایندگان دولتی، کنشگران
از عملیات ملی  ای ی گسترده ی را در دامنهبیشتر نفوذ و وضوحاگر احساس کنند که این برنامه  ،ترغیب شوند« ها سیستم
 دهد. ها می المللی به آن و بین

هایشان واقعاً در  تحلیل احساس کنند کهی مشارکت در تحلیل را پیدا خواهند کرد  انگیزهزمانی  ریسک انگر تحلیل
 ،غلبه داردسیاسی  فیایجغرا های ریسککه  جایی در مثال، برای. گرفت مورد استفاده قرار خواهدریزی  برنامه

 ارز نرخ نوساناتنگران  ی کهاقتصاددانان هستند یا سیل یا زمین لرزه ریسک روی بر کار حال در ی کهدانشمندان
یی که ها ریسک ، بحران از پس مسئولینبدانند  کهمشارکتی خواهند شد  تحلیلِ به پیوستن به مند هعالقزمانی  ،باشند می

 .دادخواهند  ها پاسخ داده و به آن قرارنظر مدریزی   برنامهدر هاست را نیز  مدنظر آن
 )و ملی( المللی بین های کمک به کمی دسترسی خصوصی بخش کنشگران معمول، طور به محلی خصوصی بخش

. ها مورد توجه قرار گیرد ی کمک شبکه ی برای اتصال بهفرصت عنوان به ها برای آن تواند می تحلیل بنابراین. دارند
تجاری  بر جوّ موثر مسائلتأکید بر  بههمچنین  را ایجاد کرده و جدید خصوصیِ و دولتی بخش مشارکت امکان ،تحلیل

 خواهد شد.منجر  گذاران سیاستبه  کار و کسب و

 

 را برعهده داشته باشد؟« ها آوری سیستم تحلیل تاب»رهبری  باید کسی چه

از اهمیت برخوردار است؛ البته این امر   را برعهده داشته باشند، «ها آوری سیستم تحلیل تاب»رهبری  که افرادی انتخاب
 سیاسی قدرت باید ،شود انتخاببرای رهبری تحلیل  شخصی که هر. دیگر متفاوت خواهد بود ی از یک زمینه به زمینه

آوری اعمال  تاب جادِی ایها یریز ها و برنامه در سیاست ثرؤم طور بهتهیه شده  راهِ ی نقشه اینکه از اطمینان برای کافی
 طیف فردی باشد که باید شده رهبر تعیین ،ها و جوامع محلی آوری خانواده های تاب تحلیل برای .داشته باشد را شود

ی ملی یا  برجسته کنشگر یک توسط تواند می رهبری نقش استثنایی، شرایط در. آن جامعه را بازتاب دهد منافع از وسیعی
  .انجام شود المللی بین

در  .کارگاه کنندگی( )تسهیل برگزاری و ریسک، تحلیلمورد نیاز است:  حوزه دو در فنی تخصص ز سوی دیگر،ا
به مدت سه هفته طول کشید؛  گر تحلیلها توسط دو  ی داده کار تحلیل اولیه کنگو، دموکراتیک جمهوریی شرقی  منطقه

 (2 ی مرحله) جلسه ی بسته ی ارائه برای نتایج ماده کردنآ و ،ها آن تحلیل و تجزیه ها، داده آوری جمعاین موارد شامل 

 ،طرف انجام شود توسط فرد یا گروهی بی اولیه تحلیل و تجزیه انجامکه  این نکته اهمیت دارد (OECDاز نظر ما ) .بود
 ای حرفه یکنندگ تسهیل که دریافتیم همچنین ماجلوگیری شود.  نتایج در منافع تضاد یا و تعصباتهام  تا از هر گونه

 کنندگان شرکتب(  ،خواهد رفت پیش خوبی به روند : الف(که شود حاصل اطمینان تااست؛  مهم بسیار نیز کارگاه برای
 در ارتباط با مستند و ای حرفه یگزارشقادر شوند پ(  و ،ها حفظ شود مندی آن به خوبی درگیر شده و عالقه روز دو طی

( از عوامل حیاتی برای کارگاه تسهیلو  ریسکحوزه )تحلیل  دو این در گذاری یهسرما .تهیه کنند راه ی نقشه و فرایند
 موفقیت است. 
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 جلسه ی هتحلیل و بست پیشی دوم:  مرحله
 

 
 

 از یمشترک درکِ از قبل به خوبی آماده شده باشند؛ به این معنی که کارگاه در کنندگان شرکت که است مهماین نکته 
 روی کارگاه :که داد خواهد اجازه آمادگی این. داشته باشندریسک  اندازِ چشم از یمشترک ی اولیه حلیلِت، و کلیدی مفاهیم
 انجام برای راه بهترین. کند تمرکز آوری تاب راه ی نقشه ی توسعه و ها، ایده گذاری اشتراک به ،شده تعیین اصلی مباحث

 قابل منابع از ای گسترده طیف ، که بر مبنایها گزارش و ها دهدا ی اولیه تحلیل و تجزیه اساس برکه  است این کار این
 شود. برای کارگاه تهیه 6ای بسته ،انجام شده اعتماد

 ها داده ترکیب و آوری جمع ی درفرایند بلکه ، پژوهشی علمی نیست،جلسه ی بسته برای انجام شده تحلیلتجریه و 
 یا ها ریسک در ها آنکنند که آیا  درک راحتی بهکارگاه در  کنندگان شرکت کهبه شکلی است  موجود اطالعاتِ و

 کنندگان شرکتای اجرایی است که به  چکیده تولید این کار، هدف هستند یا نه؟متخصص یا خبره  معیشت،های  سیستم
 ایبر تر آگاهانه های از بحث بر اساس آن و، کمک کند شده شناخته آوری تاب و ریسک مورد در که آنچه در تأمل برای

 آوری اطمینان حاصل شود. تاب راه ی نقشه ساخت
 جلسه ی بستهبهتر است  آل ایده حالت در ،ها داده ترکیب و تحلیل و تجزیه در تعصب اتهام از اجتناببه منظور 

 داشتهتحلیل  ی بافت و زمینه از درستی درک باید ثالث شخص. شود آماده طرف بیو  ثالث یا گروهی شخص وسطت
 های سیستم بر آن ثیرأت و ریسک اندازِ چشم ازتوصیفی مناسب  تهیه شدهی  بسته که شود حاصل یناناطمتا  باشد،

 2264در سال « ها آوری سیستم تحلیل تاب»برای  کهی ا بسته 1 ی شماره در شکل .ارائه کندهدف  های گروه معیشت
از ین بسته )به زبان فرانسه( به طور برخط ارائه شده است. متن کامل ا ،جمهوری دموکراتیک کنگو تهیه شدهشرق برای 

 در دسترس است.لینک زیر شکل 
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 حاکمیت و قلمرو: 1
پیش تحلیل و : 2

 بسته ی بسته
 کارگاه: 3

استفاده از نقشه ی راه  : 4
 برای افزایش تاب آوری
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 (2112جمهوری دموکراتیک کنگو )شرق برای  «ها آوری سیستم تحلیل تاب»ی  بسته: 7شکل 

 

 دموکراتیک جمهوریدر « ها آوری سیستم تحلیل تاب» برای جلسه ی بسته
 ریسک با مرتبط اصلی اهیممف پیرامون یاطالعات 2264 آوریلشرقی در  یکنگو

 معیشتِ رویکرد با ارتباط در ها سیستم چگونه ای از اینکه خالصه و ،آوری تاب و
 تحلیل شامل همچنین جلسه ی بسته .شد را شامل می شوند می تعریف پایدار

 این. بود کنگو کشور بافت به مربوط  خاص و تحلیل اطالعات از مقدماتی
. ارائه شده بود مختلف ذینفعانی بود که توسط اسناد و ها داده ی بر پایه اطالعات

 در ها تمرین و ها بحث تسهیل کمک به برای اطالعات این گذاری اشتراک به
 برای برگزاری کارگاه از قبل هفته یک جلسه ی بسته. بود بسیار مفید کارگاه طول

 رس زیردر آد( فرانسه به زبان) کاملبه طور  این بسته .ارسال شد کنندگان شرکت
 .است دسترس قابل

www.oecd.org/fr/cad/gouvernancedeveloppement/Briefing%20Dossier.pdf 

 

 جلسه ی بسته چگونگی ساخت

 هر برای به طور مختصر ارائه شده است.جلسه مورد نیاز است  ی بسته ی برای تهیهاقداماتی که  9 ی شماره جدولدر 
 .مورد تأکید قرار گرفته است اطالعات و ها داده این ی بالقوه منابعو  یازن مورد های ورودی داده انواع ،فعالیت
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 ی جلسه ی بسته : شش فعالیت برای تهیه3جدول 

 اقدام )فعالیت(
محتوای 

 بسته
 ورودی مورد نیاز

توسط چه کسی 

 شود؟ فراهم می

 ،تعیین سؤال .1

 و قلمرو هدف

و  سؤال هدف
 قلمرو

چه سیستمی؟ برای چه کسی و  آوری پاسخ به این سؤاالت: تاب
 کجا؟ به چه ریسکی؟ در چه چارچوب زمانی؟

ی  کننده توسط هدایت
 ها آوری سیستم تحلیل تاب

 درک .2

 ای ریشه های ریسک
 آن درتأثیر  و

 ثانویه های ریسک

علت  ی هنقش
ی و معلول
و  ها ریسک

 ها استرس

های  ابییارزهای متخصصان،  های قبلی ریسک و گزارش ارزیابی
ریزی احتمال  های اعالم خطر اولیه، برنامه پذیری، گزارش آسیب

منازعات و های کلیدی آینده. تحلیل  بینی گرایش وقوع، پیش
منازعه، ارزیابی شکنندگی، تحلیل قدرت و و پس از  ها کشمکش

 اقتصاد سیاسی.

های ملی و محلی  سازمان
بالیا، اتاق فکرها، 

های فعال در  سازمان
مکش و جنگ، کش ی زمینه

های با  صلح، مصاحبه
های  متخصصان، گزارش

 متخصصان.

 احتمال ارزیابی .3

 های سکرخداد ری
 ای( اصلی )ریشه

های  نمایه
: ریسک

توصیف و 
 احتمال

ی  گذشته و حال، مقایسه یها های موجود در ارتباط با ریسک داده
های  های گذشته، الگوها و مدل تاریخی و توصیف اثر بالیا و شوک

کارهای انجام شده روی لی، تصاویر وضعیت آب و هوا، احتما
 6سناریوها

مؤسسات ملی یا محلی 
مربوط به ریسک بالیا، 

های بیمه، سایر  شرکت
 های ریسک تحلیل

 ءاجزا شناسایی .4

 سیستم کلیدی

فهرست 
های  دارائی

 زندگی

ها با هم  های اصلی سیستم و اینکه چگونه آن تشخیص دارائی
ی  ها، و تهیه ها و ظرفیت های مربوط به قابلیت لیلارتباط دارند. تح

اندازِ  ها خواهند توانست چشم طرحی کلی از اینکه چگونه این دارائی
 های فعلی را مدیریت کنند. ریسک

های معیشت  تحلیل دارائی
در سطح خانوار، از قبیل 
تحلیل اقتصاد خانوار و 

ها و  ارزیابی ظرفیت
 2ها پذیری آسیب

 کهتحلیل این .5

 از یک هر چگونه
 یها ریسک

 هر شناسایی شده بر
سیستم اثر  از جزء
 کند. می

 نیمرخ
: اثر ریسک

 ریسک

های مختلف قبل، در مدت و بعد از  ارزیابی موقعیت دارائی
اند؟  ها پاسخ داده ها به شوک آن  و اینکه چگونه های تاریخی شوک
روی هر  ی اثر متوسط هر ریسک آور هستند؟ محاسبه ها تاب آیا آن

 های کمی و کیفی. ی دارائی ها بر پایه کدام از دارائی

نمایش و تحلیل  -
پذیری به  آسیب

ها برای  ریسک
 های خانوار دارائی

ها یا ذینفعان  سازمان -
 ملی یا محلی ریسک

 شدت تعیین .6

 های ریسک کلی
 سیستم بر مختلف

 ی هنقش
 گرمایی

 جاری ریسک

ده، محاسبه شده در ص داده شیهای تشخ احتمال رخداد ریسک
در اثر میانگین ریسک بر سیستم خانوار از اقدام   اقدام سوم، ضرب

 پنجم.

شخص ثالث که مسئولیت 
سازی برنامه  خالصه

 )پرونده( را برعهده دارد.

 

 یا قلمرو هدف الِؤس تعیین: 1 قداما

مستندسازی  و مشخص ه به طور کاملی جلس ابتدای بسته باید در« ها آوری سیستم تحلیل تاب»)حوزه یا هدف(  قلمرو 
این سؤال . تعیین شده است کلیدی ذینفعان با مشورت طریق از ،تحلیل ی رحلهم اولین دریا قلمرو هدف  شود. سؤالِ

                                                
 نظر آینده از خاصی بخش به که است موجه های بدیل از توصیفی داستانی سناریو تر تخصصی حوادث است. به طور انتظار مورد یا و طبیعی وضعیت کلی طرح سناریو 6

 دارد. 
شود. در مثال فوق برای جمهوری دموکراتیک کنگو به گزارشات تهیه شده توسط  های مشابه تهیه می این آمارها معموالً توسط سازمان آمار کشورها یا سازمان 2

CFSAM مأموریت ارزیابی غذا(( وابسته به فائو )یی و غالتFAO  .وابسته به سازمان ملل اشاره شده است )مترجم[یا سازمان کشاورزی و خواربار[  
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 فرآیندهای با مرتبط مثال عنوان به ،مرتبط و ،نباشد گسترده حد از بیش مثال عنوان به ،باشد بینانه واقع باید
 .باشد آینده ریزی هبرنام و گذاری سیاست

 

 ثانویه های ریسک در ها تأثیر آن و اصلی های ریسک درک: 2 اقدام

 این برای. کند کمک می موقعیت فعلی در ثانویه و اولیه های ریسکمعلولی بین  -اقدام به برجسته کردن روابط علی این
 کندرا بررسی  مقامات اصلی گزارشات ی ههم  شود، حمایت می ی برنامه کننده که توسط هدایت ،گر تحلیلالزم است  کار

درستی  درک کند می کمک گر تحلیلبه  امر این .سازدکیفی تکمیل  ی ثانویههای اولیه و  لزوم با منابع دادهو در صورت 
 .شوند، کمک خواهد کرد می پردازشی که اطالعات یابیاعتبارها در  و در نتیجه به آن داشته باشد ی مورد بررسی  از زمینه
 روابطدر یک صفحه به صورت گرافیکی  گر تحلیل ،6، شبیه تحلیل درخت مشکلتحلیلی رویکرد یک از استفاده با

ای از روابط  نمونه کند. خالصه می ،موقعیت مورد بررسیدر با آن را  مرتبط های استرس و ثانویه، و اولیه های ریسک بین
در اینجا  ارائه شده است. 1ی  در شکل شمارهتیک کنگو ها مربوط به شرق جمهوری دموکرا ها و استرس بین ریسک

بندی   بر اساس طبقه ،یکدهای رنگبه همین دلیل از  .اهمیت داردها  و استرس ،ویژهو  فراگیرهای  تمایز بین ریسک
و  ،یزیست محیط/طبیعیهای  ریسک ها در ارزیابی انجام شده در تحلیل، استفاده شده است. لذا هر کدام از  ریسک

 .با یک رنگ نشان داده شده است اقتصادیسیاسی و  جغرافیایهای مربوط به  یسکر
 هایِ یا تنشها  استرس چگونه که کنند درک کارگاه در کنندگان شرکت کرد خواهد کمک گرافیکی نمایش این
 نممک ،ریسک یک چگونه و ،دهدقرار  خاص های ریسکبعضی از  معرضِ دربیشتر  را سیستمممکن است  ،مختلف

 ها در آن چگونه درک اینکه و زمینه،یک موقعیت یا  در ها ریسک و ضعف نقاط درک. شود منجر به ریسک دیگر است
را هدف  سیستم ضعفنقاط  ترین بحرانی ،عملیاتی ریزان برنامه و گذاران سیاست تا دهد می اجازه ،کنند می ثیرأت یکدیگر

  .سازند محدود یا احتمالی را متوقف ی یهثانو عوارضهر گونه احتمال  بتوانند و قرار داده
در  بلکهباشد  ای نمی ریشه یخطر ،کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در تغییر مکان زندگی ریسک مثال، عنوان به

ها نیز به دلیل  بعضی از ریسک. است آتشفشان فوران یا منازعات محلی ریسک مانند ،دیگر های ریسک از ای نتیجه واقع
با  کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در قیمت نوسانات شوند؛ به طور مثال ریسک ها تشدید می سوقوع بعضی استر

 .درهم آمیخته استآن ( نامطلوب کار و کسب محیطو  صادرات به باال وابستگی)های همزاد  استرس
ارائه  3 ی شماره در شکل دهند کنگو را تحت تأثیر قرار می کیهایی که شرق جمهوری دموکرات سترسها و ا ریسک
 شده است.

  

                                                
ها کمک  ریزان پروژه ها است که به برنامه ها و اثرات آن ی مشکالت اصلی به همراه علت تحلیل درختِ مشکل، اهداف و راهبردها، ابزار خاصی برای کشیدن نقشه 6

 ]پدیا، مترجم ویکی[ تا اهداف روشن و قابل مدیریتی را مشخص کرده و راهبردهای مورد نیاز برای نائل شدن به آن اهداف را مشخص سازند. کند می
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 ها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو س ها و استر ی علل و اثرات ریسک : نقشه8شکل 

 
-زاها )بیضی(   زا یا استرس های تنش محرک، های فراگیر )مستطیل حاشیه قرمز(، ریسک ویژه )مستطیل حاشیه خاکستری( ریسک توضیح:

 غرافیای انسانی )خاکستری( و اجتماعی )صورتی(  های اقتصادی )زرد(، طبیعی )سبز(، ج ریسک -

 
 65( تا حداکثر)فهرستی شامل  ،میزبان سازمان با همراه ،گر تحلیل تحلیل، و تجزیه ایناز  حاصل نتایج اساس بر

 جدولهای بیشتر خواهند بود.   یلهای اصلی محور تجزیه و تحل ریسک عمده را شناسایی خواهند کرد. این ریسک
شده را  انتخاب کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در «ها آوری سیستم  تحلیل تاب» برایکه   عمده ریسک ده ،4 ی شماره

 .دهد نشان می

 
 دموکراتیک جمهوری شرق در «ها آوری سیستم  تحلیل تاب» ی که برای بسته  عمده ده ریسک فهرست: 2 جدول

 شده  انتخاب کنگو

 های ویژه ریسک های فراگیر ریسک 

 طبیعی
 (سیل سنگ، ریزش زمین، رانش فرسایش،) هوا و آب خطر -

 گاز فوران و لرزه زمین آتشفشان، -

 های مربوط به دام و گیاهان بیماری -

 *گیر همه و بومی های بیماری -

 جغرافیای سیاسی

 جمهوری 2264مربوط به انتخابات سال  مشکالت -
  روندیب 2265 انتخابات و کنگو دموکراتیک

 مینز به مربوط ایه درگیری -

 جنگ زمان اقتصاد به مربوط منازعات -

 حفاظت از حوادث -

 درآمدزا های فعالیت دادن دست از -  ارز نرخ و قیمت نوسانات - اقتصادی

 د.نبندی شو طبقه های فراگیر ریسک عنوان به دنتوان می واگیر و بومی های بیماری خاص، شرایط در که باشید داشته توجه *
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 ای( اصلی )ریشه های ریسک خدادر احتمال ارزیابی: 3 اقدام

 های ریسک از یک هر با رابطه در کارشناسانبا  مصاحبه یا و ی ثانویه )فرعی(ها داده تحلیل و تجزیه ،بعدی گام
( ریسک را پروفایلنیمرخ ) اول ی نیمه گر تحلیل داد خواهد اجازه کار این. است 2 اقدام در شده مشخص ای ریشه

 :است نیاز مورد ها ریسک نیمرخ تکمیل برایزیر  اطالعات(. 5جدول  ه درارائه شد مثال) تکمیل کند

 ویژه و فراگیر ریسک: نوع 

 غیره و اقتصادی، سیاسی، جغرافیای طبیعی، :مخاطره نوع 

 کنندهتشدید عوامل مدت،بلند روند مرتبط: های استرس 

 است. دهش شناخته ریسک این های ویژگی مورد در که آنچه از ای خالصه ریسک: توضیح 

 ها آن اثرات و ها شوک تاریخی رخدادهای ازهایی  مثال گذشته: ها و سناریوهای شوک. 

 های تهیه سناریو و گذشته اثرات که از های مختلف سیستم توصیف اثرات احتمالی بر مؤلفه احتمالی: اثرات
 است. آمده دست به شده

 گرفته است. ی که مورد بررسی قرار اسناد به اشاره اطالعات: اصلی منابع 
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 کنگو دموکراتیک جمهوری شرق نیمرخ ریسک در از ای نمونه: 5 شکل

 های جانوری و گیاهی بیماری ریسک
 ریسک ویژه نوع 

 ریسک طبیعی دسته

های  استرس

 مرتبط

ت های نظارتی محدود، فقدان منابع، فقدان ظرفی محدود، سیستم ی ی اولیه های هشدار دهنده ها، سیستم ضعف سازمان
 داخل کشور اصلی در های واکسن تولیدفنی، تعداد ناکافی دامپزشک، فقط یک آزمایشگاه برای کل کشور، عدم 

توصیف 

 ریسک

ها،  دهد: گاو در منطقه تحت تأثیر قرار میرا هایی که تعداد زیادی از حیوانات  ی شروع ناگهانی بیمار های جانوری: بیماری

ی نظارت  اما شبکه ،ها هستند ها در معرض خطر و ریسک بعضی از بیماری ماکیان و مرغ گوسفندها و سایر نشخوارگان کوچک و
یک بحران احتمالی های مسری متأسفانه قادر به شناسایی و روبرو شدن با  یدمولوژی( و کنترل بیماری)اپ شناسی آسیب

 های جانوری نیست. بیماری

این منطقه( از یک نوع ویروس، که هم اکنون بومی شده، تحت تأثیر ی کاساو )غذاهای اصلی در  نشاسته های گیاهی: بیماری

درصد محصول  622تا  92درصد محصول بوده و موجب کاهش بازده از  12قرار گرفته است. میزان اثر این ویروس به بیش از 

رصد از درختان موز را در د 32(  Wiltبینی شده، براساس میزان اثر ویروس، شده است. نوعی باکتری درختان موز )به نام  پیش
 به طور جدی میزان درآمد خانوارها را کاهش داده است. ایاالت شرقی تحت تأثیر قرار داده و

ها و  شوک

های  سناریو

 گذشته

ها انجام شده است، باکتری درختان موز هنوز تأثیر زیادی  هایی که در ده سال گذشته برای کنترل بیماری رغم تالش علی

هزار بز در تعدادی از  22بیش از  2269( دارد. در نوامبر Kivuعضی از نواحی جنوبی و شمالی کیویو )بر محصول در ب
هزاران بز به دلیل  2264روستاهای منطقه )در متن اصلی نام تعدادی از روستاها نوشته شده است( تلف شدند. در فوریه 

( در جنوب استان کیویو شیوع پیدا کرد، تلف Shabundaیک بیماری واگیر که برای چندین ماه در جنوب شبوندا )

( در جنوب استان تلف Haut-Ueleیولی ) -خوک را در ناحیه هاوت 2513خوکی آفریقایی  تب 2269شدند. در جوالی 
 کرد.

منبع 

 مدارک
 

اثر 

 احتمالی

کشاورزی، افزایش قیمت  ها از حیوان به انسان، خسارت به محصوالت خسارت به احشام، احتمال انتقال بعضی از بیماری
واردات جایگزین و اثر منفی بر امنیت غذایی. کاهش درآمد خانوارهایی که به احشام، نشاسته کاساو و موز وابسته هستند. 

 ریسک گسترش فرامرزی.

 5/2 احتمال رخداد

بازنمایی 

ترسیمی از 

احتمال 

رخداد 

 ریسک:

اثر روی 
های  دارائی

 معیشت

 
 6/1 معیشتاثر متوسط بر سیستم 

 1/2 میانگین اثر بر سیستم× شدت ریسک: احتمال رخداد 

01234

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه انسانی

 سرمایه اقتصادی

 سرمایه طبیعی

 سرمایه فیزیکی

 سرمایه سیاسی
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 های برنامه ، به طور مثال، بهتواند می گر تحلیل ،ای ریشه های ریسک هر یک از رخدادِ احتمال بررسی منظور به
 مراجعهیمه ب های شرکت آمار یا /و مربوطه انکارشناس نظرات ملی، های ریسک  ارزیابیگزارش  ،موجود ریسک احتمال

  د.کن
 سیاسی جغرافیای های ریسک زمانی که خصوص به بود، دنخواه ناقص اغلب ی موجودها دادهباید توجه کرد که 

 های پژوهش اساس رخداد را به صورت ذهنی و بر احتمالخواهد داشت  نیاز گر تحلیل اغلب موارد، این در. مدنظر باشند
 گروه توسط شوند، توزیع جلسه ی بستهاینکه در  از قبل ،ها ارزیابی این که است این مهم. ارزیابی کند شده انجام

  مورد بازبینی و تأیید قرار گیرند. کارشناسان از طرف بی
 به را آن بتوانند کارگاه در کنندگان شرکت که طوری به ،باشد ساده باید احتمال بررسی برای شده تعیین مقیاس

نه کامالً  قراردادی )براساس نظرات افراد کمی مقیاسباشد که  معنی بدان زیسا ساده این اگر حتی کنند؛درک  راحتی
 .ارائه شده است 1 جدولها در  ( باشد. دو مثال از مقیاسعینی

 
 های احتمال  هایی از مقیاس مثال: 6 جدول

 احتمال رخداد سالیانه احتمال رخداد مقیاس
 ٪99 > مکرر یا خیلی زیاد 2

 ٪99ا ت ٪62 متوسط یا زیاد 3

 ٪62تا  ٪9 اوقات گاهی 2

 ٪9تا  ٪6 غیرمحتمل 1

  کند صدق نمی 1

 
 احتمال به درصد معنی مقیاس

 اطمینان زیاد که ریسک در یک سال آینده موجب بروز شوک خواهد شد. احتمال بسیار زیاد 2

 درصد احتمال در یک سال 622تا  62بین  احتمال زیاد 3

 د احتمال در یک سالدرص 62تا  6بین  احتمال کم 2

 درصد احتمال در یک سال 6کمتر از  غیرمحتمل 1

  کند صدق نمی 1

 

 سیستم کلیدی اجزاء شناسایی :4 اقدام

 برای شود. روی آن اجرا می« ها آوری سیستم تحلیل تاب» که است یسیستم کلیدی های لفهؤم تعیین مرحله این هدف
 انواع در اثراتسیستم را از نقطه نظر  ،دار استفاده خواهیم کرد. این رویکردپای معیشت رویکردموضوع از  این دادن نشان

 نوع شش این از یک هرهای  داراییکه  است این گر تحلیل کار (.1جدول ) کند تجزیه و تحلیل می« سرمایه» مختلف
 ها دارایی از بعضی به همین دلیل نیست، دقیق علم یک بندی طبقه. فهرست کند ی مورد بررسی زمینه دررا  سرمایه

 عنوان به تواند می دهد ی که میشیر برایگاو،  مثال، عنوان به. شوند بندی دسته مختلف های روش به ندتوان می
 ی سرمایه عنوان به ی عروس به عنوان جهیزیه و فیزیکی ی سرمایه عنوان به مزارع زدن شخم برای طبیعی، ی سرمایه

 این. ارائه کرده است سرمایهاز  گروه هر برای ها دارایی از هایی مثال ی بعد صفحه جدول بندی شود. طبقه اجتماعی
ی مورد بررسی مواردی  تواند بسته به زمینه می گر تحلیل. تحلیل باشد ی خدمت ادامه در شروع ی نقطه عنوان به تواند می

 ها را حذف یا اضافه کند.  از دارایی
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 ی سرمایه  م معیشت در شش طبقههای( سیست مثال از اجزاء )دارائی :7 جدول

 دارائی سرمایه

 مالی

 فروش برای اضافی تولید -

 بانکی تسهیالت -

 انداز پس /اعتباری های گروه -

 رسمی اشتغال -

 مالی های کمک /هدایا -

 اساسی نیازهای پوشش برای درآمد -

 غیررسمی اشتغال -

  انداز پس -

 سرمایه انتقال -

 انسانی
 تاعاد دانش، شایستگی، -

 تحصیالت -

 و بهداشتسالمت  -

 ای فنی و حرفه های مهارت -

 طبیعی

  محیط زیستیِ تنوع -

 جنگل -

 امد /کشاورزی برای زمین -

 احشام -

 معدنی مواد -

 هاآبشخور و ها رودخانه -

 آشامیدنی آب عمناب -

 فیزیکی

 و اجناس کاالها -

 آشامیدنی آب -

 انرژی -

 ضروری خانگی اقالم -

 وسایل حمل و نقل، احشام -

 مولد ی سرمایه/ تولیدی های زمین -

 سیستم فاضالب -

 ها سرپناه -

 اجتماعی های زیرساخت -

 سیاسی

 به مسئولین دسترسی -

 وظایف و حقوق مربوط به دانش -

 سیاسی احزاب در عضویت -

 جوامع محلی جلسات در شرکت -

 بر ثرؤم محلیِ های سازمان در مشارکت -
 محلی قدرت ساختار

 دموکراتیک فرایندهای در مشارکت -
 (تمرکز عدم انتخابات،)

 اجتماعی

 محلی های یتهکم -

 غیررسمی /تعارض رسمی مدیریت مکانیزم -

 غیررسمی اجتماعی تعامل -

 پسران و دختران از محافظت برای اقدامات -

 رسمی اجتماعی های گروه در عضویت -

 متقابل حمایت -

 اجتماعی زندگی در زنان مشارکت -

 

 کند؟ یسیستم اثر م از جزء هر بر ،شده شناسایی های ریسک چگونهاینکه  تحلیل: 5 اقدام
 سیستم اجزای از یک هر بر، 2 اقدام در شده شناسایی های ریسک از یک هر چگونه که کند می تعیین گر تحلیل اینجا رد

 :ایجاد خواهد کرداز موارد زیر را  کلی یتصویر  روش کند. این اثر می ند،ا هشد شناسایی 4 اقدام در که

 خواهند داد؛ قرار ثیرأت تحت را مسیست مختلف های بخش احتماالً فردی یها ریسک چگونه -

 ؟ ندها نیست سیستم در معرض ریسک است وکدام بخش یها کدام بخشو  -

 
 ی مؤلفهکه وضعیت  ،یکمّ های دادهبه  ،های متفاوت  شوک ثیرأت میزان تعیین برای گر تحلیل آل، ایدهوضعیت  در

ممکن است  ها برای برخی از دارائی ها داده ،این وجود با. کند می مراجعه ،کرده گیری اندازه شوک از بعد و قبلسیستم را 
سیستم معموالً بیش از سایر  فیزیکیِ ی سرمایه گروه یِها دارایی در مورداطالعات  به طور مثال بیشتر در دسترس باشند؛

 های شوک به سیاسی و اجتماعی های داراییی واکنش  هایی که نحوه پیدا کردن داده معموالً ها در دسترس است. دارائی
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 به مراجعه به نیاز گر تحلیلبرای تعیین احتمال اثر،  ردامو این در .استرا نشان دهند، بسیار کم  گذشته در مختلف
   .داشته باشد متخصصان ها با مصاحبهحتی  شاید و ها گزارش ثانویه، های داده

 فهرست هیه کند. در این جدول:را ت 1ی  شمارهمانند جدول  یجدولباید  گر تحلیل تحلیل، سازیمستند رایب
در  .استارائه شده  ارزیابی دلیل و ،ها دارایی از یک هر بر ریسکهر  ثیرأتبرآورد  ،تهیه شده 4 اقدام یی که درها دارایی

 شرق در مختلف های سیستم های دارایی بر گیاهی و حیوانی های بیماری احتمالی ثیرأت حلیلت از ای گزیده زیرجدول 
 «محلی های کمیته»ی، عی اجتما سرمایه در این مثال از دو دارائیِ .استشده داده  نشان کنگو راتیکدموک جمهوری

 دولتیهای  چون سازمان ،گیرند قرار ثیرتأ تحت کمی است ممکن «ها سازمان به عتمادا» اما ،گیرد تحت تأثیر قرار نمی
 .نباشند یگیاه یا یحیوان های بیماری کنترلممکن است قادر به 

 
 کنگو دموکراتیک جمهوری شرق دارایی دو در گیاهی و های حیوانی بیماری خطر برای حلیلت مثال: 8جدول 

 مشروح دارائی سرمایه
 هر ریسک برآورد تأثیر

 ها دارایییک از  هر بر
 دلیل برآورد

  2 محلی ی هکمیت اجتماعی
 معرفی معیارهایی برای کنترل نیست. یا سازمان قادر به فراهم کردن هشدار 2 ها سازماناعتماد به  اجتماعی

....    

 
 .گیرد قرار استفاده برای مستندسازی اثر مورد تواند یم که است یمقیاس از ای نمونه 3 جدول

 
 ثیرأت ارزیابی برای مقیاس یک از ای نمونه: 9 جدول

  مقیاس اثر 

 گذارد. نمی تأثیر سیستم بخش این شوک بر غیرقابل کاربرد 1

 دهد. می قرار تأثیر تحت سیستم را بخش کمی این میزان به تنها شوک یزناچ 1

 گذارد. می اثر  به طور محدود یا موقت سیستم بخش این شوک بر محدود 2

 گذارد. مدت اثر می میان تا دراز سیستم به طور بخش بر این ای مالحظه قابل شوک به طور قابل توجه 3

 دهد. می قرار ثیرأسیستم را تحت ت بخش دائم این رطو به و عمیقاً شوک خیلی زیاد 2

 
 :کرد خواهد محاسبهموارد زیر را  گر تحلیل ،جدول تکمیل از پس

 اثر نیمیانگ مثال عنوان به  :سیستم در( سرمایه هر) ها دارایی از گروه هر درریسک  ی میانگین اثر محاسبه -
ی  میانگین همه ی این شاخص . برای محاسبهجتماعیا ی سرمایه های دارایی بر حیوانی و گیاهی های بیماری

  کنیم. ها را محاسبه می نمرات اثر آن گروه از دارائی

 زمانی حالت این. نباشداثر  شدت از واقعی شاخصی است مکنی این میانگین م محاسبه ،ها موقعیت از برخی در -
 ارزیابی موردکه  (اجتماعی ی رمایهس های جنبه از یکی) یکلید های دارایی ی ازیک هدهد ک   رخ ممکن است

اصالً ( اجتماعی سرمایه از دیگری های جنبه) دیگر های داراییبه شدت تحت تأثیر قرار گرفته باشد اما  است،
 ،مواردی چنین در. کننده خواهد بود ی میانگین نمرات گمراه تحت تأثیر قرار نگرفته باشد. در اینجا محاسبه

)هایی( که  هایی که از شوک اثر گرفته باشند را محاسبه کرده و دارائی نگین دارائیفقط میا تواند می گر تحلیل
ی به  توضیح دهد که نمره تواند می گر تحلیل مورد، این دراز محاسبه حذف کند. را ها صفر است  ی آن نمره
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اند یعنی  نگرفته هایی که اثر اند )دارائی هایی است که از شوک اثر گرفته آمده فقط مربوط به دارائی  دست
 ها صفر بوده حذف شده است(. ی آن نمره

 شود. ن اثر هر شش سرمایه محاسبه مییاین شاخص بر مبنای میانگ :سیستمکل  روی میانگین اثر هر ریسک -

 
اثرِ کلی ریسک بر سیستم، بعداً  ی شاخص محاسبه و نمودار، ایننشان داده شده است.  زیر نمودار در نتایج تحلیل

 شود. ارائه می (6)نمودار  خ ریسکدر نیمر
 : ارزیابی اثر کلی ریسک بر اجزاء سیستم1نمودار 

 
 

 سیستم بر فهای مختل ریسک کل شدت تعیین: 6 اقدام
به  (5 اقدام در محاسبه) سیستم بر ریسک کلی اثر( در 9 اقدام در شده محاسبهریسک ) وقوع احتمال ضرب از ،شدت

 شود.  نوشتهرخ ریسک یمردیف انتهایی ن در واندت می شدت ارزشِ .آید   دست می

 
 کل ریسک بر سیستم اثر× شدت = احتمال وقوع ریسک 

 
ی  نقشهبرای کشیدن . را ترسیم کند ریسک گرمایی ی نقشه تا دنده می اجازه گر تحلیل به سپس اطالعات این
 کنیم. به مثالی که در شکل می ارائهیگر ریسک را در یک محور، و اثر ریسک بر سیستم را در محور د احتمال ،گرمایی
  ارائه شده توجه نمایید. 3 ی شماره

ریسک دیگری  یها نقشه، (GIS) 6جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با داشته باشد، وجود کافی اطالعاتاگر 
ریسک را نشان  از هایی الیهمورد تحلیل، که  ی منطقه از فیزیکی ی نقشه مثال، عنوان به تواند ارائه شود. نیز می

کمک  ،ریسک مختلف انواع بین ارتباط درک برای همچنینها و  در تصویرسازی و تحلیل ریسک تواند میدهد،  می
 زیادی کند.

  

                                                
1
 geographic information system 

00.511.522.533.54

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه انسانی

 سرمایه اقتصادی

 سرمایه طبیعی

 سرمایه فیزیکی

 سرمایه سیاسی
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 کنگو دموکراتیک جمهوری شرقگرمایی ریسکِ  ی نقشه: 2نمودار 

 
 

 

 ؟نباشد درست اطالعات ی همه اگر

ی  کننده سازمان هدایت. است مهم بسیار داده آوری جمع فرآینددر  ،هده داردسازمانی که رهبری کارگاه را برع نقشِ
 :تواند میکارگاه 

 های اطالعاتی را ارائه کند یا دسترسی به اطالعات را تسهیل نماید؛ فهرستی از پایگاه -

 پیرامون موضوع؛ ،ها گزارش و کلیدی اطالعاتی  و ارائه ،آوری برای جمع یا دفتری ایجاد مکانی -

 که کلیدیهای  و داده اسناد گذاری اشتراک به ها برای و درخواست از آن کلیدی ینفعانذ باسال پیام و مکاتبه ار -
 .دنباش مفید جلسه ی بسته برای تواند می

 
 حال، این با. باشد موجود های ریسک های گزارش ها و تحلیل و تجزیه حاوی باید جلسه ی بسته ،بهترین حالت در

 مورد این در. پراکنده و یا غیرقابل دسترس باشند ،قدیمی است ممکن ها تحلیل و تجزیه و ها داده ،رهاکشو از بسیاری در
  .خواهد بود کیفی رویکرد از استفاده به نیاز جلسه ی بسته ی برای تهیه

روی  کیفی تفسیرهای از کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در مختلف های اثر ریسک شدت تحلیل مثال، عنوان به
سازی )ارزیابی با  ها، مثلث تحلیل اعتباربرای اطمینان حاصل کردن از . استخراج شد مختلف های گزارش و ها ادهد

اهمیت  کارگاه طول در و ،جلسه ی بسته توزیع از قبل ،مختلف ها و گزارشات داده متقابلِ بررسییا  (6ها روش ترکیبی از
  .دارد

                                                
6 triangulation یابی شده  معادل« چندبُعدی کردن روش»یا « ها ترکیب روش»سازی و  های کیفی )به ویژه در علوم اجتماعی( به مثلث که در کتب مربوط به روش

تر، در این  آوری شده باشد. به عبارت ساده ها بیش از هنگامی است که از یک روش جمع ها را از چند روش به دست آوریم روایی آن به این نکته اشاره دارد که وقتی داده

 ]مترجم[کنیم.  بررسی و تحقیق می مختلف های روش و ابعمنبه جای یک منبع و یک روش از  سوال یک روش برای یافتن پاسخ به
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از اهمیت برخوردار است. اشاره به  اند ها ناکافی بوده ی یافت نشده یا دادها دادهاشاره به مناطقی که در آن در ضمن 
 مثال، عنوان بههای غلبه بر آن در آینده فکر شود.  ها و راه داده ها موجب خواهد شد روی شکافِ عدم وجود داده

در مورد  ،عمیق و علمی  ریسکهای  ارزیابی  هایی را در اولویت قرار دهند که انجام پژوهش است ممکن کنندگان شرکت
ها وجود  ارزیابی شده، اما در حال حاضر اطالعاتی در مورد آن یها در حد باالی آن دسته از خطراتی که احتمال رخداد آن

 ندارد، فراهم کنند. 
 

 د؟نک دریافت را جلسه ی بسته باید کسی چه

همراه بسته باید پیامی ارسال . شود ارسال دگانکنن شرکت برای باید جلسه ی بسته کارگاه شروع از قبل هفته یک حداقل
 تشویق ،کارگاهشروع  بسته، قبل از محتویات خواندن به کنندگان شرکتو  شدهشود که در آن هدف کارگاه توضیح داده 

 .شوند

ی ذینفعانی که در برگزاری جلسه مشارکت  مورد توافق همه باید گردد ارسال می جلسه ی بستهه ی که همراپیام
شان را فراهم  های اطالعاتی اند، یا دسترسی به پایگاه اند، از جمله کسانی که اطالعات الزم را در اختیار گذاشته کرده
 ،جلسه ی بستهکرد که  روشن باید همچنین اند، برسد. ها را داده ی مصاحبه با متخصصان و گزارش اند و یا اجازه کرده

ی اطالعات اولیه و اساسی برای  پژوهشی نیست و هدف اصلی آن ارائهمقدماتی بوده و کاری علمی و  یتحلیل و تجزیه
 است. کارگاهبحث بیشتر در طول 
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 ی سوم: کارگاه مرحله

 

 
 

 چرا کارگاه؟
 دتوان یم های ریسک تحلیل مقدماتی داده. است متعدد ذینفعانفرآیندی مشارکتی و با « ها آوری سیستم تحلیل تاب»

 و تحلیل،اما خود  ،ارائه گردد جلسه ی بستهی آن در  شده و خالصه انجام طرف بی و ثالث شخص یک توسط
 که ،کلیدی ذینفعانِآن دسته از توسط  تنها ،مشخص ی زمینه در هر آوری تاب افزایش برای اقدامات بندی اولویت

که طراحی شده،  مشارکتیهای  تمرین و کارگاه، ساختار قابل اجرا است. کنند، تهیه میآوری سیستم را  ی راه تاب نقشه
و  کشد می طولروز  2 کارگاه این. خواهد کردهدایت  فوق هدف به رسیدن ی مرتبط را در جهتها فعالیت و ها بحث

 :اهداف آن عبارتند از

 شامل ،فعلی بافت در آوری تاب و ریسک مورد در یمشترک درک به رسیدن: 

o پذیری ریسک و انعطاف اصول، 

o چگونه است وامعج های سیستم ساختار، 

o کنند سیستم اثر می مختلف های بر بخش ها ریسک چگونه،  

o  ضعیف است.آور است و کجای آن  تاب سیستم کجایو  

 کنندگان شرکتهای  و فعالیت رکا در آوری تاب و ریسک ارتباط دادن نشان، 

 آوری تاب ارتقای راه ی نقشه طراحی برای کنندگان شرکتو توانمند کردن  ایجاد حس اجماع. 

 

 ؟شوند دعوت کارگاه به باید افرادی چه

افراد زیادی تمایل به شرکت در  بوده و محبوب بسیار« ها آوری سیستم تحلیل تاب» کارگاه که است داده نشان تجربه
ی که منجر راه ی نقشه ی تهیه رای)هم برای انجام یک تحلیل جدی و هم ب نتیجه بهترین برای حال، این با. آن دارند

 .انتخاب و شرکت افراد مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است ،ی بهتری شود( راحی برنامهبه ط

درگیر شوند « ها آوری سیستم تحلیل تاب»در  بهتر است که یکنشگران از اصلی ی مجموعه سه ،6 ی مرحله در
گذاران و  سیاست) کلیدی نگیرا تصمیم و ،سیستم کارشناسان ،کارشناسان ریسک :ها عبارت بودند از ؛ اینمعرفی شدند

 یک عنوان بهرا  کارگاه باید دهندگان سازمان ،واقعاً در کارگاه شرکت کنند افراد این اینکه از اطمینان برای. مسئولین(
 ،ها و ریسک متخصصان سیستم. شوند، عرضه کنند به آن دعوت می خاص مدعوین که فقط فرد به منحصر رویداد

 کارگاه: 3 حاکمیت و قلمرو: 1
پیش تحلیل و : 2

 بسته ی جلسه

استفاده از نقشه ی راه  : 4
 برای افزایش تاب آوری
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واقعی دسترسی پیدا خواهند کرد.  گیران تصمیماه خواهند بود که مطمئن شوند در آن به در کارگ تزمانی مایل به شرک
عالقه نشان خواهند داد که بدانند در آن به متخصصان واقعی و زمانی به شرکت در کارگاه احتماالً نیز گیران  تصمیم

  .اطالعات جدید و جالب دست پیدا خواهند کرد
 .نفر محدود شود 42 به حداکثر کنندگان شرکتبهتر است تعداد  مولد های بحث و واقعی مشارکت از اطمینان برای

داشته باشد و سایر افراد از آن سازمان  حضور باید سازمان هر از نفر یک تنهابه معنای این است که  این موارد، اغلب در
اند  افرادی که تمایل به شرکت داشته )حتی اطالعات از اطالعات و ها داده ی همه که البته باید مطمئن شد. دعوت نشوند

 نتایجباید  ،لحاظ شود. از سوی دیگر اولیه ریسک ی نقشه فراینداند( در  ها به کارگاه دعوت نشده اما به دلیل محدودیت
به اشتراک  ،و توضیح شفاهیِ نتایج ،ای به صورت کتبی با ارسال گزارش نهایی کارگاه و یا با برگزاری جلسه کارگاه

 شود.  گذاشته
 

 روز 2 در کارگاهساختار 

کارگاه در  ساختار. است هیافت ( سازمانیا بخش واحد )ماژول 5در قالب  آن کشد و مطالب طول می روز دو کارگاه این
 :تا بود خواهند قادر کنندگان شرکت کارگاه، پایان در .است شده داده شانن 3و  1جداول 

 توصیف کنند؛ ها را ظرفیت و ها پذیری آسیب ،ها استرس ،ها شوک ،اه ریسک جمله از آوری تاب با مرتبط مفاهیم -

 گذارند؛ اشتراک را به سیستم بر شانثیرأت و ،آینده و فعلی های ریسک از یانداز چشم -

 .کنند تهیه سیستم آوری تاب ارتقاء برایی را راه ی نقشه -

 ،ئیات کامل برای سازماندهی بهتر کارگاهبا جز ،برای برگزاری کارگاه گر تسهیلهمراه این راهنما، دستورالعمل 
 موارد زیر است: شامل. این دستورالعمل 6طراحی شده است

 ؛کارگاه از بخش هر تفضیلی ی برنامه -

 شود، قابل تغییر و انطباق است؛ کارگاه برگزار می که ای  بر اساس بافت و زمینه ی کهپاورپوینت اسالیدهای -

 کننده، همراه هر اسالید ارائه شده است؛  تسهیل ردنک هایی که برای کمک و آماده یادداشت -

 فهرستی از جزوات و سایر مواد آموزشی مورد نیاز. و ی،تدارکات سازماندهی اداری و کامل توضیح -

 
  

                                                
ی عملی برگزاری کارگاه به دلیل جدید بودن مفاهیم و کارهای عملی متعدد عمالً در دو  ارائه شده است. ضمن اینکه در تجربه کتاب دوم بخش در دستورالعمل این 6

 ]مترجم[یاز است. پذیر نیست و حداقل سه روز برای اجرای کامل آن وقت ن روز امکان
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 «ها آوری سیستم تحلیل تاب»ی  مرحله پنج: 8جدول 

1 2 3 4 5 

ها و  ها، استرس ریسک

 ها بر سیستم اثرات آن

تجزیه و تحلیل 

های اجزاء  یویژگ

 سیستم

ان و فعتحلیل ذین

فرایندهای تاثیرگذار 

 بر سیستم

 های شکافتعیین 

 آوری سیستم  تاب

راه  ی تدوین نقشه

 آوری تاب ارتقاء

 آینده حال گذشته، حال و آینده گذشته، حال و آینده گذشته، حال و آینده

 تحلیل و قلمرو سؤالتعریف  -
معلولی ارتباط  علت تحلیل -

فراگیر،  های ریسکاثرات 
، ای دوره فصلی،ویژه، 

رویدادهای با اثرکم و فراوانی 
 زاها با استرس زیاد

 های مؤلفهکردن  فهرست -
 سیستم

های ریسک  تجزیه و تحلیل -
 اصلی

برآورد اثرات مثبت و منفی  -
 ی همؤلفهر شوک بر هر 

  سیستم
و  ،پذیری اجزاء آسیب تحلیل -

ظرفیت و تغییر مرتبط با 
  داخلیفشار 

سیستم  های مؤلفهبندی  رتبه -
از کمترین به بیشترین 

 ثیرپذیریأت

مروری بر فرایندهای  -
مرتبط  ثیرأذینفعان، اندازه و ت

 های مؤلفهدستیابی به  به
 سیستم

اقدامات کنونی شناسایی  -
 بیرونیتوسط یک کنشگر 

در راهبردها برای حمایت از 
 زمان روبرو شدن با شوک

های  یی مؤلفهبحث روی توانا -
سیستم تا در برابر اثرات 

ترکیبی مورد انتظار بافت 
بیرونی + فشار بیرونی 

 مقاومت کنند.
بارش فکری در مورد  -

 آوری سیستم سنجش تاب

های  شناسایی ریسک -
پذیری  و ریسک نامطلوب
 کنشگران

دهی  بندی و ترتیب اولویت -
اقدامات مناسب برای تقویت 

 گانه های سه ظرفیت
اینکه چگونه  گیری دازهان -

توان اثر اقدامات را به  می
آوری  تاب ءمنظور ارتقا

 گیری کرد. اندازه

گرافیکی  بازنمایی -
هایی که  معلول علت

زاها را  استرسها و  یسکر
  کنند. مرتبط می

گرمایی  ی هایجاد نقش -
 های کنونی و آینده ریسک

 تحلیل هر ریسک ی هبرگ -
ه قوهای بال فرصت فهرست -

 های خاص با ریسک مرتبط

فهرست از دو  ی تهیه -
با  : اجزاهای سیستم مؤلفه

کمترین با اجزایی و بیشترین 
 ها شوکپذیری از ثیرأت میزان

وابستگی متقابل شناسایی  -
 سیستم ءبین اجزا

 راهبردهای فعلی شناسایی -
 تغییر و جذب، انطباق

ذینفعان و فرایندها  فهرست -
 جامعه ی الیهدر هر 

 ذینفعان ی تدوین نقشه -
از اقدامات فعلی  فهرستی -

توسط ذینفعان خارجی برای 
که بر سیستم  ی هفمؤلهر 

بندی  اساس هر ظرفیت طبقه
 شده

ی ها بین درس ی هسمقای -
محلی آموخته شده و بهترین 

خارجی برای  ی هتجرب
برطرف کردن نقاط ضعف و 

 حمایت از نقاط قوت
برای  ماتقدااز ا فهرستی -

ها به  از فرصتبرداری  هرهب
منظور تغییر وضعیت منفی 

ها، اضافه کردن  سیستم
ها و کاهش  ظرفیت
 پذیری آسیب

راهی با  ی هتدوین نقش -
اقدامات کوتاه، میان و بلند 

  آوری تاب ءمدت برای ارتقا
شناسایی ذینفعان کلیدی و  -

که باید درگیر  یفرایندهای
 اجرای آن شوند.

های  داده بانک ای از  نقشه -
 ها در داده  کنونی و شکاف

 
 

  

 واحد

 فعالیت

 محصول
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 کارگاه ساختار کلی مرور: 9جدول 

 کنندگان خواهند توانست: در پایان کارگاه شرکت هدف واحد روز

1 

 :مقدمه

 آوری تاب

 برای مفاهیم و مرور کلی تعاریف چیست؟
 آوری تاب درک

های فراگیر و ویژه، ریسک و استرس را  کلیدی شامل: شوک مفاهیم -
 د.نتعریف کن

توضیح  را ریسک کاهش های سایر روش به نسبت آوری مزایای تاب -
  د.نده

کند را توضیح  می کمک آوری تاب افزایش به که ظرفیت از نوع سه -
 د.نده

 :1 واحد
ها،  ریسک

 اثر و ها استرس

بر  ها آن

 ها سیستم

اندازی در  چشم گذاشتن اشتراک به
هایی که بر سیستم  مورد ریسک

د، شامل نکن تحلیل تأثیر می تحت
 و ،ویژه و فراگیر های شوک

، کم تأثیر باتکرار شونده  های شوک
 نقش و ها استرس طور و همین

 ها ن آ

 و گذاشته اثر سیستم بر که هایی استرس و کلیدی رویدادهای -
 را شناسایی کنند. خواهد گذاشت

توصیف  ها را استرس و ها شوک بین این معلولی اثرات روابط علی -
 د. نکن

و آن را روی نقشه مشخص  تعیینها بر سیستم را  شوک اثر احتمال -
 د.نکن

وب زمانی چهای شدید در حال حاضر و در چار اولویت رخداد ریسک -
 د. نشده را تعیین کن توافق

 تجزیه :2 واحد

 تحلیل و

 های ویژگی

 سیستم اجزای

 های ریسک چگونه که این توضیح
 سیستم ناگونگو اجزاء بر مختلف

درک اینکه کجای  و ،تأثیر دارند
آور است و کجای آن  سیستم تاب

 آور نیست. تاب

 برخی و کمترسیستم  ءاجزا از ممکن است برخی چرا دنده توضیح -
  .گیرندقرار  تأثیر تحت ی بالقوه،ها شوک توسط ،بیشتر ءاجزا

های  فهرستی از اولویت اجزاء سیستم )که بر اساس ظرفیت -
یابند که  ها را جذب کرده و یا به شکلی انطباق می دشان( شوکموجو

 د.نها باشند، تهیه کن کمتر در معرض شوک

2 

 تجزیه :3 واحد

تحلیل  و

 و ذینفعان

 مؤثر های فرآیند

 بر سیستم

 و ذینفعان تحلیل اینکه چگونه
و  کیفیت سطح، بر فرآیندها
 تأثیر سیستم اجزای به دسترسی

 .گذارند می

 د.نگذارند را شناسایی کن می تأثیر سیستم بر که کلیدی ذینفعان -
 برحسب اجزاء سیستم بر ذینفعان ها، آن طریق از که فرآیندهایی -

 د.نکن گذارند، را فهرست می اثر دسترسی و کیفیت سطح،

 د.نسیستم را تهیه کن بر آینده و فعلی ذینفعان نفوذ ی نقشه -

 :4 واحد

 شناسایی

 ها در شکاف

 یآور تاب

 سیستم

 در ها دیدگاه گذاشتن اشتراک به
 های بندی شکاف اولویت مورد

در  سیستم، آوری در تاب موجود
 آینده حاضر و حال

 ظرفیت جاریِ های برنامهها و  سیستم، سیاست  برای هر جزء -
ها، انطباق و یا تغییر، به شکلی که  سیستم را برای جذب شوک

 سازی کنند. مستندرا ها باشند،  کمتر در معرض شوک

انداز ریسک و چگونه  دانیم را تحلیل کنند: چشم آنچه ما تاکنون می -
ها و  برنامههای قدرت،  گذارد، پویایی آن بر سیستم اثر می

 .کنند های مختلف سیستم را پشتیبانی می هایی که بخش سیاست

 را مشخص کنند. آوری تاب در ها شکاف  اولویت -

 ساخت :5 واحد

 ی راهی نقشه

 ارتقاء برای

 آوری تاب

 افزایش راه ی نقشه ترسیم
مدت  میان مدت، کوتاه در آوری تاب

 بلندمدت و

 آوری تاب ارتقاءو  ها شکاف کردن پرکه برای  اقداماتی مورد در -
 کنند. گیری تصمیمالزم است،  سیستم

   ی که در طرح باید درگیر شوند را شناسایی کنند.ذینفعان -

وری الزم است را آ قداماتی که برای ارتقاء تابو توالی ا اولویت -
 تعیین کنند. 

 نتایج فکر کنند. گیری اندازهدر مورد چارچوب سنجش و  -
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 ها سیستم آوری تاب  ای از محصوالت کارگاه تحلیل نمونه
 سیستم معشیت زنان سرپرست خانوار استان خراسان جنوبیتحلیل 

 
محدودی از اجزاء سیستم انتخاب شده انجام شده  بخشفقط روی  ، تحلیلاهتوضیح اینکه به دلیل زمان محدود کارگ

 است.
 ها استرس با ها ریسک  علی روابط تحلیل :1واحد 

 
 

 ها ی گرمایی ریسک نقشهبرآورد اثر ریسک و ترسیم : 1واحد 
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 آوری تاب ارتقاء در ها آن عملکرد ارزیابی و سیستم اجزاءخصوصیات بعضی از  :2واحد 

 
 

 های موجود سیستم : ارزیابی ظرفیت2واحد 
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 شناسایی ذینفعان مؤثر در سیستم  :3واحد 

 
 

 جایگاه ذینفعان مؤثر بر سیستم بازنمایی ترسیمی: 3واحد 
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 های بیرونی )خارجی( مؤثر بر سیستم : مشخص کردن ظرفیت3واحد 

 
 

 تحت تحلیل آوری در یکی از اجزاء سیستم های تاب : تحلیل شکاف2واحد 
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 آوری سیستم ی راه تاب  : نقشه5واحد 

 
 

 شود؟ نوشتهچه افرادی باید  توسط کارگاه گزارش

ی گروهی را برعهده  انجام شده در کارها های فعالیت از اطالعات گرفتن یتمسئولکننده  تسهیل تیم و میزبان سازمان
 ساختار، که احتماالً یک هفته طول خواهد کشید، هدایت کند. را گزارش این نوشتن تواند می اصلی ی کننده تسهیلدارند. 

 جمهوری یشرق ی منطقهدر « ها سیستمآوری  تابتحلیل »ی گزارشی که برای  د بر پایهتوان می کارگاه گزارش
ر این گزارش از لینک زی انگلیسی، ی ترجمه یا فرانسه، به زبان اصلی ی نسخه. نوشته شده، تهیه شود کنگو دموکراتیک

 قابل دانلود است:
www.oecd.org/dac/governancedevelopment/aresilienceroadmapforeasterndemocraticrepu
blicofthecongo.htm 

 

 ؟را دریافت کنند کارگاه چه افرادی باید گزارش

افراد و اهداف  این 62ی  شمارهشود. در جدول  با توجه به اهداف متفاوت ارسال مختلف ذینفعان به باید کارگاه گزارش
توان استفاده کرد. به طور مثال، از طریق  های ارتباطی دیگر برای اطالع و همراهی از نتایج می از روش اند. ارائه شده

 برایها  از یافته اجراییای کاربردی و  چکیده ی بوک، اینستگرام و تلگرام، تهیه های اجتماعی مثل فیس وبالگ و یا رسانه
 ی مناسب.ارتباط های تالش و هاابزارو دیگر  ،ی از پیش آماده با هدف حمایت از طرح ارائه ،الان سطوح باگیر تصمیم
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 کنند؟ دریافت را کارگاه گزارش باید افرادی چه: 11جدول 

 چه هدفیبا  چه کسی

 در کنندگان شرکت

 کارگاه

ی که های بحث و ها ایده ارزش دادن نشان و کنندگان، شرکت مشارکت و تعهد شناختن رسمیت به -
 انجام شده

 برای تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج از استفاده و همکاری ی ادامه به کنندگان شرکت تشویق -
 ها برنامه یاجرا و ریزان برنامه ،انگذار سیاست رسانی به اطالع

 ی بسته نویسندگان

 جلسه

اند مورد  فراهم کردهی که های داده چگونه که داده شود نشانشان و اینکه  برای تشکر از مشارکت -
 استفاده قرار گرفته است.

 مورد نیاز گیری اندازه های شاخص ایجاد برای مثال عنوان به بیشتر، همکاری ها به آن تشویقبرای  -

برای متخصصان 

ها و  ریسک، سیستم

 کشورآوری در  تاب

های مشترک در  مهقرار گرفته تا برای برنا مدنظرشان  تخصصی ی زمینه چگونه دهد نشان ها آن به تا -
 آینده تشویق شوند. 

 کلیدی گیران تصمیم
 برای ای پایهکارگاه است به عنوان  ی ی که نتیجهجامع انداز چشماز ها تا  جلب حمایت آن برای -

 های آینده پشتیبانی کنند.  ریزی برنامه

 خیرین
جهت  برای ابزاری نعنوا به) راه ی نقشه و آینده، و فعلی های ریسک انداز چشم مشترک درکتا از  -

 د. ناستفاده کرده و منابع جدید اعتبارات را تقویت کن های مربوط به بودجه( تصمیم دادن به

 آوری تاب کارشناسان

 جهان سراسر در

  گرفته شده به منظور «ها متآوری سیس تحلیل تاب»هایی که از  درس آخرین گذاشتن اشتراک به -
 به دست آمده است.گوناگون  های زمینه از آموزشی که  مواد تقویت
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 آوری راه برای افزایش تاب ی هی چهارم: استفاده از نقش رحلهم

 

 
 
های  برنامه با مختلف، های بخش از) جامعه مختلف های الیه در اصلی ذینفعانی  همه «ها آوری سیستم تحلیل تاب»

ها و افرادی  شکستن دیوارها بین سازمان منجر بهر ام این .کند جمع می( را دور هم ریسک مدیریت  تخصص و گوناگون
آوری، که از محصوالت  تاب راهِ ی نقشه. کنند ( را دنبال میاست آوری تاب  که همان ارتقاءخواهد شد که هدف مشترکی )

از است را آوری در یک زمینه خاص مورد نی هایی که برای ارتقاء تاب ها و برنامه در سیاستمورد نیاز  تغییرکارگاه است، 
، انجام مدت دراز اقدامات( ج و مدت میان اقدامات( ب فوری، اقدامات بندی الف( این هدف در قالب اولویت دهد. نشان می

  شود. می
 اساس بران کنشگر یا  ها سازمانی راه اجرایی شود، توسط  انتخاب اینکه کدام بخش از نقشه ،ها موقعیت اغلب در
کنشگران از طریق یک دسته از که  . در حالیگیرد صورت میشان،  منابع وها  رنامهب بندی زمان تخصص، ، تعهدات
 ربرای اثرگذاری ب شان قدرت از دنتوان میکنشگران دیگر گوناگونی را دارند، کارهای  توانایی انجامها  ها و برنامه سیاست

مسئولیت هر یک از این  مفید باشد.مشارکتی شاید  یحمایت راهبرد یک دیگر، مناطق درحتی تغییر استفاده کنند؛ 
  کنشگر برعهده گرفته شود. یک حداقل توسط باید، شده بندی اولویت ی راه که در نقشه اقدامات
به  کار تقسیم و تر دقیق جمعیِ ریزیِ برنامه برای ای پایه عنوان به تواند می کارگاه خروجی ها، تیموقع سایر در

ها و  ی سایر برنامه کننده که هدایت کلی یتحلیلبه عنوان  تواند میوجی کارگاه خر مثال، به عنوان. خدمت گرفته شود
اشتغال  ی نامه های مرتبط با موافقت فعالیتالمللی برای  در سطح بین ها باشد مورد استفاده قرار گیرد، به طور مثال طرح

و  9های راهبردی کاهش فقر طرح ،2انهدوست انسان های واکنش راهبردی به فعالیت های برنامه ،6در کشورهای ضعیف
  .4برای توسعه متحد ملل سازمان های کمک چارچوب

آوری  تحلیل تاب» طیمختلفی که  محصوالتی هر یک از ذینفعان، از  استفاده ی در زیر توضیحاتی برای نحوه
 شود، ارائه شده است: می استخراج« ها سیستم

                                                
به این « New Deal for Engagement in Fragile States»یا « قراردادهای جدید برای اشتغال در کشورهای ضعیف»برای اطالعات بیشتر در مورد  6

 www.newdeal4peace.orgسایت مراجعه کنید:  وب
2
 Humanitarian Strategic Response Plans 

3
 Poverty Reduction Strategy Plans 

4
 United Nations Development Assistance Frameworks 

استفاده از نقشه ی راه برای  : 4 حاکمیت و قلمرو: 1

 افزایش تاب آوری

پیش تحلیل و : 2
 بسته ی جلسه

 کارگاه: 3
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یی گرما ی نقشه جمله از) ی اصلی تلفیق شده محصوالت :رسانی کمکهای  کشوری سازمان مدیریت -

مختلف به مدیریت کشوری کمک  های زمینهدر  ندتوان می (آوری ارتقاء تاب برای راه ی نقشه و نیرو ی نقشه ،ریسک
 یک عنوان به)ها  ریزی برنامه طرح برای ورودیهای  داده عنوان به کشور، راهبردهاید؛ به طور مثال در نکن

مؤسسات خیریه  برایهای تحلیل  خروجی. چارچوب ارزیابیهای ارزیابی به عنوان  در مرور برنامه ،(تغییر ی نظریه
آوری در  های مربوط به ریسک و تاب ات و حصول اطمینان از اینکه جنبهتخصیص اعتبار ی در زمینهتواند  می

  های دریافت کنندگان مالی ادغام شده باشد، کمک کند. برنامه

 کند )به ویژه اینکه را خالصه می سیستم ضعف و قوت قاطهای تحلیل که ن گزارش :بطمرت فنی کارشناسان -

 مشی خطبه تعیین  دتوان می کنند( می کمک آوری تاب های ظرفیت افزایش به های متفاوت مات و فعالیتاقدا چگونه
ی مشابه  ک زمینهای که تحلیل شده است و هم اطالع از عملکرد خوب در ی عملکرد بهتر )هم در زمینه و فنی

دهد  های بارور و مولدی اجازه ظهور می به خبرگی و ایده شود انجام می کارگاه در هایی که بحثدیگر( کمک کنند. 
 کارشناسانبرای  تواند می فرآیند اینباشند.  های متنوع می های تخصصی و زمینه که بین متخصصان فنی از حوزه

ریزی بهتری را انجام  گذاری و برنامه سیاست تا بر اساس آنت فراهم کند و موقعی   زمینه از یتر جامع تحلیل فنی
  دهند.

ها و  د چگونه ریسکنکن که به طور دقیق مشخص می مستنداتی از کارگاه :مرتبط پروژه مدیریت کارکنان -

وری، قالبی آ تاب افزایش برای نهایی راه ی نقشه و کنند اثر می معیشت سیستم برآوری  تاب های گوناگونِ ظرفیت
چارچوب  های انجام شده روی در تحلیل توانند می همچنین ها آن. کنند ی تغییر فراهم می قوی برای اطالع از نظریه

 و ورودیهای  داده چگونه دنده می نشان وضوحمورد استفاده قرار گیرند، زیرا به  نیز ها ها و پروژه برنامهمنطقی 
 .ا ایجاد کنندی رمدتبلند اثرات دنتوان می ها فعالیت

 ،ریسک ییگرما  ی نقشه جمله از ،تولیدات تلفیقی کارگاه :های مرتبط سازمان مرکزیدفاتر  کارکنان -

 :دنشو استفادهدر موارد زیر  ندتوان می ،آوری تاب ارتقاء برای راه ی نقشه و قدرت، ی نقشه

 ها یا  ، برنامهیل راهبردیبرای تجزیه و تحلی اطالعات فراهم کردن و کشور های سیاست آگاهی دادن به
 ؛های مورد درخواست پروژه

  تعیین کمک بهو کنند  هایی که در سایر کشورها کار می های عمل به گروه شیوه بهترین ی ارائهو 
 .جهانی فنی های سیاست

 سازد می قادر را کنندگان شرکت همچنین کارگاه روش و ساختارکارگاه: فردی  محصوالت از استفاده -

تولیدات را نشان داده  این از هایی نمونه 66 ی شماره جدول .آوری تولید کنند ی تاب را در زمینه فاوتیمت محصوالت
آوری مورد استفاده  ی افزایش تاب د در زمینهنتوان ه هر کدام از این تولیدات میچگوناینکه  مورد در یپیشنهادات و

 . ، ارائه کرده استقرار گیرد
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 ها ها و کاربردهای آن آوری سیستم تاب تحلیل از خروجی: 11 جدول

 کاربردها توضیح مختصر محصول

های  نیمرخ

 ریسک

 های ویژگی مورد در دقیق اطالعات
آن  ی هبالقو ثیرأت و اصلی ریسک هر

 معیشت های دارایی بر

دارد،  اولویت ریزی برنامه برای ریسک کدام که بگیرید تصمیم تا کند می کمک
این  چگونه و کجا اینکه در و ،ها ریسک این یها ویژگی بهتر درک و به

 .گذارد می ثیرأت سیستم روی ها ریسک

اثر ریسک بر 

های  مؤلفه

سیستم 

)بخشی از 

نیمرخ 

 ریسک(

 ترکیبی ثیرأت مشخص کردن
 ای از بر مجموعه بزرگ های شوک

 و اصلی معیشت های دارایی
ها از حداکثر تا  بندی کردن آن رتبه

 حداقل تأثیر

ریزی را به سمت بخشی از سیستم که برای ریسک  برنامه اولویت دتوان می
مستعدترین بخش  تقویت ازریزی  برنامه توالی به و ،مستعدتر است متمایل کند

 کنشگران به بندی رتبه. کند کمک سیستم به ریسک تا کمترین بخش آن 
ترین سیستم( و  تا مستعدترین بخش سیستم معیشت )ضعیفت کند می کمک

ها را شناسایی  در برابر اثرات شوک( سیستمی قوت  نقطه) مستعد تربخش کم
 سیستم بر زیاد احتمال به آینده های شوک چگونه که دهد می نشان این کنند.

 ها شوک بروز این زمان و ماهیت که جایی در حتی ،خواهند کرد ثیرتأ
 .است نامشخص

ی شوک   نقشه

 و استرس

ریسک،  انداز چشم از کلی یتصویر
عوامل علت و معلولی بین  املش

های  و شوکهای بلندمدت  استرس
 کند. فراگیر و ویژه، را فراهم می

 که شود حاصل اطمینان تا کند می کمکهای راهبردی  گیری تصمیم اتخاذ با
های اصلی  استرس همچنین و ،ها ریسک ای ریشه علل ها برنامه و ها سیاست

 د.نده را هدف قرار می (دشون ریسک می شدت تشدید باعث که عواملی)

ی  نقشه

گرمایی 

 ریسک

 از نسبیی ریسک  مقایسه
 مختلف رویدادهای

 ،ها برنامه و ها سیاستبندی کنیم به کدام ریسک با  کند تا اولویت کمک می
اثر  باالترین و احتمال باالترین بر تمرکزالزم است رسیدگی شود. این کار با 

 شود.  شوک انجام می

 انداز چشم

 هر در کریس

 گروه

 پذیر آسیب

 انداز چشم چگونه دهد می نشان
 پذیر آسیب های گروهریسک بر 

 گذارد. اثر می مختلف

 مدیریت  برای هایی که حل حاصل شود که راه اطمینانشود تا  استفاده می
مخصوص هر  که هایی ریسک شود به آوری انجام می تاب افزایش و ریسک

 د.کن یر است رسیدگی میپذ آسیب گروه

های  برگه

 ی سرمایه

: معیشت

 نقاط ریسک،

 ضعف و قوت

 از یک هر چرا که دهد می توضیح
 کم و بیش سیستم های دارایی
 آن چگونه ، واست شوک مستعد
های بالقوه  نسبت به شوک دارایی

 یا ندارد.دارد  یآور تاب

 در قوت نقاطتوان  می چگونه  و اینکه ،به هدف قرار دادن نقاط ضعف سیستم
کند.  ها درس گرفت، کمک می م را تقویت و از آن برای سایر بخشتسیس
ی نقشه و توضیح دادن اینکه کدام بخش از سیستم  توان از آن برای تهیه می

 .معیشت نسبتاً قوی یا ضعیف است، استفاده کرد

 راه ی نقشه

 برای اقدامات

 مدت، کوتاه

 و مدت میان

 بلندمدت

 که مختلف اقدامات توالی و اولویت
 تحول و تطبیق جذب، تقویتِبرای 

 معیشت سیستم و های افراد  ظرفیت
، را مشخص شود انجام باید ها آن

 .کند می

 چهشود که بر اساس آن مشخص شود  در نظر گرفته می کلی ای ایده عنوان به
 ی زمینه یک درآوری  تاب افزایش برایریزی  برنامه و سیاست در تغییراتی

بلندمدت  و مدت میان فوری، اقداماتبر اساس آن  سپس .است نیاز مورد خاص
 و بندی زمان تخصص، ،اهداف اساس برهر سازمانی،  بندی شود. اولویت

مواردی را برای اجرا  راه ی نقشه پیشنهاد شده در اقدامات از تواند می اش منابع
  انتخاب کند.

 ها  داده پایگاه

سرمایه  هر در

 الیه هر در و

ی  داده های یگاهپا بررسی اجمالی از
کرده و مشخص موجود، عرضه 

از  )هایی(الیه چههر پایگاه  کند می
 دهد. جامعه را پوشش می

 را موجود اطالعات و ها داده چگونه اینکه از اولیه درک آوردن دست بهبرای 
از سوی  ؛ها مورد استفاده قرار داد دارایی کیفیت و سطوح ردیابی برای توان می

 افزایش برای ها برنامه و ها سیاست ثیرأت گیری اندازه برای یکلید بعد یکدیگر، 
 .باشد  آوری نیز می تاب
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 آوری گیری تاب ی پنچم: اندازه مرحله
 

کمک  خاص ی زمینه یک در آوری تاب گیری اندازهبه نظارت و  تواند می «ها آوری سیستم تحلیل تاب» از حاصل نتایج
 تغییر و اصالح به کمک نتیجه در و سیستم، آوری تاب از ما درک تعمیق برای ندتوان می ها شاخص از یمختلف انواع. کند

های  صورت به دنتوان می ها شاخص این. دنآوری، مورد استفاده قرار گیر تاب افزایش برای ها برنامه و ها سیاست ،ها طرح
 :شوند بندی طبقه زیر

 توجه  زمان طول در سیستم اصلی اجزای آوری تاب هب( نتیجه های شاخص) 6آور تاب های سیستم های شاخص
 قرار ثیرأت تحت سیستم و مردم کلی رفاه چگونهدهد  میدر عمل رخ  یاینکه وقتی شوک جمله از ،کند می
 چگونه یا و ،قرار گرفته است ای واقعی زلزله ثیرأت تحت سیاسی ی سرمایه چگونه مثال عنوان به ؛گیرد می

 توسط باید ،ها شاخص این. گیرد تأثیر می جدید و تعارضات ها درگیریایجاد یا  و ایشاز افز اجتماعی ی سرمایه
 .باشند شده تکمیل منفی آوری تاب های شاخص

 کنند  آوری اتخاذ می تاب افزایش برایراهبردهایی  کند که افراد ی توجه میدبه موار 2منفی آوری تاب شاخص
ردن به جرم برای روی آو مثال عنوان به ،ثیر منفی داشته باشدهمزمان ممکن است بر دیگر اجزاء سیستم تأ که

 تعداد کاهش مثال عنوان به ،دارد ذیرپ آسیب افراد روی منفی اثراتآن راهبردها  یا و یمقابله با بیکار
 .مدرسه به کودکانعدم فرستادن  یا روز، در غذایی های وعده

 و گذاری سیاست در آوری تاب راه ی نقشه که شود می حاصل اطمینانبا این شاخص  9فرآیند شاخص 
 قرار گرفته است. استفاده موردریزی  برنامه

 دهد می نشان را آوری تاب راه ی نقشه مختلف های بخش اجرای از حاصل نتایج 4خروجی های شاخص. 

 را آوری  های صورت گرفته در مورد تاب  ریزی برنامه نتایجکنند تا  کمک می 5وکالتی بخشیِهای اثر شاخص
وقتی ایجاد  اماها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند،  شاخص اینبه دلیل غیرمستقیم بودن، . دهند نشان 

 یا وبا مشکل روبرو شوند،  تر هستند که دقیق( آور تاب های سیستم های شاخص مانند)ها  شاخص سایر
توانند مورد استفاده  ضرورت یافته و میوجود داشته باشد،  خاص مخاطبان با ارتباط برقراری برای مشکالتی

 قرار گیرند.
 

                                                
1
 system resilience indicators  

2
 negative resilience indicators  

3
 process indicators  

4
 output indicators  

5 proxy impact indicators کنند، بلکه از روی شواهد  ه طور مستقیم، اثر را بررسی نمیهایی هستند که ب های اثرِ وکالتی، آن دسته از شاخص منظور از شاخص
کنند. به عبارت دیگر، وقتی نتوان شاخص دقیق جامعه را محاسبه کرد، از شواهد و مدارک موجود و به طور غیرمستقیم یا پروکسی این  غیرمستقیم تأثیر را ارزیابی می

 ]مترجم[شود.  کار انجام می
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 آور تاب های سیستم های شاخص

 کمکعمومی رفاه  و سیستم آوری تاب به پایش )نظارت و ارزیابی( که اطالعات از مهم ی مجموعه دو کارگاه طول در
 :آوری کردیم. این اطالعات عبارتند از د را جمعنکن می

  سیستملیدی های ک ء یا مؤلفهاجزا فهرست -

نشان را دارد،  وجود خاص زمینه این در حاضر حال در که هایی داده مجموعه و ها شاخصی  همهی که ماتریس -
 دهند. می

 
توانند کمک کنند، تشکیل  می سیستم آوری تاب ها، که به ما در پایش ای از شاخص برای ایجاد مجموعه گام اولین

پایش و نظارت بر آن اجزا مورد  برای حاضر حال در که یهای شاخص با ،اجزاء اصلی سیستم فهرست بری است که جدول
 (.62جدول باشد ) می منطبقگیرند،  استفاده قرار می

 
 آوری سیستم تاب گیری اندازههای  شاخص تعیین برای تهیه شده جدول از ای نمونه: 12 جدول

 منبع شاخص دارائی سرمایه

 UNICEF روند. نی که به مدرسه مینسبت دختران و پسرا آموزش رسمی انسانی

 UNICEF آموز دانش 55هایی با کمتر از  نسبت کالس  

  شاخص وجود ندارد. ای آموزش حرفه 

 
سالمت جسمی 

 و روانی
 هزار نفر در سال 62نرخ مرگ و میر در هر 

 

  موارد تأیید شده وبا در هفته #  

  ماه های جدید در هر هزار نفر در موارد با بیماری #  

  شود.  هایی که به وسیله ماما انجام می زایمان ٪  

 
سالمت اطفال و 

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

 

  سال در هر دو هفته 5موارد اسهال در کودکان زیر   

  
های  کودکان زیر یک سال واکسن زده شده در برابر بیماری ٪

 دوران کودکی
 

  که کم وزنی دارند.کودکانی  ٪  

 ... ... ... فیزیکی

 
 سیستم اجزاء از برخیدر ارتباط با  متنوعیبسیار  های شاخص است ممکن شرایط، برخی در که باشید داشته توجه

 در معمول، طور به ی را نتوان مشخص کرد.شاخص هیچ ،ءاجزا دیگر برایکه ممکن است  حالی، در داشته باشد وجود
هایی که به مواردی مثل آب  شاخص) فیزیکی ی سرمایه گیری اندازه برای بسیاری های شاخص شما ،زده بحرانی کشور

 یها شاخص اما وجود دارد، (... و آموزش، بهداشت،مانند ) انسانی ی سرمایه و( کنند سالم، سرپناه و ... توجه می
 از وضعیت این حال،  این با. است مترک اقتصادی و طبیعی ی سرمایه ،آشکار سیاسی اجتماعی، وضعیت ی دهنده نشان
  .است متفاوت دیگر، ی زمینه به ای زمینه

 سیستم ی دراجزای آیا :پرسیدو بکنید جدول، گام بعدی این است که به دقت آن را مطالعه  ی بعد از تهیه :گام دوم
شوند؟ یعنی در حال حاضر  نمی یریگ اندازه حاضر حال در ولی باشد حیاتی آوری تاب برای واقعاًشان  نقش که دندار وجود



 16/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 های داراییبرای ارزیابی  گیری اندازه شاخص هیچ اغلبها وجود ندارد. به عنوان مثال،  در جدول شاخصی برای آن
  بکنید. جدید شاخص یک آوری جمع و ایجاد به تصمیم است ممکن شما موارد این در وجود ندارد. سیاسی کلیدی

 از یک هردهند که  را تشکیل می )سبدی( ای ها مجموعه شاخصدام ک رفته شودگ تصمیم که است این سوم گام
 دربه طور مثال . کنند گیری می اندازه را( ... و فیزیکی، اجتماعی، انسانی،) محلی های سیستم یِیزیربنا یها سرمایه انواع

آن  کنندگان شرکتکه است این به معنای آن است  خط کشیده شدهها  روی بعضی از شاخص ،62 ی شماره جدول
  .اند ی انسانی انتخاب نکرده رمایهسگیری  شاخص را برای اندازه

 کمک امر این مقایسه است. ها قابل شاخص یدر تمام شدهانتخاب  مقیاس کرد حاصل اطمینانباید  ،نهایت در
 میر و مرگ میزانروند، تا  میی که به مدرسه پسران و دختران نسبتبه طور مثال  ،ای را بتوانید نمره شما که کرد خواهد

 یا و شود، استفاده ها شاخص از یک هر برای تواند می این مثل یمقیاس .محاسبه کنید ،روز هر در نفر 62222 هر در

 در هستند وزن کم که کودکانی (٪درصد ) برای مقیاس یک از ای نمونه. ای منطبق کرد در هر زمینه را آن توان می
 .است شده ادهد نشان 69 ی شماره جدول

 وزن کم کودکان برای ٪ای از مقیاس   نمونه: 13 جدول

 مرتبط با شاخص ... معنی مقیاس

 mm 695 باالی MUAC سیستم )در اینجا سالمت اطفال و کودکان( ءبدون تأثیر بر این جز 1

 mm 695و  mm 625 بین MUAC حداقل اثر 1

 بدون ورم mm 625و  mm 665 بین MUAC توجه )اثرات محدود و موقت هستند.( تأثیر قابل 2

 با ورم mm 625و  mm 665 بین MUAC ناپذیر هستند.(  یا بلندمدت و برگشت  توجه )اثرات میان تأثیر قابل 3

 mm 665کمتر از  MUAC گیرند.( تأثیر عمده )اجزاء سیستم به طور عمیق و ماندگار تحت تأثیر قرار می 2

 
ها برای هر سرمایه را محاسبه  از شاخص سبدی هر  نمرهاکسل ایجاد کرده و  رافزا نرم ای در باید صفحه نهایت، در

 نشان داده شده است.  64 ی شماره جدولای از این صفحه در  کنید. نمونه

 سیستم آوری تاب گیری  اندازه برای ها شاخص تعیین برای جدول از ای نمونه: 12جدول 

 قیاسنمره بر اساس م شاخص دارائی سرمایه

 2 روند. نسبت دختران و پسرانی که به مدرسه می آموزش رسمی انسانی

  آموز دانش 55هایی با کمتر از  نسبت کالس  

 9 شاخص وجود ندارد. ای آموزش حرفه 

 9 هزار نفر در سال 62نرخ مرگ و میر در هر  سالمت جسمی و روانی 

  وبا در هفته ی موارد تأیید شده #  

  های جدید در هر هزار نفر در ماه ا بیماریموارد ب #  

 2 شود.  هایی که به وسیله ماما انجام می زایمان ٪  

 
سالمت اطفال و 

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

9 

  سال در هر دو هفته 5موارد اسهال در کودکان زیر   

  
کودکان زیر یک سال واکسن زده شده در برابر  ٪

 های دوران کودکی بیماری
6 

 2 کودکانی که کم وزنی دارند. ٪  

 2223 انسانی  ی میانگین نمرات )سبد( برای سرمایه  
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 رسیمی )گرافیکی(ت صورت به تواند می( متفاوت های سرمایه) سیستم مختلف های بخش رفاهپس از این مرحله، 
کند  کمک می سیستم بر مختلف های شوک ثیرأتیا بازنمایی  و ،زمان طول در هاروندشود. این کار به تحلیل  داده نشان

 .(62شکل )

 وبا شیوع از پس و آوری سیستم قبل مثالی از تاب: 11 کلش

 
 

 ی سرمایه و ،اثرگذار نبوده سیاسی یا و طبیعی های سرمایه بر وبا شیوع که کنیم می مشاهده 62 ی شماره شکل در
 این توسط شدت به اقتصادی و اجتماعی انسانی،های  سرمایه حال، این با. داده است قرار میک ثیرتأ تحت را نیز فیزیکی

آور  به هیچ وجه تاب سیستم های بخش آن در کلیدی های اراییاست که د بدیهیاند؛  تحت تأثیر قرار گرفته شوک
 موجود های ریزی برنامه و ها اریگذ سیاست تغییر بهو  ،های بیشتر گذاری برای تحلیل به هدف اطالعات این. نیستند

 .خواهد بود مفید بسیاردر آینده نیز « ها آوری سیستم تحلیل تاب»کمک خواهد کرد؛ همچنین برای 

 

 منفی آوری تاب های شاخص

 جذب برای ها دارایی یا افراد کههایی راهبرد. اهمیت دارد آوری تاب بهتر درک برای منفی ای مقابلهپایش راهبردهای 
 در منفی ثیرکنند )خواسته یا ناخواسته( تأ استفاده می شوک رضفتن کمتر در معربرای قرار گ تغییر یا و نطباقا شوک،

 راهبردهای شدت پایشِ های راه از یکی گذارد. به جا می خاص پذیر آسیب های گروه در یا و سیستم های سایر حوزه
( ابداع شده و در لینک زیر قابل متحد ملل کشاورزی و رباوخوار سازمان) 6ی است که توسط فائوروش منفی ای مقابله

 دسترس است: 

www.fao.org/crisisandhunger/root/pdf/cop_strat.pdf 

 
مثال  عنوان به) مختلف های گروه برای منفی ای مقابله راهبردهای شدتتوان بر  می روش، این از استفاده با
  .کرد نظارت (دولتی نهادهای یا و ،محلی جوامع ،ها خانواده

 طول در که هایی هستند آن منفی جذب های ظرفیتمثالی در این ارتباط ارائه شده است.  65 ی شماره جدولدر 
به طور  فقط مورد، این در) وقوع نرخ. اند فهرست شده کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در« ها آوری سیستم تحلیل تاب»

                                                
1
 (FAO)Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 انسانی

 اجتماعی

 سیاسی

 طبیعی

 مالی

 فیزیکی

 ژانویه
 پیش از شیوع وبا ماه ژوئن
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بر اساس درک افراد  شدت ی درجه. بوده است شوک وقوع از بعد ی محلی جامعه ءاعضا با گفتگو و بحثی  بر پایه( مثال
با استفاده از این سؤاالت محاسبه شده است: به چه میزان این رفتار شدت دارد؟ به چه میزان این رفتار بر سایر اجزاء 

 69 ی شماره جدولکه در آنچه  مانند یمقیاس شدت، تعیین برای دارد؟ منفی ثیرأتپذیر(  های آسیب سیستم )یا در گروه
 و تر، پایین ی نمرهی که فقط احتمال اثرات موقتی، با تأثیر کم داشت، رفتار کلی، طور به تواند مفید باشد. ارائه شد، می

 .یافت به آن اختصاص می باالتر ی داشت، نمره شدید تأثیر با ،یدائمرفتاری که اثرات 
 فیمن آوری شدت تاب تحلیل از ای نمونه: 15جدول 

 شدت× نرخ  شدت  نرخ رخداد                                                         

 اعضاء به چه میزان گذشته، روز 31 در

 اند به:  مجبور شده جامعه
همیشه 

> 
هر روز

 

ب 
اغل

> 
9 

یا 
1 

بار در هفته
 

ت 
ی اوقا

گاه
> 

6 
یا 

2 
بار در هفته

 

ت
به ندر

> 
6 

بار در هفته
 

هرگز
 

نمره
 

 ی
خا

ت م
نرخ شد

 

نمره
 

ی 
ی

نسب
 

    2 5/2 5/6 5/4 1 نسبی فراوانی نمره

 64 2 1     1 سنتی طب به ی درمان تغییر شیوه

 5/4 9 5/6 9  5/6   جدید وام گرفتن

 3 2 5/4    5/4   مولد های دارایی فروش

 9 2 5/6   5/6   کار به کودکان فرستادن

 1 4 5/6   5/6   مسلح های گروه در نام ثبت

 6 2 5/2  5/2    فحشا

 9 2 5/6   5/6   خانگی های دارایی فروش

 6 2 5/2  5/2    روزانه غذایی ی جیره کاهش

 5/4 9 5/6   5/6   جرم

 5/69 9 5/4    5/4  زدایی جنگل

 6 6 5/2  5/2    زمین از غیرقانونی ی استفاده

 5/69 9 5/4    5/4  زودهنگام محصول برداشت

 72 جامعه این برای کل 

 
 کنشگران ،یابد افزایش منفیآوری  تاب اقداماتِ سطح اگر. است منفیآوری  تاب روند بر نظارت تحلیل این هدف

شان را با های برنامه و ها سیاستآوری تغییر دهند و  تاب افزایش برایرا  خود اقدامات بندی اولویت و هدف است ممکن
ی اقدامات جدید برای بازداشتن از بعضی از رفتارهای  توسعه هتواند ب چنین میاین روند منطبق سازند. این تحلیل هم

آوری منفی عمده کمک کند؛ به عبارت دیگر، به افرادی که تحت تأثیر شوک قرار دارند کمک کند تا راهبردهای  تاب
 بهتری را برای مقابله با شوک اتخاذ کنند.

 

 فرآیند های شاخص

و ) «ها ستمآوری سی تحلیل تاب» از حاصل نتایجحاصل شود  اطمینانکه مفید باشد  تواند میاز این جهت  فرآیند شاخص
ی در این پیشنهاد های شاخص از برخی. ودتبدیل شریزی  برنامه و سیاستبه  (آوری تاب راه ی نقشه در ویژه اقدامات

 :زمینه عبارتند از
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 # (بودجه/ سهم اندازه و )کند؛ آوری را ادغام می راه تاب ی  نقشه قداماتا که یمرتبطهای  برنامه و توسعه 

 # (ا ی٪ )ریزی  برنامه طریقاز  یا و ،ها ادغام شده است در سیاست که استآوری  تاب راه ی  نقشه از اقدامات
 (بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه های اولویتی شکستن اهداف به  به وسیله شاید) اجرا شده است

 # راه ی نقشه اجرایبرای  اقدامات در که بشردوستانه/ توسعه های سازمان ودولتی  مقامات/ها وزارتخانه از 
 هستند. آوری درگیر تاب

 

 خروجی های شاخص

 یا و پروژه، فعالیت، یک ی نتیجه که( خدمات یا کاال) محصوالت بودن بهنگام و کیفیت کمیت، خروجی های شاخص
 راه ی نقشه در فردی اقداماتها مورد نیاز است تا تعیین شود آیا  گیری اندازه این. کند می گیری اندازه است را برنامه

. آوری متناسب شوند تاب راه ی نقشهبا اقدامات خاص در  خروجی های شاخصالزم است ؟ است شده تکمیلآوری  تاب
 :کنگو دموکراتیک جمهوری شرقراه ی  نقشه در عمل دو از استفاده با مثال، عنوان به

 ی آواره افراد توسط مدارس از استفاده جلوگیریبرای  محلی اضافی های ساختمان ساخت :راه ی  نقشه اقدام -
 زمان بروز بالیا در و داخلی

 توسط ها ساختمان این اشغال نرخ میزبان، روستاهای در شده ساخته های ساختمان از :خروجی شاخص ی ازمثال -
 بروز بالیا از پس دیگران و داخلی آواره افراد

 :یا

 وظایف و حقوق مورد در آگاهی افزایش :راه ی نقشه امقدا -

 دانند. شان را می مردان و زنانی که حقوق و وظایف ٪ مثال شاخص خروجی: -
 

 (پروکسیوکالتی ) های اثر شاخص

که بتواند وضعیت درست کنیم  «جادویی»ی شاخص ،«ها آوری سیستم تحلیل تاب»بعد از  پذیر نخواهد بود که امکان
 ریزی، برنامهی  چرخهتمام مدت زمان آوری در  به این دلیل که تاب ؛را در هر نقطه از زمان نشان دهد ریآو قطعی تاب

 اغلب این، بر عالوه. حضور دارد شوک از متعددی انواع با رابطه در و متعدد، های بخش شامل جامعه، متعدد های الیه در
 بر تنها اغلب ،اثر هایِ نهایتاً شاخص گیری کرد. رخ نداده اندازهآوری را زمانی که شوکی  که بتوان تاب است دشوار بسیار
شوک  دلیل به اقتصادی های زیان از سطحی چه یا مردند، مردم از بسیاری چگونه ،، به طور مثالکنند می تمرکز تلفات

اند، و  ور بودهآ بر شوک تابدر برا یا و ،اند در برده به سالم جان که افرادی مورد در چیز هیچ شما به ها آن است.  رخ داده
  دهند. جامعه رخ داده، نمی رفاهدر  کلی طور به آنچه

 که زمانی مثال برای نیاز باشد، مورد یخاص مواردِ در است ممکن (پروکسیوکالتی ) اثرِ  های شاخص حال، این با
ی که با های محدودیتبه  که دارد نکته اهمیت اینحال  این با. باشد نیاز مورد حمایت یا و ارتباطی مقاصد برای شاخصی

 یاقدامات نمونهِ از برخی شود، توجه داشته باشیم. آوری ایجاد می گیری تاب برای اندازه« ییجادو»قبول فقط یک شاخص 
 :شود به شرح زیر است استفاده پروکسی شاخصِ عنوان به تواند می که

 # شوک معرضافراد در  # هر درها  مرده 

 # خاص عمومی های تزیرساخ در ها مرده 

 ٪ شوک علت به( داخلی ناخالص تولید از درصد یک عنوان به شاید) اقتصادی و خانواده های زیان در کاهش 

 شوند. سوق داده می فقر سمت به دوباره که هدف جمعیت از یدرصد 
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 $ شود. می دوستانه بشر های ی که صرف فعالیتهای کمک 

 $ (است. شوکمعرض  در یا و)وک قرار گرفته تحت تأثیر ش که توسعه های گذاری سرمایه 

 یها داده)یت کرده یا توانایی مقابله با شوک را دارند امن احساس که معرض در جمعیت از یدرصد 
 .شوک نوع شاید و جنس، ،سن تفکیکبه ( ها سنجی نظر/یادراک
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 مترجم ی مقدمه

 ارائه شده، تهیه OECD توسط که ها، سیستم آوری تاب کارگاه تحلیل برگزاری راهنمای ی ترجمه بخش این در

 صورت به را آن و تهیه اسالید 16 ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه برگزاری برای OECD است ذکر الزم به. شود می
 توضیح کارگاه اجرای ی شیوه تفضیل به راهنما این در اسالیدها، بر عالوه. است گذاشته مندان عالقه در اختیار رایگان

 .شده است داده

 
متخصصان،  از گروهی ابتدا کارگاه برگزاری برای اول(، ها )بخش سیستم آوری تاب حلیلت راهنمای کتاب اساس بر

. کنند ارائه می توجیهی ی بسته و تحلیل پیش قالب در و آوری، جمع را آن آوری تاب و سیستم به مربوط موجودِ های داده
 روزه، و بر دو کارگاه یک در ندم ها و خیرین عالقه کلیدی و سمن گیران ریسک، تصمیم متخصصان از گروهی سپس
 اساس این بر. کنند می تهیه را آوری تاب راه ی نقشه و پرداخته سیستم آوری تاب تحلیل توجیهی، به ی بسته اساس

 .است شده ریزی برنامه روز دو در ها سیستم آوری تاب تحلیل برای OECDتوسط  شده پیشنهاد کارگاه

 
تعداد  افزایش ها، خانواده و زنان اجتماعی آوری تاب ارتقاء و توانمندسازی طرح قالب در طرح، این اجرای ی شیوه اما

 و نظری و مفاهیم، مبانی مورد در زمینه پیش نداشتن مفاهیم، بودن دشوار و جدید. سازد می ضروری را کارگاه جلسات
 تعداد ضرورت افزایش دالیل ملهج از شده( آماده قبل از توجیهی ی بسته سیستم انتخاب شده )نه یک تحلیل روی انجام

 برگزاری اسالیدهای راهنمای مجموعه، این سوم بخش. است ساعت( 91 تا 92 روز )بین 4 به حداقل کارگاه روزهای
 .ارائه شده است روزه 4 کارگاه مبنای بر ،گر تسهیل تربیت ها و سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه

 
 :است دریافت قابل زیر طریق ا ازه سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه اسالیدهای

 توسط شده تهیه اسالید( 16انگلیسی ) اسالیدهای OECD دسترس  در رایگان طور به زیر لینک طریق از
اسالیدهای  اف دی پی و پاورپوینت فایل مترجم با مکاتبه طریق از توانند می مندان عالقه همچنین. است
 .کنند سی را دریافتیانگل

www.oecd.org/dac/governancedevelopment/resilienceroadmap.htm 

 

 اسالیدهای فارسی ی ترجمه OECD تهیه شده توسط معاونت امور  ها سیستم آوری تاب کارگاه برگزاری برای(
 برای با مترجم مکاتبه طریق از اف دی پی و فایل پاورپوینت صورت دو هب زنان و خانواده ریاست جمهوری( نیز

 .شود می ارسال مندان عالقه

 :همچنین

 ،شده ارائه مجموعه این سوم بخش در آن راهنمای که ،اسالید 659قالب  در اسالیدها ی شده بومی ی نسخه -
 .است دریافت قابل مترجم با مکاتبه طریق از

 
 خامسان احمد دکتر

 بیرجند دانشگاه شناسی روان گروه یاردانش

 a.khamesan@gmail.comیا  akhamesan@birjand.ac.ir: الکترونیکی پست

  

http://www.oecd.org/dac/governancedevelopment/resilienceroadmap.htm


 13/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 OECD ی مقدمه

ارائه « ها آوری سیستم تاب  کارگاه تحلیل»این دستورالعمل، راهنمایی با جزییات کامل از چگونگی سازماندهی و برگزاری 

کند )بخش اول کتاب(. مراحل اجرای  پشتیبانی می« ها آوری سیستم تاب  ای تحلیلراهنم»کند. این دستورالعمل از  می

به شکلی که در  است، نشان داده شده است. دستورالعمل به صورت عمومی نوشته شده 6 ی شماره کارگاه در شکل

ی زمانی و  ر چه بازهآوری برای چه، کدام سیستم، چه کسی، د ی )تابیها و با هر سؤال، هدف یا قلمرو ی موقعیت کلیه

 در مورد چه ریسکی( قابل اجرا و کاربرد باشد.

ی  ان بر پایهگر تسهیلمورد نیاز است. هر کدام از  گر تسهیلآمیز کارگاه حداقل دو  برای برگزاری موفقیت

ا ی جلسات ر شان، نقش رهبری را در جلسات برعهده خواهند داشت و این طور نخواهد بود که یک نفر کلیه تخصص

 اداره کند.

سازی کارگاه و دو روز نیز برای برگزاری کارگاه مورد نیاز خواهد بود. یک روز بعد از اتمام  حداقل دو روز برای آماده

 کارگاه نیز برای تنظیم گزارش مورد نیاز خواهد بود.

بخش زیر قابل دسترس است. در  OECDآوری  سایت تاب اسالیدهایی برای برگزاری تهیه شده که از وب

 ان کارگاه بتوانند برای برگزاری کارگاه آماده شوند.گر تسهیلهای اسالیدها توضیحاتی داده شده تا  یادداشت

www.oecd.org/dac/governancedevelopment/resilienceroadmap.htm 
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 «ها آوری سیستم تحلیل تاب»ی  مرحله پنج: 1 کلش

 

1 2 3 4 5 

ها،  ریسک

ها و اثرات  استرس

 ها بر سیستم آن

تجزیه و تحلیل 

های اجزاء  ویژگی

 سیستم

ان و فعتحلیل ذین

فرایندهای 

تاثیرگذار بر 

 سیستم

 های شکافتعیین 

 آوری سیستم  تاب

راه  ی تدوین نقشه

 آوری تاب ارتقاء

 آینده حال گذشته، حال و آینده گذشته، حال و آینده آینده گذشته، حال و

 و قلمرو سؤالتعریف  -
 تحلیل

معلولی  علت تحلیل -
اثرات ارتباط 
فراگیر،  های ریسک
، ای دوره فصلی،ویژه، 

رویدادهای با اثرکم و 
با  فراوانی زیاد

 زاها استرس
کردن  فهرست -

 های سیستم مؤلفه
های  تجزیه و تحلیل -

 اصلیریسک 

برآورد اثرات مثبت و  -
منفی هر شوک بر هر 

  سیستم ی مؤلفه
پذیری  آسیب تحلیل -

و ظرفیت و  ،اجزاء
تغییر مرتبط با فشار 

  داخلی
 های مؤلفهبندی  رتبه -

سیستم از کمترین به 
 ثیرپذیریأبیشترین ت

مروری بر فرایندهای  -
 ثیرأذینفعان، اندازه و ت

دستیابی به  مرتبط به
 سیستم یها مؤلفه

شناسایی اقدامات  -
کنونی توسط یک 

برای  بیرونیکنشگر 
در راهبردها حمایت از 

زمان روبرو شدن با 
 شوک

 ی دربارهبحث  -
های  توانایی مؤلفه

سیستم تا در برابر 
اثرات ترکیبی مورد 

انتظار بافت بیرونی + 
فشار بیرونی مقاومت 

 کنند.
بارش فکری در مورد  -

آوری  سنجش تاب
 سیستم

های  شناسایی ریسک -
و  نامطلوب

پذیری  ریسک
 کنشگران

بندی و  اولویت -
دهی اقدامات  ترتیب

مناسب برای تقویت 
 گانه های سه ظرفیت

اینکه  گیری اندازه -
توان اثر  چگونه می

اقدامات را به منظور 
آوری  تاب ءارتقا

 گیری کرد. اندازه

گرافیکی  بازنمایی -
هایی که  معلول علت

 ها و یسکر
زاها را مرتبط  استرس

 کنند.  می
 ی هایجاد نقش  -

های  ریسکگرمایی 
 کنونی و آینده

ی تحلیل هر  برگه
 ریسک

های  فرصت فهرست -
با  مرتبطبالقوه 
 های خاص ریسک

فهرست از دو  ی تهیه -
: های سیستم مؤلفه
و بیشترین با  یاجزا

کمترین با اجزای 
تحت  میزان

پذیری از ثیرأت
 ها شوک

وابستگی ی شناسای -
 ءبین اجزامتقابل 
 سیستم

راهبردهای  شناسایی -
 و جذب، انطباق فعلی
 تغییر

ذینفعان و  فهرست -
فرایندها در هر 

 ی جامعه الیه
 ی تدوین نقشه -

 ذینفعان
از اقدامات  فهرستی -

فعلی توسط ذینفعان 
خارجی برای هر 

که سیستم  ی مؤلفه
بر اساس هر ظرفیت 

 بندی شده طبقه

بین  ی سهمقای -
های محلی  درس

آموخته شده و بهترین 
خارجی برای  ی هتجرب

برطرف کردن نقاط 
ضعف و حمایت از 

 نقاط قوت
مات قدااز ا فهرستی -

برداری از  برای بهره
ها به منظور  فرصت

تغییر وضعیت منفی 
ها، اضافه  سیستم

ها و  کردن ظرفیت
 پذیری کاهش آسیب

راهی  ی هتدوین نقش -
، با اقدامات کوتاه

میان و بلند مدت 
  آوری تاب ءبرای ارتقا

شناسایی ذینفعان  -
 یکلیدی و فرایندهای

که باید درگیر اجرای 
 آن شوند.

بانک ای از  نقشه -
کنونی و های  داده

 ها در داده  شکاف

  

 واحد

 فعالیت

 محصول
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 ها آوری سیستم روزه تحلیل تاب 2 ی کارگاه برنامه
ها در دو روز به شرح زیر است. با توجه به  آوری سیستم تاب برای برگزاری کارگاه تحلیل OECDی پیشنهادی  برنامه

ی  دارد. یک برنامهنیاز حجم مطالب و تکالیف عملی، و جدید بودن موضوع برگزاری کارگاه به بیش از دو روز زمان 
 ی بعد ارائه شده است. ی عملی اجرای کارگاه به دست آمده در صفحه روزه که بر اساس تجربه 4پیشنهادی 

 

 روز دوم روز اول ها آوری سیستم لیل تابتح

ح
صب

 

62:92 – 1:22 
 و کنندگان شرکتثبت نام از   :هیافتتاح

 آوری چیست؟ تاب مقدمه:+  یمعرف

و  هیتجز :3 واحد+  6روز  :مرور

مؤثر بر  یهاندیو فرآ نفعانیذ لیتحل

 ستمیس

 پذیرایی 62:92 - 66:22

62:92 – 66:22 
 ریو تأث ها استرس، ها ریسک: 1 واحد

 ستمیس یها بر رو آن

ها در  شکاف ییشناسا: 2 واحد

 ستمیس یآور تاب

 ناهار 62:92 – 69:92

بعدازظهر
 65:22 – 69:92 

 یها یژگیو لیو تحل هیتجز:  2واحد 

 ستمیس

ی راه برای ارتقاء  ساخت نقشه: 5واحد 

 آوری تاب

 پذیرایی 65:22 – 65:92

 های اقدام فردی و ارزیابی نهایی برنامه روز اول :ارزیابی+  2ادامه واحد  65:92 – 61:22
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 ها آوری سیستم روزه تحلیل تاب 4 ی کارگاه برنامه
 برای مطالب و دشوار بودن جدید و عملی کارهای زیاد حجم دلیل به کارگاه، برگزاری عملی ی تجربه اساس بر

 نیاز بیشتری زمان به اجتماعی( آوری تاب گر تسهیل تربیت )و سیستم آوری تاب کارگاه تحلیل برگزاری کنندگان، شرکت
 .است جنوبی خراسان استان در دو کارگاه برگزاری ی تجربه حاصل زیر ی برنامه. دارد

زایش ی زیر برای اف ر است. در برنامهیتغی ( ساعت برگزاری جلسات بر مبنای شرایط قابل6 الزم به ذکر است:

ی توجیهی قبل از  ( حداقل یک جلسه2زمان استراحت داده شده است. ارگاه، ک کیفیت، بین جلسات صبح و عصر
ی جلسه  ( ارسال بسته9کنندگان و آشنایی با اهداف کارگاه ضروری است.  برگزاری کارگاه برای هماهنگی بین شرکت

 برای رسیدن کارگاه به اهداف نهایی آن ضروری است.ی توجیهی  یا توضیح آن در جلسه
 

 برنامه جلسه ساعت تاریخ

روز 

1 

 آوری چیست؟ تاب مقدمه:+  نام، معرفی، توضیحات اولیه ثبت افتتاحیه: 1 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

  آوری چیست؟ تاب ی مقدمه: ادامه 2 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

  ی توجیهی مرور بسته 3 61:22 – 61:92

 پذیرایی  61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز اول جمع+ + تعیین قلمرو ی توجیهی مرور بستهی  ادامه 2 61:22 – 63:92

روز 

2 

  ها و تأثیر آن بر سیستم ها، استرس ریسک :1واحد  +مرور روز قبل  5 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

  1ی واحد  ادامه 6 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

 های سیستم تجزیه و تحلیل ویژگی :2احد و 7 61:22 – 61:92

  پذیرایی -- 61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز دوم جمع+  2ی واحد  ادامه 8 61:22 – 63:92

روز 

3 

 تحلیل ذینفعان و فرایندهای مؤثر بر سیستم :3واحد  +مرور روز قبل  11 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

 3ی واحد  ادامه 11 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

 آوری سیستم  ها در تاب شناسایی شکاف :2واحد  12 61:22 – 61:92

 پذیرایی  61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز دوم جمع+  2ی واحد  ادامه 13 61:22 – 63:92

روز 

4 

 سیستمآوری  ی راه برای تاب ساخت نقشه :5واحد  + ور روز قبلمر 12 1:22 – 3:92

 پذیرایی  3:92 – 62:22

 ارزیابی نهایی ،اقدام فردی ی برنامه اختتامیه: + 5ی واحد ادامه 15 62:22 – 62:92



 19/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 کارگاهکلی بر ساختار  مروری
 

 :کنندگان قادر خواهند بود کارگاه شرکت انیدر پا

 توضیح دهند.را  تیو ظرف یریپذ بی، آساسترس، شوک، ریسکاز جمله  یآور مرتبط با تاب میمفاه 

 گذارند. به اشتراک  ستمیها را بر س آن ریثتأو  ندهیو آ یفعل های ریسکاز  یانداز چشم 

 م ارائه کنند.ستیس یآور تاب را برای ارتقاء یراه ی نقشه 

 
 ت:کنندگان خواهند توانس در پایان کارگاه شرکت هدف واحد روز

1 

 مقدمه:

 آوری تاب

 چیست؟

 برای مفاهیم و مرور کلی تعاریف
 آوری تاب درک

های فراگیر و ویژه، ریسک و استرس را تعریف  کلیدی شامل: شوک مفاهیم -
 کنند.

  توضیح دهند. را ریسک کاهش های سایر روش به نسبت آوری مزایای تاب -

 ند را توضیح دهند.ک می کمک آوری تاب افزایش به که ظرفیت از نوع سه -

 :1 واحد
ها،  ریسک

 اثر و ها استرس

بر  ها آن

 ها سیستم

اندازی در  چشم گذاشتن اشتراک به
هایی که بر سیستم  مورد ریسک

کنند، شامل  تحت تحلیل تأثیر می
 و ویژه و فراگیر، های شوک

کم، و  تأثیر تکرار شونده با های شوک
 ها ن آ نقش و ها استرس طور همین

 خواهد گذاشت و گذاشته اثر سیستم بر که هایی استرس و کلیدی دهایرویدا -
 را شناسایی کنند.

 ها را توصیف کنند.  استرس و ها شوک بین این معلولی اثرات روابط علی -
 ها بر سیستم را مشخص و آن را روی نقشه مشخص کنند. شوک اثر احتمال -
چارچوب زمانی توافق های شدید در حال حاضر و در  اولویت رخداد ریسک -

 شده را تعیین کنند. 

 تجزیه :2 واحد

 تحلیل و

 های ویژگی

 سیستم اجزای

 های ریسک چگونه که این توضیح
بر اجزاء گوناگون سیستم  مختلف

و درک اینکه کجای  تأثیر دارند،
آور است و کجای آن  سیستم تاب

 آور نیست. تاب

 اجزاء برخی و ستم کمترسی اجزاء از ممکن است برخی چرا دهند توضیح -
  .قرار گیرند تأثیر تحت های بالقوه، شوک توسط بیشتر،

های موجودشان(  فهرستی از اولویت اجزاء سیستم )که بر اساس ظرفیت -
یابند که کمتر در معرض  ها را جذب کرده و یا به شکلی انطباق می شوک
 ها باشند، تهیه کنند. شوک

2 

 تجزیه :3 واحد

 نتحلیل ذینفعا و

 های فرآیند و

 بر سیستم مؤثر

 و ذینفعان تحلیل اینکه چگونه
 و دسترسی کیفیت سطح، بر فرآیندها

 .گذارند می تأثیر سیستم اجزای به

 گذارند را شناسایی کنند. می تأثیر سیستم بر که کلیدی ذینفعان -
 سطح، برحسب اجزاء سیستم بر ذینفعان ها، آن طریق از که فرآیندهایی -

 کنند. گذارند، را فهرست می اثر سترسید و کیفیت

 سیستم را تهیه کنند. بر آینده و فعلی ذینفعان نفوذ ی نقشه -

 :4 واحد
 شناسایی

 ها در شکاف

 آوری تاب

 سیستم

 در ها دیدگاه گذاشتن اشتراک به
 موجود های بندی شکاف اولویت مورد

حاضر  در حال سیستم، آوری در تاب
 آینده و

ظرفیت سیستم را  که جاری های ها و برنامه ستم، سیاستسی  برای هر جزء -
ها  ها، انطباق و یا تغییر، به شکلی که کمتر در معرض شوک برای جذب شوک

 باشند، مستندسازی کنند. 

انداز ریسک و چگونه آن بر  دانیم را تحلیل کنند: چشم آنچه ما تاکنون می -
هایی که  ا و سیاسته های قدرت، برنامه گذارد، پویایی سیستم اثر می

 .کنند های مختلف سیستم را پشتیبانی می بخش

 را مشخص کنند. آوری تاب ها در شکاف  اولویت -

 ساخت :5 واحد

 ی راهی نقشه

 ارتقاء برای

 آوری تاب

 آوری تاب افزایش راه ی نقشه ترسیم
 بلندمدت مدت و میان مدت، کوتاه در

آوری سیستم الزم  تاب و ارتقاء ها شکاف کردن اقداماتی که برای پر مورد در -
 گیری کنند. است، تصمیم

   ذینفعانی که در طرح باید درگیر شوند را شناسایی کنند. -

 آوری الزم است را تعیین کنند.  و توالی اقداماتی که برای ارتقاء تاب اولویت -
 گیری نتایج فکر کنند. در مورد چارچوب سنجش و اندازه -
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 ات کارگاهپشتیبانی و تدارک
 افزار مورد نیاز کارگاه در جدول زیر ارائه شده است. تجهیزات و نوشت فهرست

 تجهیزات

 توضیحات واحد تعداد وسیله
  عدد 6 پروژکتور

 به پروژکتور متصل شود عدد 6 تاپ لپ

 برای دور زدن در سالن هنگام استفاده از پاورپوینت عدد 6 پروژکتور کنترل از راه دور

 از نوع قابل حمل برای سالن عدد 6 چاپگر

 اضافی عدد 6 کارتریج چاپگر

 گر تسهیلتاپ  افزار چاپگر برای لپ نصب نرم عدد 6 دی درایور برای چاپگر سی

 افزار نوشت

 توضیحات واحد تعداد وسیله
 یا کاغذ گراف بزرگ رول  5 برگردان چارتکاغذ 

  عدد 42 خانوادگی محل کارت نام و نام

  عدد 65 معمولیامه ن پاکت

 )مشکی، آبی، قرمز، سبز( رنگ 4ترکیبی از  عدد 52 خودکار

  تایی 522 ی هبست 2 کپیبرای تکثیر و  A4کاغذ سفید 

 اها کاربرگبرای سالم نگه داشتن  قطعه 42 کنندگان شرکت A4پالستیکی ی  هپوش

  بسته Blue tack 6 آبی خمیر چسبی

  رول 6 نوار کوچک شفاف

  دستگاه 2 زنی منگنهه و دستگاه منگن

  قطعه 6 قیچی )متوسط(

 افزار برای هر میز نوشت

 توضیحات واحد تعداد وسیله
 عدد 6به ازای هر میز  قطعات 1 سبد یا ظرف برای وسایل

 عدد برای سالن 4عدد و  6به ازای هر میز  رول 62 با عرض پهن چسب کاغذینوار

 رنگ در هر میز 4کیبی از اطمینان از تر قطعه 52 خودکار

 بسته 92 بزرگ رنگارنگاستکیر )چسبی( کاغذ 
رنگ مختلف در هر میز، اطمینان حاصل  52بسته از  5

 چسبند. ها می شود که آن

 رنگ مختلف، هر یک با کیفیت خوب 4 قطعات 42 نشانگر دائمی

 عدد 6کننده  به ازای هر شرکت قطعات 42 الیتر های ماژیک

 عدد 6به ازای هر میز  قطعات 1 یا مایع ماتیکیچسب 
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 ها آن عیتوز سازی و آماده ،تکثیر و دستورالعمل ها کاربرگ فهرست

 روز اول

 دستورالعمل تکثیر عنوان برنامه واحد
دستورالعمل 

 سازی آماده

کجا از را  ها کاربرگ

 پیدا کنیم؟
 دستورالعمل توزیع

 افتتاحیه
ثبت نام  فهرست
 کنندگان  شرکت

 رگب 6
A4  سیاه و ،

 سفید
 .طراحی شود

نام در بدو  برای ثبت
 ورود

 هر نفر برگ به ازاء 6 کارگاه ی برنامه افتتاحیه
A4  سیاه و ،

 سفید
 هر نفر ازاءبرگ به  6 این راهنما 4 ی صفحه

 هر نفر ازاءبرگ به  6 مرور کارگاه افتتاحیه
A4  سیاه و ،

 سفید
 ر نفره ازاءبرگ به  6 این راهنما 5 ی صفحه

 افتتاحیه
 5کارگاه آموزشی در 

 قدم
 هر نفر ازاءبرگ به  6 1اسالید   هر نفر ازاءبرگ به  6

 هر نفر ازاءبرگ به  6 ریسک چیست؟ مقدمه
A4  سیاه و ،

 سفید
 هر نفر ازاءبرگ به  6 69اسالید 

 برگ به ازای هر نفر 6 آوری تعریف تاب مقدمه
A4  سیاه و ،
 پشت و رو، سفید

 هر نفر ازاءبرگ به  6 61و  65اسالید 

 هر نفر ازاءبرگ به  2 تعاریف مقدمه
A4  سیاه و ،

 سفید
 در پیوست

برگ  6هر گروه  ازاءبه 
برگ برش  6و کامل 

، پاکت داده شده داخل
به دستورالعمل تمرین 
 مربوطه مراجعه شود. 

 6 واحد
ای از  نمونه

های هر گروه  دارایی
 سرمایه

 هر نفر ازاءبرگ به  6
A4  سیاه و ،

 سفید
 هر نفر ازاءبرگ به  6 46اسالید 

 6 واحد
علل و معلول 

 ها شوک
 ، رنگی A4 هر نفر ازاءبرگ به  6

در پاورپوینت  نموداررسم 
 مطابق دستورالعمل 

 هر نفر ازاءبرگ به  6

 6 واحد
علل و معلول 

 ها شوک
 وههر گر ازاءبرگ به  6 مشابه باال ، رنگی A2 هر نفر ازاءبرگ به  6

 6 واحد
 گرمایی ی نقشه

 ریسک
 ، رنگی A4 هر نفر ازاءبرگ به  6

رسم نمودار در اکسل 
 مطابق دستورالعمل

 هر نفر ازاءبرگ به  6

 6 واحد
گرمایی  ی نقشه

 ریسک
 هر گروه ازاءبرگ به  6 مشابه باال ، رنگی A2 هر نفر ازاءبرگ به  6

 6 واحد
 ی مجموعه

 ریسک های نیمرخ
 ، رنگی A4 ر نفره ازاءبرگ به  6

بر اساس دستورالعمل 
 فایل اکسلآماده شود، 

 هر گروه ازاءبرگ به  6

 2 واحد
ت زیربنای سؤاال

 2بخش 
هر نفر ازاءبرگ به  6  

A4  سیاه و ،
 سفید

 هر گروه ازاءبرگ به  6 42اسالید 

 2 واحد
ها در  مثالی از ظرفیت

 سطوح مختلف جامعه
 هر نفر ازاءبرگ به  6 پیوست در ، رنگی A4 هر نفر ازاءبرگ به  6
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 دومروز 

 دستورالعمل تکثیر عنوان برنامه واحد
دستورالعمل 

 سازی آماده

ها را از کجا  کاربرگ

 پیدا کنیم؟
 دستورالعمل توزیع

 4 واحد
 اییشناساسالید: 

 آوری شکاف تاب
 هر گروه ازاءبرگ به  6

A4  سیاه و ،
 سفید

 هر گروه ازاءبرگ به  6 14اسالید 

 5 دواح
اصول جدول: 
 آوری تاب

 هر نفر ازاءبرگ به  6
A4  سیاه و ،

 سفید
 هر نفر ازاءبرگ به  6 در پیوست

 بندی جمع
عملیاتی  ی برنامه

 فردی
 هر نفر ازاءبرگ به  6

A4  سیاه و ،
 سفید

 هر نفر ازاءبرگ به  6 در پیوست

 هر نفر ازاءبرگ به  6 ارزیابی نهایی بندی جمع
A4  سیاه و ،

 سفید
 هر نفر ازاءبرگ به  6 پیوست در

 

 روز قبل از شروع کارگاه سالن یراه انداز

 و پذیرایی با مسئولین سالن برگزاری زمان استراحت نگیههما 

 دادن برنامه به مسئولین سالن جهت اطالع  

 کنندگان ارسال شده باشد. ی شرکت حاصل شود که اطالعات محل و زمان شروع کارگاه برای همه ناناطمی 

 ریمانند شکل ز «ای سبک کافه» به میزها مظیتن: 
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 افتتاحیه کارگاه
 

 دقیقه  61 مدت زمان

اندازی  راه

 سالن

  2و  6ستون برای روز  2ر کنندگان د شرکت فهرستثبت نام با  زیم آماده کردن: 6روز 

 سالن یدر انتهاکنندگان  به طور واضح در دید شرکت شنهاداتیقرار دادن صندوق پ 

 انتظارات »، «های اختصاری عالمت»، «پارکینگ»ن یبا عناو برگردان چارت 9دن آماده کر
 توان از آکاسیو بزرگ استفاده کرد. برگردان می : برای نصب کاغذهای چارت«اضافی

  کارگاه قوانین»و « اهداف کارگاه» عناوینبا  برگردان چارت دوآماده کردن» 

  روی اگر مطمئن شوید که . چسب کاغذییا  بیخمیرچسها به دیوار با  برگردان چارتچسباندن
یا  نوشته شود، به دیوار صدمه نرساند. در این صورت برای نصب آکاسیو ماژیککاغذها با 

 تهیه شود. برگردان چارتی  پایه

  جای   ی نمایش از همه پردهمطمئن شوید که پروژکتور و کنترل از راه دور را امتحان کنید و
 سالن قابل دید است. 

 ی نمایش به  ، پروژکتور و صفحهگر تسهیلد که محل قرار گرفتن میز ینان حاصل کنیاطم
 زنید بین صفحه و پروژکتور قرار نگیرید.  شکلی باشد که وقتی قدم می

 تکثیر
 کارگاه ی برنامه 

 مروری بر ساختار کارگاه 

 

 افتتاحیه ی جزئیات برنامه
 مواد گر تسهیلراهنمای  امحتو زمان

65 
 دقیقه

 ییش آمدگوخو

 .نشستن انتخاب کنند یرا برا زیم کیآزادانه  کنندگان ، شرکتنام ثبت ی برگه ءپس از امضا
نام  و به مسئول ثبتاصالح آن را  ،اشتباه نوشته شده ستیدر ل شان اگر نام دیها بخواه از آن

ده نوشته شان را با ماژیک به صورت خوانا در کارت تهیه ش نام دیها بخواه . از آناطالع دهند
  و نصب کنند.

کارت نام و 
فهرست 

 نام ثبت

62 
 دقیقه

 هیافتتاح
 جیکارگاه و نتاشروع  یو سالن را برا گفتهآمد  کنندگان خوش برگزارکنندگان کارگاه به شرکت

 .مورد انتظار آماده کنند
 

 6 نیتمر دقیقه 9
 ی واژه ان را ازش فیتوص استیکر به طور انفرادیبرگه  کیروی کنندگان  شرکتهر یک از 

 بنویسند.« آوری تاب»ی دیکل
 

62 
: دقیقه

ثانیه  65
42) 

تمام اعضاء: 
 ی همعارف
 کنندگان شرکت

 نیها همچن آن کند. انیسازمان مربوطه و شغل خود را ب و نام، ودش یکننده بلند م هر شرکت
خودشان را برگزارکننده  می. ترا برای دیگران بخوانند «آوری تاب» ی واژهاز شان  فیتوص
وری را در محل آ استیکرهای توصیف تابو  شدهکنندگان بلند  شرکت پس از آن. کنند یمعرف

 از قبل تهیه شده بچسبانند. 

 

 دقیقه 5
 : اهدافدیاسال

 کارگاه

هایی با رنگ سبز و  باکس ،تهیه شد OECDدر اسالیدهایی که توسط  :گر تسهیل یآمادگ
 گر تسهیلنوشته شده است. « ویراست، تغییر و تطبیق» آن داخل وجود دارد کهفونت قرمز 
را تهیه و  کند باید محتوای مناسب با شرایطی که کارگاه را برگزار می ی کارگاه قبل از ارائه

ای که  یا هر مطلبی که مرتبط با موضوع اسالید و جامعه عکسدر این باکس قرار دهد. مثالً 

 



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  11

مطمئن  در موقع اضافه کردن عکس. اضافه کندتواند  را می کارگاه در آن ارائه شده است
 دتوان یم گر تسهیل. نشوددر موقع ارائه مشکلی ایجاد ی عکس مناسب باشد تا   اندازه دیشو

 که انتخاب کرده، اصالح کند. یسؤاالت اصل یا قلمرو و خاص و یااهداف را مطابق محتو

 و سپس  بخواندبلند  یداکنندگان، هدف اول کارگاه را با ص از شرکت یکی دهیاجازه بد
از ) بخواند و این کار تا آخرین هدف تکرار شودرا  بعدی ، هدفگرید ی دهکنن کتشر

های دیگر که مربوط به اهداف است  بخش یهادیاسال یبرا توانید این روش می
 (.استفاده کنید

  نشان دهید و تصریح  را روی آن نوشته شده است« اهداف کارگاه»فیلیپ چارتی که
روی دیوار  به اهداف گروه توجهبرگردان تا آخر کارگاه جهت  که این چارت کنید
 ماند. می

 از آمدن به کارگاه دارند را نوشته که  یگریکه هر انتظار د دیکنندگان بخواه از شرکت
و بخوانند. بعد تصمیم بگیرید کدام یک در چارچوب اهداف کارگاه هستند و کدام یک 

 .گیرندقرار  «نگیپارک»باید در زیر تابلوی از اهداف کارگاه نیستند و 

 قوانین: دیاسال دقیقه 5
ها  از آن مطرح کنند.را مدنظر دارند  یگرید قوانینکه  یدر صورت دیکنندگان بخواه از شرکت

شان را با صدای بلند بخوانند و روی استیکر نوشته و در  قوانین پیشنهادی دیبخواه
 صب کنند. ن« قوانین کارگاه»برگردان  چارت

 

 دقیقه 5
 ی برنامه: دیاسال

 کارگاه

و آن را به اسالید مربوطه اضافه  یطراح افزار ورد با نرمکارگاه را  ی برنامه :گر تسهیل یآمادگ
از برنامه  یکپ کیها  و به هر کدام از آن کردهکنندگان برنامه را مرور  همراه با شرکت .کنید
و در صورت نیاز  ،ییدستشو محل ،ییرایپذ اتیزئج دیبخواه ییاجرا مسئولاز  .دیدهرا ب

آمد و اسکان و ... را برای  و های مربوط به رفت ی تحویل فاکتور و پرداخت هزینه نحوه
 کنندگان توضیح دهد.  شرکت

 

 دقیقه 5
 : سؤاالتدیاسال

 یاصل

 کیدموکرات یمثال از شرق جمهور کیستون آخر با در این اسالید،  :گر تسهیل یآمادگ
هایی از محیطی که  مثالآن را حذف و با  یمحتوا ،ینیشده است. پس از بازب ارائهگو کن

ی حدود تحلیل  کننده نییتعی که محور 4شود جایگزین کنید.  کارگاه در آن ارائه می
 هاست را توضیح دهید. آوری سیستم تاب

 

 یابی: ارزدیاسال دقیقه 2

و یک ارزیابی نهایی در آخر کارگاه انجام  در پایان هر روزنندگان ک که شرکت دیده حیتوض
ها را تشویق کنید تا هر گونه انتقاد یا پیشنهاد دیگری که دارند را در صندوقی  خواهند داد. آن

صول اطالع دهید که به منظور ح کنندگان شرکتبه که به همین منظور تهیه شده قرار دهند. 
از  کیهر ، روزمره افراد داشته است یها تیدر فعال یواقع یریکارگاه تأث نکهیاز ا نانیاطم

ارائه کنند که طی آن سه کارگاه  انیدر پا را یاتیعمل ی برنامه کیباید کنندگان  شرکت
 کنند.  فعالیت بعد از شرکت در کارگاه را مشخص می

 

 دقیقه 5
نکات  :دیاسال

 و تدارکات یتیامن

را  ی دیگری که الزم است ر نکتهنکات مربوط به رعایت اصول ایمنی و ه :گر تسهیل یآمادگ
 ی شماره ،یشامل: محل خروج اضطرار یتیامن یدینکات کل .دیاضافه کن دیاسال نیبه ا

 نصب کنید. چارت پیفل یرورا تماس اورژانس 
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 ست؟یچ یآور : تاب مقدمه
 

 دقیقه  32 مدت زمان

 آوری تاب درک برای مفاهیم و تعاریف کلی مرور  هدف بخش

اهداف 

 اتیعملی

 خواهند توانستکنندگان  رکتواحد ش نیا انیدر پا: 

 .کنند تعریف را استرس و ریسک ویژه، و فراگیر های شوک: شامل کلیدی مفاهیم (6

 . دهند توضیح را ریسک کاهش های روش سایر به نسبت آوری تاب مزایای (2

 .دهند توضیح را کند می کمک آوری تاب افزایش به که ظرفیت از نوع سه (9

 زیسا آماده

 موارد زیر به صورت سیاه و سفید تکثیر شود:محتوا را به دقت بازبینی کنید .  
 برگ 6کننده  هر شرکت ءبه ازا ییفشار و رها کاربرگ -
 برگ 6کننده  هر شرکت ءبه ازا آوری تاب فیتعار کاربرگ -
و  دهیبرگ طبق دستوالعمل بر کبرگ(، ی 62برگ ) 2 هر گروه یبه ازا فیتعار  کاربرگ -

 .اکت قرار داده شودداخل پ

 

 ی مقدمه  جزئیات برنامه
 مواد گر تسهیل یامراهن امحتو زمان

9 
 دقیقه

اهداف  :دیاسال
 یاختصاص

ها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای  کنندگان را درگیر موضوع کنید. از آن شرکت
 اهداف را بخوانند. یکی از بلند

 اسالیدها

62 
 دقیقه

 سکی:ر دیاسال
 ست؟یچ

 دی. اجازه دهکننده( کنید )یک برگ به هر شرکت عیتوز ییفشار و رها کاربرگ
قبالً اگر  دیکنندگان بخواه از شرکت دقیقه بخوانند. 5مدت  کنندگان آن را به شرکت

 کنند. لیتکمهای ورودی در شکل را  داده ،اند دهید را شکل این

کاربرگ 
مدل فشار و 

 رهایی

5 
 دقیقه

  .دیده حیتوض دیاسال یحات را با مراجعه به پاورقاصطال یشناس : واژه دیاسال

5 
 دقیقه

 فی: تعار دیاسال
 یآور تاب

 یآور تابتوسط کارفرمای کارگاه از اگر تعریف خاصی در منطقه یا  :گر تسهیل یآمادگ
آوری ارائه  از تابدو اسالید بعدی چند تعریف  در .وجود دارد را به اسالید اضافه کنید

کلمات دقیق در مورد  یبه بحث معناشناس یازیناما  توضیح دهید ها را شده است. آن
ا مرتبط ب دیکل یها کنندگان واژه که شرکت نینکته مهم ا رفته وجود ندارد. کاره ب

را « ها کاربرگ کلیدواژه» دیکنندگان بخواه از شرکت را به خاطر بسپارند.« آوری تاب»
 نند. های مهم را با ماژیک برجسته ک بخوانند و واژه

: اسالید
تعاریف 

 آوری تاب

5 
 دقیقه

  .دیده حیرا توض یآور تاب تیتقو  یبرا تیسه نوع ظرف ها تی: ظرفدیاسال

2 
 دقیقه

 /: صخرهدیاسال
 چکش

  .دیده حی، توضیآور تاب مبحث یساز خالصه یرا برا ریتصو

5 
 دقیقه

 ری /آو : تابدیاسال

DRM 

کنندگان   خط با شرکت به را خط سیترما یو محتو کردهمراجعه ما راهن 6به شکل 
 . دیمرور کن

 

62 
 دقیقه

: مطالعه دیسالا 4
 فیلیپین در یمورد

  فیلیپین را برای یادگیری گروه مرور کنید.مربوط به مطالعه موردی 
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22 
 دقیقه

 تی: تقو دیاسال
سطوح ها در  تیظرف

 همختلف جامع

که به صورت برگردان  چارتذ کاغ 4را روی ( 6 پیوست) 6 ماتریس :گر تسهیلآمادگی 
چسبانده  واریبه د یا به گونه یستیبا سیماتر .ترسیم کنید اند، افقی بهم وصل شده

 دیده حیتوض .نندیببرا  ،شود چسبانده میکنندگان بتوانند آنچه  شرکت ی شود که همه
را درک کار کنشگران مختلف در سطوح مختلف جامعه  تمرین اهمیت نیکه ما در ا

و موضوعی   اما اینجا تمایل داریم بفهمیم که به چه میزان این امر در جامعه. کنیم می
 ،نیتمرانجام این تمام طول  . دراه است نیز کاربرد داردگکار مورد بحثکه 

کنندگان به  شرکتتا در صورت نیاز  دیبگذار شینما ی صفحه رویدستورالعمل را 
ها در طول کارگاه تکرار  برای سایر تمرین راکار  نیا مراجعه کنند. آنبتوانند به  یآسان

 کنید. 

 6پیوست 
 6ماتریس 

5 
 دقیقه

 ی گزارش ارائه
روندی که در ماتریس وجود دارد   و نیدنگاه کماتریس روی دیوار  به صورت گروهی به

سطح جامعه  کیدر  چسبیده شده یها ادداشتیاغلب  ایآرا به بحث بگذارید. 
 شتر؟یب ای است تیظرف کیاز  تیدر حماا ه این برنامه متمرکزتر است؟

 

65 
 دقیقه

 : تعاریف2تمرین 

یک صفحه را به  را برای هر گروه تکثیر کنید.ها  واژه از دو صفحه :گر تسهیلآمادگی 
ی  اند. صفحه تا بررسی کنند آیا معنای هر واژه را یاد گرفته تحویل خواهید دادهر گروه 

زده به شکلی که هر تعریف و هر واژه مجزا شود. ها و تعاریف را برش  دیگر از واژه
. خواهید داد های برش زده شده را داخل یک پاکت قرار داده و به گروه تحویل بخش

بچسبانند. ابتدا ها و تعاریف مرتبط را روی یک ورق کاغذ کنار هم  هر گروه باید واژه
کاربرگ را به گروه  ی پاکت را تحویل گروه دهید تا تمرین را انجام دهند و سپس برگه

 . دهید تا کار عملی خود را تصحیح کنند

 2پیوست 
به  :فیتعار
 زیهر م ءازا
برگ و  کی

برگ  کی
 بریده شده
 در پاکت

5 
 دقیقه

بر  ی: مرور دیاسال
 واحداهداف 

پاسخ با  ای. آدهدپاسخ  دهیدو اجازه  دیبپرسرا  هدف نیاولکنندگان  از شرکت یکیاز 
ادامه  ها تحقق آن یابیارز یرا برا روش )پرسش از اهداف( نیهدف مطابقت دارد؟ ا

 یگریدی  کننده شرکتاز  ایارائه شده نادرست است خودتان  یها . اگر پاسخدهید
 ارائه دهد. را حیپاسخ صح دیبخواه

 

 
بعدی،  ی ت قبل از شروع جلسهشود. بعد از برگشت از زمان استراح سیم ارائه می توضیح دهید که فقط در زمان استراحت، کد اینترنت بی

 .خاموش شودهای شخصی  تمام رایانه
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 ها ها بر سیستم ها و اثر آن ها، استرس : ریسک1 واحد
 

 دقیقه  32 مدت زمان

 هدف بخش
 تأثیر تحلیل تحت سیستم بر که هایی ریسک مورد در اندازی چشم گذاشتن اشتراک به 

 و کم، تأثیر با شونده تکرار های کشو و فراگیر، و ویژه های شوک شامل کنند، می
 ها ن آ نقش و ها استرس طور همین

 اهداف عملیاتی

 توانست خواهند کنندگان شرکت واحد این پایان در: 

 را گذاشت دنخواه و گذاشته اثر سیستم بر که هایی استرس و کلیدی رویدادهای (6
 .کنند شناسایی

 . کنند توصیف را اه استرس و ها شوک این بین اثرات معلولی علی روابط (2

 .کنند مشخص نقشه روی را آن و مشخص را سیستم بر ها شوک اثر احتمال (9

 را شده توافق زمانی چارچوب در و حاضر حال در شدید های ریسک رخداد اولویت (4
 کنند. تعیین

 آمادگی

 برگ 6 کننده هر شرکت ءبه ازا ینگر :علت و معلول انداز چشم کاربرگ -

 A3یا  A2 ها روی کاغذ به تعداد گروه : رنگیمعلول علت و انداز چشم کاربرگ -

 برگ 6کننده  هر شرکت به ازاءرنگی  :ریسک حرارتی ی نقشه کاربرگ -

 A3یا  A2کاغذ  ها روی ی حرارتی ریسک: رنگی به تعداد گروه نقشه کاربرگ -

  ها ی توجیهی به تعداد گروه ها برگرفته شده از بسته ی ریسک نمایه کاربرگ -

 

 

 1واحد  ی رنامهجزئیات ب
 مواد گر تسهیل یامراهن امحتو زمان

9 
 دقیقه

اهداف  :دیاسال
 یاختصاص

ها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند  کنندگان را درگیر موضوع کنید. از آن شرکت
 اهداف را بخوانند.یکی از 

 اسالیدها

9 
 دقیقه

 یدادهای: رودیاسال
 رییمحرک تغ یخارج

 به آنکنندگان  شرکتسپس سکوت کنید تا زمانی که یکی از  را بخوانید و سؤالهر 
ی  بسته های خروجی یساز آمادهزیربنای  ها پرسش نیکه ا دیده حیتوض .دهدپاسخ 

ی حرارتی  و نقشه ها معلول شوک و انداز علت چشم سک،یر نیمرخ مانندتوجیهی )
واحد در ذهن داشته این  یها باید این سؤاالت را در طول تمرینها  آنها( است.  ریسک
 باشند.

 

6 
 دقیقه

روابط  لی: تحلدیاسال
 نیب یمعلول و علت

 ها شوک

، شدهجلسه آماده  ی بسته درها که  این نمودار را با یکی از آن :گر تسهیلآمادگی 
صورت پس آن اسالید را به سپاورپوینت آماده، توانید این نمودار را در  می جایگزین کنید.

  .و ارائه دهیدفایل تصویری ذخیره 
 
 
 

 اسالید:
 انداز چشم

علت و معلول 
یک رنگی 

 برگ به ازاء
هر 
 کننده شرکت



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  12

42 
 دقیقه

 لیتحل: 9 نیتمر
 یمعلول و علتروابط 

 شوک ها نیب

برای هر گروه یک عدد و  A2 ها روی کاغذ ی بین شوکعلت و معلولانداز روابط  چشم

 ها از گروهبرگ توزیع شود.  6ده کنن هر شرکت ء، به ازابه صورت رنگی A4 روی کاغذ
ممکن است بخواهند  کنندگان شرکت کرده و آن را اصالح کنند.آن بحث  یرو دیبخواه
؛ دهند رییتغدر موردی را  یبند طبقه ایعلی را  ی را اضافه کنند، رابطه سکیر یتعداد

ا از زا، یا ریسکی ر ها را به عنوان عوامل استرس ها ممکن است بعضی ریسک مثالً آن
 ی فراگیر به ویژه تغییر دهند.  طبقه

های  ماژیک
 رویرنگی 

 هر میز

62 
 دقیقه

 گزارش ی ارائه

ها را مالحظه کرده و در صورت  کنندگان بگویید به آرامی کارهای سایر گروه به شرکت
توانید به صورت عمومی  وقت این کار وجود ندارد می اگر برداری کنند. نیاز یادداشت
، کارهای عملی انجام شده و توضیحات یآور با جمع ن،یتمر انیدر پاپرسید. سؤاالتی را ب

 .دیگزارش دهانجام داده و به عنوان خروجی کارگاه  ها توانید تحلیلی روی آن می

 

5 
 دقیقه

 اسالید کنندگان بخواهید شدت ریسک را محاسبه کنند.  با توضیح فرمول، از شرکت اسالید: شدت

9 
 دقیقه

 ی شهاسالید: نق
 ریسک حرارتی

ی حرارتی که تهیه  ی توجیهی، نقشه با استفاده از اطالعات بسته :گر تسهیلآمادگی 
ی  ی ترسیم نقشه ی حرارتی اسالید عوض کنید. به طور خالصه نحوه اید را با نقشه کرده

  ی توجیهی را توضیح دهید. حرارتی در بسته
 اسالید

22 
 دقیقه

 ی : نقشه4تمرین 
 گرم ریسک

( در مورد 6 که: دیاز هر گروه بخواه ،است سکیر کی ی دهنده مثلث نشان اینقطه  هر
نیمرخ  به توانند یدر نقشه بحث کنند. آیا با آن موافق هستند؟ مها  سکیر تیموقع

ای  با یک فلش سیاه ریسک را به منطقه (2ی توجیهی مراجعه کنند.  ها در بسته ریسک
( در چارچوب زمانی که تحلیل انجام 9 باشد، ببرند.کنند باید قرار داشته  که فکر می

کنند در آینده قرار خواهد  ای که فکر می ریسک را به منطقه قرمز فلش کیشود، با  می
، کارهای عملی انجام شده و توضیحات یآور با جمع ن،یتمر انیدر پاداشت، ببرند. 

 .دیگزارش دهرگاه انجام داده و به عنوان خروجی کا ها توانید تحلیلی روی آن می

رنگی نقشه 
 حرارتی

ها  سکیر

 A2 روی
برای هرگروه 

 A4روی  و
هر  ءبه ازا
 کننده  شرکت

62 
 دقیقه

 ارائه گزارش

ها را مالحظه کرده و در صورت  کنندگان بگویید به آرامی کارهای سایر گروه به شرکت
 یسؤاالت یبه صورت عموم کارگاه اجازه دهد،اگر وقت برداری کنند.  نیاز یادداشت

توانید  می، کارهای عملی انجام شده و توضیحات یآور با جمع ن،یتمر انیدر پا. دیبپرس
 .دیگزارش دهانجام داده و به عنوان خروجی کارگاه  ها تحلیلی روی آن

 

5 
 دقیقه

بر  ی: مرور دیاسال
 واحد اهداف

پاسخ با  ای. آدهدپاسخ  دهیدو اجازه  دیرا بپرس هدف نیکنندگان اول از شرکت یکیاز 
ادامه  ها تحقق آن یابیارز یرا برا روش )پرسش از اهداف( نیهدف مطابقت دارد؟ ا

 یگریدی  کننده شرکتاز  ایارائه شده نادرست است خودتان  یها . اگر پاسخدهید
 ارائه دهد. را حیپاسخ صح دیبخواه

 

  



 19/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 سیستمهای اجزاء  تحلیل ویژگی: 2 واحد
 

 دقیقه  612 مدت زمان

 واحد هدف
 درک و دارند، تأثیر سیستم گوناگون اجزاء بر مختلف های ریسک چگونه که این توضیح 

 .نیست آور تاب آن کجای و است آور تاب سیستم کجای اینکه

 اهداف عملیاتی

 توانست خواهند کنندگان شرکت واحد این پایان در: 

 توسط بیشتر، ءاجزا برخی و کمتر سیستم اجزاء از برخی است ممکن چرا دهند توضیح (6
 . گیرند قرار تأثیر تحت بالقوه، های شوک

 را ها شوک( موجودشان های ظرفیت اساس بر که) سیستم اجزاء اولویت از فهرستی (2
 تهیه باشند، ها شوک معرض در کمتر که یابند می انطباق شکلی به یا و کرده جذب
 .کنند

 آمادگی
 برگ 6کننده  هر شرکت ءبه ازا یهها در هر گروه سرما هایی از دارایی مثال کاربرگ -

 برگ 6 به ازاء هر گروه 2ؤاالت زیربنایی واحد س کاربرگ -

 برگ 6کننده  هر شرکت در سطوح مختلف جامعه به ازاء ها از ظرفیت هایی مثالکاربرگ  -

 

 2واحد  ی جزئیات برنامه
 مواد گر تسهیل یامراهن امحتو زمان

 دقیقه 9
اهداف  :دیاسال

 یاختصاص
ها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند  ندگان را درگیر موضوع کنید. از آنکن شرکت

 یکی از اهداف را بخوانند.
 اسالیدها

 دقیقه 9
اسالید:  4

رویکرد معاش 
 پایدار

درخواست کنید آن را آشناست؟  شان یشکل برا نیا میمفاه ایآ دیکنندگان بپرس شرکتاز 
را مطالعه  یچارچوب نظرکتاب راهنما مراجعه و ه ببرای سایر اعضاء گروه توضیح دهند. 

از  کنگو را نشان داده و یعکس از جمهور .دیاضافه کن کنید و در صورت لزوم مواردی را
کار برگ  کنند. شخصم را داریمعاش پا کردیاجزاء مختلف رو دیکنندگان بخواه شرکت

 آن را مطالعه کنند. دیکنندگان بخواه و از شرکت عیکنگو را توز یاز جمهور ییها مثال

مثال از  اسالید:
ها در هر  دارایی

 گروه سرمایه

 دقیقه 6
اسالید: 

االت سؤ
 2واحد کلیدی 

پاسخ  به آنکنندگان  شرکترا بخوانید و سپس سکوت کنید تا زمانی که یکی از  سؤالهر 
 این واحد یها باید این سؤاالت را در طول تمرین کنندگان توضیح دهید که شرکت .دهد

 در ذهن داشته باشند.

 اسالید:
االت ؤس

به  زیربنایی
 ها تعداد گروه

12 
 دقیقه

: 5تمرین 
 های ویژگی

 سیستم ءاجزا

 یدر ط( را آماده کنید. 6 پیوست) 2 سیها، ماتر از گروه کیهر  یبرا :گر تسهیل یآمادگ
یی نصب ی و اتاق بیرون از پذیرااتاق اصل وارید یرا بر رو سیچهار ماتر ،نهار ییرایپذ

 اًمیکنندگان مستق شرکت یستیشود با یوار میبه د بیباعث آس کیاژاگر جوهر مکنید. 
مطلب را روی استیکر توانند  یم آن ی. به جاسندیننو یزیبرگردان چ چارت کاغذ یرو

دقت شود که استیکرها به درستی بچسبانند.  سیماتر در محل مناسب درنوشته و 
کنندگان بخواهید از  از شرکت .چسبانده شود و اگر الزم است از چسب مایع استفاده شود

 گر تسهیلها بعداً توسط  مختصر کردن و مخفف کردن خودداری کنند چون مطالب آن
ی  باید مطالعه و در گزارش استفاده شود. قبل از گذاشتن دستورالعمل تمرین روی پرده

 است را نشان دهید. 5نمایش، اسالید بعدی که مثالی از تمرین 

 6پیوست 
 2ماتریس 
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مند هستند را انتخاب  کنندگان بخشی از هر گروه سرمایه که به آن عالقه ابتدا شرکت
کنند. یک نفر در هر گروه که توانایی رهبری گروه را دارد به عنوان نماینده گروه  می

 تعیین شود. 
در ارتباط با موضوع سیستم اجزاء فهرستی از نندگان ک شرکتدقیقه  62در ابتدا به مدت 

 ها:  برای هر جزء آنکنند.  کارگاه را کامل می
در ارتباط با آن جزء بحث و به  ،شده ارائه که در کاربرگ ،یدیسؤاالت کلروی  -

 .دهند  سؤاالت پاسخ
 .دنسیبنو استیکرکاغذ  ینظر بر رو تبادل را در خالل بحث و یدینکات کل -
 .دنبچسبان سیخود را به ماتر اداشتی -

کار را با (. اند شده فهرست هیسرما گروه هر ریدر زکه ) هستندی معیشت ها  ییدارا ،ءاجزا
بعضی از توانند  کنندگان می شرکت ی توجیهی است شروع کنید. فهرستی که در بسته

ندگان نک  شرکترا اضافه یا در صورت لزوم برخی دیگر را حذف کنند. معیشت  های دارایی
 توانند بعد از اتمام کارشان در یک گروه به گروه دیگر بروند.  می در صورت تمایل

 اند، در محل گروه پذیرایی شوند. شان را تمام نکردهکه کار ییها گروه: ییرایپذ قهیدق 92

91 
دقیقه 
هر 
 3گروه 
 دقیقه

کار  ی ارائه
 گروهی

 نیاد داد. جمع ارائه خواهی برگردان خود را در جلو چارت یدیکل نکاتخط  هب هر گروه خط
اینجا است که و  شود داده می یقیبازخورد دق نیدر کارگاه است که چن یتنها زمان

 توانند نمایی از کل اجزاء سیستم تحت تحلیل را مشاهده کنند. میکنندگان  شرکت
 

65 
 دقیقه

: 1 نیتمر
 ءانتخاب اجزا

 یبراسیستم 
در  تحلیل

 هدنیآ

که به بسط  یا به گونه ،( را آماده کنید6 پیوست) 9 سیها، ماتر از گروه کیهر  یبرا
. بچسباند وارید یخود را رو سیماتر  گروه هر .شودمنجر  5 نیتمر در آماده شده سیماتر
 ند،ا  انتخاب کرده سیدر ماتر که ئیاجزادر مورد ها  گروه ،پایان یافت 1ی که تمرین وقت

 ی مربوط در ماتریس بچسبانند. ی نوشته شده را در خانهها ادداشتیسپس  .بدهند بازخورد
 دیجد سیدر ماترموارد انتخاب شده  یفقط برا، 5 نیدست آماده از تمر هب یها افتهی

 چسبانده شود.

 6پیوست 
به  9ماتریس 

 ها تعداد گروه

62 
 دقیقه

: 1 نیمرت
از  ییها مثال

 یبرا راهبردها
 ها تیهر ظرف

کاربرگ را مطالعه و راهبردهایی که با محتوای کارگاه مرتبط  دیکنندگان بخواه از شرکت
 است را عالمت بزنند. 

  مثال 9پیوست 
در  ها ظرفیت

سطوح مختلف 
 جامعه

92 
 دقیقه

 :1 نیتمر
 یها تیظرف

 یموجود برا
 ءاجزا

 دار تیاولو

را به شرح  سیماتراند، سه ستون  انتخاب کرده 1 نیکه در تمر یدار تیسه جزء اولو یبرا
انداز  مقابله با چشم یبراموجودی  رییجذب، انطباق و تغ یها تیچه ظرف :کنندپر  ریز
. به مدنظر نیست یرونیب های( )ظرفیت یها مرحله کمک نیدر ا د؟نکن یم شنهادیپ سکیر

سه که فردا  دیده حیکنندگان توض شرکت ی. برادیاالت پاسخ دهؤو به س دیها سر بزن گروه
 .کردبعد گزارش خواهند  ی هو در مرحل لیتکم را سیماتردیگر  ستون

 

 دقیقه 9
مروری بر 

 2واحد اهداف 

پاسخ با هدف  ای. آدهدپاسخ  دهیدو اجازه  دیرا بپرس هدف نیکنندگان اول از شرکت یکیاز 
. اگر ادامه دهید ها تحقق آن یابیارز یرا برا روش )پرسش از اهداف( نیمطابقت دارد؟ ا

پاسخ  دیبخواه یگریدی  کننده شرکتاز  ایارائه شده نادرست است خودتان  یها پاسخ
 ارائه دهد. را حیصح
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 روز اول یابیارز
 

 دقیقه 5: زمان 
 

ارزیابی کنند  طور که جلسه را ترک می کنندگان بخواهید همان جدول زیر را تهیه کنید و از شرکتبرگردان  چارتدر یک 
  مناسب بچسبانند.خود را از کارگاه در محل 

 
    

    محتوی

    یگر تسهیل

    پشتیبانی )تدارکات(

 
ی، پشتیبانی( نظر خود را مطابق با آنچه در شکل گر تسهیلروی سه استیکر )محتوا،  دیکنندگان بخواه از شرکت -

 برگردان بچسبانند. مشخص شده بیان کنند و روی چارت

دهد را تهیه کنند.  ه سؤال کلیدی که محتوای روز اول کارگاه را پوشش میکنندگان بخواهید د از دو نفر از شرکت -
کنندگان شروع خواهند کرد تا مروری بر مطالب روز اول  ها روز دوم را با پرسیدن این سؤاالت از سایر شرکت آن

 انجام شود.

ی که در صندوق انداخته شده، شروع ی گزارشی از ارزیابی و انتقادات و پیشنهادات ( روز دوم را با ارائهگر تسهیل) شما -
ی  از نقشه دیجد ی نسخهقرار داده و  مدنظرکنندگان را  شرکت یها سیماترالزم است  در بعدازظهر، خواهید کرد.

   کنندگان توزیع خواهد شد. ها را تهیه کنید. این نقشه در روز دوم بین شرکت حرارتی ریسک
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 مستیگذار بر سریتأث یهاندیو فرآ نفعانیذ تحلیل: 3 واحد
 

 دقیقه  32 زمان

 واحدهدف 
 سیستم اجزای به دسترسی و کیفیت سطح، بر فرآیندها و ذینفعان چگونه اینکه تحلیل 

 .گذارند می تأثیر

 اهداف عملیاتی

 توانست خواهند کنندگان شرکت واحد این پایان در: 

 .کنند شناسایی را گذارند می تأثیر سیستم بر که کلیدی ذینفعان (6

 و کیفیت سطح، برحسب سیستم اجزاء بر ذینفعان ها، آن طریق از که دهاییفرآین (2
 .کنند فهرست را گذارند، می اثر دسترسی

 .کنند تهیه را سیستم بر آینده و فعلی ذینفعان نفوذ ی نقشه  (9

 آمادگی
 3تمرین های مورد نیاز  برگردان افقی با رسم ماتریس چارت 1 آماده کردن -

را  هایی الیهماتریس برای هر یک از آماده کنید و  چارت فلیپ ی برگه 4یک مجموعه از  -
 ها رسم کنید. بررسی خواهد شد، را در آن 62که در تمرین 

 

 3ی واحد  جزئیات برنامه
 مواد گر تسهیل یامراهن امحتو زمان

5 
 دقیقه

 تشکیل گروه

داشتند،  تیالکه روز اول کارگاه با همکاران فع یزیم یدر رو دیکنندگان بخواه از شرکت
های  هر کدام یک شماره از یک به باال انتخاب کنند. سپس برای شکل دادن گروه .ندیبنش

های دو  ی شماره های مشابه در یک گروه قرار گیرند. به طور مثال، همه ی شماره جدید، همه
 دور یک میز خواهند نشست. 

 

9 
 دقیقه

اسالید: اهداف 
 اختصاصی

ها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند یکی  ضوع کنید. از آنکنندگان را درگیر مو شرکت
 از اهداف را بخوانند.

 اسالید

5 
 دقیقه

با  :اسالید 2
 یدیکل تسؤاال
 تحلیل یراهنما

های این واحد مدنظر  ها را برای انجام تمرین کرده و آنکنندگان سؤاالت را مرور  شرکت
 داشته باشند. 

 اسالید

92 
 دقیقه

 :3 نیتمر
کنشگران 
مختلف و 

 یها ندیفرآ
مرتبط با هر 

از آنان را  کی
 . دیکن فهرست

 کنید. را آماده( 6 پیوست) 4ماتریس  ها به تعداد گروه :گر تسهیلآمادگی 
 یو عموم یدولت نفعانیگروه دوم: ذ::                  جامعه نفعانیگروه اول: ذ:: 
 یمدن ی چهارم: جامعه گروه::                یگروه سوم: بخش خصوص ::

 یررسمیگروه ششم: کنشگران غ::        یالملل نیب یها گروه پنجم: سازمان:: 
 

 : انجام شود ریموارد ز ،کارگاه اختصاص یافته  ی که به هر گروهکنشگرانگروه  برای

 فهرست شوند. نفعانیذ ایکنشگران ی  همه -

اثر  ستمیس یاجزا ای ستمیبر س آن قیکه از طر ییندهایاز فرا فهرستینفع، یهر ذ یبرا -
 . ، مشخص شوندگذارد یم

 دارد. یاثرگذار ستمیاز س یدر چه سطح دیمشخص کن -
بعد از  ها گروه  دهید که گزارش حیتوض و دیها در زمان انجام کار سر بزن گروه ی به همه

 .خواهد شدتمرین بعدی ارائه 

چارت  فلیپ 1
با رسم 
ماتریس 
مطابق 

دستورالعمل 
 د. آماده شو
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1 
 دقیقه

ی  ارائه :دیاسال
و  ریتأث ترسیمی

 راهبردهای
 نفعانیذ

به  دیکن یکه فکر م ستمیاز س یهر سطح یبرا را (6 پیوست) 5 سیماتر :گر تسهیل یآمادگ
 یبرا .دیبچسبان واریها را به د و آن دیکارگاه مرتبط است، آماده کن یموضوع کار

 ییها سیاست و ماتر یسطح مل یبراالید روی اس سیکه ماتر دیده حیتوض کنندگان شرکت
 است. ستمیس گریدسطوح  یبرا چسبانده شده، وارید رویکه 

 

92 
 دقیقه

: 62تمرین 
 ریتأثو اندازه 

بر کنشگران 
را روی  ستمیس

نقشه نشان 
 دهید.

 تکمیلرا  وارید یرو سیاکنون ماتر 3 نیکنندگان بر اساس مباحث انجام شده در تمر شرکت
 ،به هر گروه افتهی گروه کنشگران اختصاص یبرا .(5ماتریس  6ست )پیو کنند یم

 مربوطه سیماتر رویو  سندیبنو استیکر رویکنشگر را  نام هر یستیکنندگان با شرکت
در چارچوب )هر کنشگر  ی ندهیآ گاهیفلش به سمت جا کی ،سپس با ماژیکبچسبانند. 

 .رسم کنند تحلیل( یاصل یا سؤال مربوط به قلمرو یزمان

مجموعه  کی
 4شامل 

برگردان  چارت
 کی هر یبرا

 یها هیاز ال
مرتبط با 

 هکارگا

65 
 دقیقه

 ی گزارش ارائه

سؤاالتی را از اعضاء گروه برای روشن شدن کار عملی  و دیستیبرگردان با چارت یدر جلو
 تیکنندگان را به فعال شرکت ،شده تکرارنمودار  از ربع 2ر د ینام کنشگر بپرسید، یا اگر

قلمرو  یزمان ی و محدوده زمان حال نیرا ب یرییهر تغبپرسید آیا کنندگان  شرکت از .دیوادار
 دارند؟ انتظار ستمیکنشگر بر س ی اثر هر اندازه یبرا ،یاصل یا سؤال

 

9 
 دقیقه

مروری بر 
 9واحد اهداف 

با هدف پاسخ  ای. آدهدپاسخ  دهیدو اجازه  دیرا بپرس هدف نیکنندگان اول از شرکت یکیاز 
. اگر ادامه دهید ها تحقق آن یابیارز یرا برا روش )پرسش از اهداف( نیمطابقت دارد؟ ا

پاسخ  دیبخواه یگریدی  کننده شرکتاز  ایارائه شده نادرست است خودتان  یها پاسخ
 ارائه دهد. را حیصح
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 ستمیس یآور ها در تاب شکاف ییشناسا :4 واحد
 

 دقیقه  32 زمان

 واحدهدف 
 آوری تاب در موجود های شکاف بندی اولویت مورد در ها دیدگاه گذاشتن اشتراک به 

 آینده و حاضر حال در سیستم،

 اهداف عملیاتی

 توانست خواهند کنندگان شرکت واحد این پایان در : 

 برای را سیستم ظرفیت که جاری های برنامه و ها سیاست سیستم،  جزء هر برای (6
 باشند، ها شوک معرض در کمتر که شکلی به ییر،تغ یا و انطباق ها، شوک جذب

 . کنند مستندسازی

 اثر سیستم بر آن چگونه و ریسک انداز چشم: کنند تحلیل را دانیم می تاکنون ما آنچه (2
 سیستم مختلف های بخش که هایی سیاست و ها برنامه قدرت، های پویایی گذارد، می

 .کنند می پشتیبانی را

 .کنند مشخص را وریآ تاب در ها شکاف  اولویت (9

 هر گروه یبرگ برا کی ،یآور شکاف تاب ییشناسا دیاسال - آمادگی

 

 2ی واحد  جزئیات برنامه
 مواد گر تسهیل یامراهن امحتو زمان

 دقیقه 9
اسالید: اهداف 

 اختصاصی
ها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند یکی  کنندگان را درگیر موضوع کنید. از آن شرکت

 را بخوانند. از اهداف
 اسالید

65 
 دقیقه

 تیحما: 66 نیتمر
هر  یبرا یخارج

 ستمیجزء س

سه اند،  ( انتخاب کرده9)ماتریس  1کنندگان در تمرین  شرکت که یدار تیسه جزء اولوبرای 
به توضیح بیشتر باشد، فردی که در روز اول در آن گروه بوده،  ازینستون آخر را پر کنند. اگر 

و  جذب، انطباق های تیظرف یبرا خارجی تیدر حال حاضر، چه حماکند. توضیحات را ارائه 
انداز ریسک وجود دارد؟ برای بسیاری از موارد ممکن  چشم بابرای این جزء در مواجهه  رییتغ

ها از سایر کشورهای یا از  ظرفیت« خارجی»معنای  وجود نداشته باشد. یرجخا تیظرفاست 
 باشد.  اند، می اردی که تاکنون در تحلیل مدنظر قرار گرفتههای دیگر اجتماعی، به جز مو الیه

پیوست 
6 

ماتریس 
9 

 دقیقه 5
 ییشناسا :دیسالا

 یآور شکاف تاب
  .دیرا پاسخ ده راهنما سؤاالت یبعد نیانجام تمر یو برا دیده حیرا توض فرمول

95 
 دقیقه

: 62تمرین 
 ییشناسا
 یها شکاف

 ءهر جز یآور تاب

مشخص شود. از  ،شده یبند تیکه در گروه اولو یاز سه جزئ کیهر  یبرا یآور شکاف تاب
، انداز ریسک چشم در موردو کار خودتان  کردهی توزیع شده استفاده  سؤاالت در برگه

تأثیر ذینفعان را مدنظر قرار دهید. نکات کلیدی برای هر جزء  های داخلی و بیرونی و ظرفیت
 دیصحبت کن قهیدق کیزء هر ج یو براچارت بنویسید  را روی فلیپ

 اسالید:
تشخیص 
شکاف 

 آوری تاب

92 
 دقیقه

گزارش ی  ارائه
 گروه 

را  یآور در رابطه با شکاف تابگروهی  یها بحث ی جهینتدقیقه  9 هر گروه در عرض
 پرسش و پاسخ زمان بدهید.دقیقه برای  2هر گروه  گزارش دهد. به ازاء

 

 دقیقه 9
اهداف  بر مروری

 4واحد 

پاسخ با هدف  ای. آدهدپاسخ  دهیدو اجازه  دیرا بپرس هدف نیکنندگان اول از شرکت یکیاز 
. اگر ادامه دهید ها تحقق آن یابیارز یرا برا روش )پرسش از اهداف( نیمطابقت دارد؟ ا

پاسخ  دیبخواه یگریدی  کننده شرکتاز  ایارائه شده نادرست است خودتان  یها پاسخ
 ارائه دهد. را حیصح
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 یآور تاب ارتقاء یراه برا ی نقشه ترسیم :5 دواح
 

 دقیقه برای پذیرایی 92دقیقه +   612 زمان

 بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه در آوری تاب افزایش راه ی نقشه ترسیم  هدف بخش

 اهداف عملیاتی

 توانست خواهند کنندگان شرکت واحد این پایان در : 

 است، الزم سیستم آوری تاب ارتقاء و ها فشکا کردن پر برای که اقداماتی مورد در (6
 .کنند گیری تصمیم

   .کنند شناسایی را شوند درگیر باید طرح در که ذینفعانی (2

 . کنند تعیین را است الزم آوری تاب ارتقاء برای که اقداماتی توالی و اولویت (9

 .کنند فکر نتایج گیری اندازه و سنجش چارچوب مورد در (4

 وریآ جدول اصول تاب - آمادگی

 

 5ی واحد  جزئیات برنامه
 مواد گر تسهیل یامراهن امحتو زمان

9 
 دقیقه

اسالید: اهداف 
 اختصاصی

ها بخواهید به ترتیب هر یک با صدای بلند یکی  کنندگان را درگیر موضوع کنید. از آن شرکت
 از اهداف را بخوانند.

 اسالید

65 
 دقیقه

اصول  :دیسالا
 یآور تاب

فرصت دهید تا  قهیدق 62 ها آنبه  .دیکن عیکنندگان توز شرکت نیا بر یآور جدول اصول تاب
 . به صورت انفرادی این اصول را بخوانند

 :4پیوست 
اصول 

آوری  تاب
برای هر 

 هکنند شرکت

5 
 دقیقه

انواع  :اسالید
 ریسک

  .دهند حیرا توض سکیکه تفاوت سه نوع ر دیکنندگان بخواه شرکتاز 

5 
 دقیقه

 :اسالید
ی رویکردها

 راهبردی

 یمختلف یبرخوردهاسازمانی  و یا ، برنامهیا نهیزم یها سکیمختلف در مقابل ر نفعانیذ
 .نکته توجه کرد نیبه ا دیراه با ی نقشه نیقبل از تدو نیدارند. بنابرا

 

42 
 دقیقه

: 69 نیتمر
 ییها راه نییتع

 تیتقو یبرا
 یآور تاب

 گروه بحث کنند: یر را درموارد زکنندگان  رکتش ،دار تیهر جزء اولو یبرا

 است؟  ازیها مورد ن بردن خالء نیو از ب یآور پر کردن شکاف تاب یبرا ییها تیچه ظرف -

الزم  نفعانیبر ذ ریثأت ای ستمیدر س رییحاصل از تغ یها بهبود فرصت یبرا یچه اقدامات -
 است؟

 همراه شوند؟ یشنهادیپ اتاقدام نیبا ا دیبا ینفعانیچه ذ -
فرصت خواهند  قهیدق 5برداری کرده و سپس  چارت یادداشت روی فلیپ از کنندگان شرکت

 نیهمچن .تواند انجام شود در جمع مطرح کنند شان را از اقداماتی که می شنهاداتیپداشت تا 
 ز؟یگر سکیر ایاست  ریپذ سکیر نفعانیذ یشده برا شنهادیکه اقدامات پ دنده حیتوضباید 

 

26 
 دقیقه

 گزارش  ی ارائه
دقیقه  5پذیرایی گزارش بدهند. به هر گروه  از وه قبل از پذیرایی و سه گروه بعدسه گر

دقیقه برای پرسش و پاسخ به هر گروه  2فرصت دهید تا گزارش خود را ارائه دهد و سپس 
  اختصاص یابد.
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92 
 دقیقه

  ییرایپذ 

26 
 دقیقه

 گزارش  ی ارائه
دقیقه فرصت دهید تا گزارش خود را  5گروه  به هرها قبل از پذیرایی:  گزارش گروه ی ادامه

  دقیقه برای پرسش و پاسخ به هر گروه اختصاص یابد. 2ارائه دهد و سپس 
 

5 
 دقیقه

 :اسالید
بندی و  اولویت

 توالی

 یو توال یبند تیاولو یبرا یگرید یشنهادیپ یارهایاگر مع دیکنندگان بخواه ز شرکتا
 ها دارند ارائه دهند. تیفعال

 

22 
 یقهدق

: 64تمرین 
بندی و  اولویت

 توالی

یک نمونه  ( را آماده کنید.6 پیوست) 1 سیها، ماتر از گروه کیهر  یبرا :گر تسهیلآمادگی 
. عنوان نصب کنید ها ماتریس گروهباالتر از  وارید یو روتهیه کنید  1ر از ماتریس ت بزرگ

در  یول یمشابه جدول قبل یل. جدودیبگذار« آوری تاب ارتقاءراه برای  ی نقشه»را  ماتریس
در  پیرامون سیستمها  گروه ی همه اتیتا نظر دیبکش سیماتر نیا یتر بر رو بزرگ اسیمق

 شود. یآور جمع همکنار 

 6پیوست 
 1مارتریس 

5 
 دقیقه

 ی گزارش ارائه
را از کار  کرهایاست دیگروه بخواه ءاز اعضا یکیاز  تمام شد، تشیکه هر گروه فعال نید از اعب
 روهی به ماتریس بزرگتر در محل مناسب منتقل کند. گ

 

1 
 دقیقه

 :اسالید 2
 ارزیابی

ساخت  یبرا یاریبس یها تیفعال راًیاخ یکه در سطح جهان دیده حیکنندگان توض شرکت یبرا
کاری که اینجا هدف از آن انجام شده اما  یابیارز ی و نحوه یآور تاب هایی برای شاخص

بینش و آگاهی در و استنتاج  بررسی شتریبلکه ب ،ی جدید نیستشود ساخت شاخص انجام می

ی مورد بحث توسط  ی است که پیرامون زمینهیاه دادهبا استفاده از  یآور سطوح تابمورد 
 است.شده  یآور جمع تاکنون نفعانیذ

 

22 
 دقیقه

: 65تمرین 
 ی نقشه ی هیته

 ارتقاءراه 
از  یآور تاب
بارش  قیطر

 افکار

قسمت اول بارش فکر:  یدر ط ( را آماده کنید.6 پیوست) 1ماتریس  :گر تسهیلآمادگی 
های ماتریس  ها را برای هر یک از خانه آوری داده های موجود جمع سیستم کنندگان شرکت

ی اصلی این است که ببینیم چه چیزی در حال حاضر وجود   دهیا ها را بچسبانند. نوشته و آن
سپس . جای اینکه سیستمِ جدیدی را از ابتدا درست کنیم به ،دارد و این سیستم گسترش یابد

 تبادل نظر خواهدکرد. راهنما بحث و گریسؤاالت د رامونیپ گر تسهیل

 6پیوست 
 1ماتریس 

9 
 دقیقه

 بر مروری
 5واحد اهداف 

پاسخ با هدف  ای. آدهدپاسخ  دهیدو اجازه  دیرا بپرس هدف نیکنندگان اول از شرکت یکیاز 
. اگر ادامه دهید ها تحقق آن یابیارز یرا برا روش )پرسش از اهداف( نیامطابقت دارد؟ 

 حیپاسخ صح دیبخواه یگریدی  کننده شرکتاز  ایارائه شده نادرست است خودتان  یها پاسخ
 ارائه دهد. را
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 کارگاه  ی هیاختتام
 

 5پیوست : یفرد یاتیعمل ی برنامه
 دقیقه 62: مدت زمان 

 ارائه دهندخود را  یاتیعمل ی برنامهجداگانه به صورت  دیهکنندگان بخوا از شرکت . 
 

 1پیوست : یینها یابیارز
 دقیقه 62: مدت زمان 

 انتقادات و  ی ئهارا تیبر اهم. کنند تکمیلرا  یینها یابیبه صورت جداگانه فرم ارز دیکنندگان بخواه از شرکت
 .تأکید کنید ندهیآ در یآموزش یها کارگاه تیفیسازنده به منظور بهبود ک شنهاداتیپ

 

  هیاختتام
 دقیقه 62: مدت زمان 

 از  یکیتوپ کوچک به  کیپرتاب با  .ندیبزرگ در آ ی رهیدا کیو به شکل  ایستندب دیکنندگان بخواه از شرکت
 به عنوان مثال: خود را از کارگاه ارائه کند.  احساسی  خالصه ، از او بخواهید با یک کلمهکنندگان شرکت

سمت شخص دیگری  بالفاصله توپ را به بخواهید کنندگان . از شرکت«انگیزه»، «انگیز چالش»، «شتاقم»
   شان را بیان کنند، ادامه یابد. پرتاپ کنند. این کار تا زمانی که همه نظرات
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 ها آوری سیستم های راهنمای تفضیلی برگزاری کارگاه تحلیل تاب پیوست
 

  ها ماتریس: 1پیوست 

o اجتماعی مختلف سطوح موجود در های فیتظر تقویت: 6 ماتریس 

o سیستم اجزاء مشخصات: 2 ماتریس 

o آن های ظرفیت و سیستم اجزاء مشخصات: 9 ماتریس 

o ذینفعان تحلیل و تجزیه: 4 ماتریس 

o ذینفعان تحلیل و تجزیه: 5 ماتریس 

o آوری تاب راه ی نقشه: 1 ماتریس 

o اجتماعی ی الیه و سیستم جزء اساسبر آوری تاب راه ی نقشه گیری اندازه های شاخص: 1 ماتریس 

 آوری تاب های واژه و مفاهیم: 2 پیوست 

 اجتماعی مختلف های الیه در معیشت سیستم ظرفیت ی کننده تقویت های فعالیت از هایی مثال: 3 پیوست 

 آوری تاب اصول: 2 پیوست ی ادامه 

 فردی اقدام طرح: 5 پیوست 

 نهایی ارزیابی فرم: 6 پیوست 

  



 39/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 ها یس: ماتر1پیوست 

 

 اجتماعی مختلف سطوح در های ظرفیت تقویت: 1ماتریس ، 1پیوست 
 3تمرین 

 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق ظرفیت جذب 

    فرد / خانواده

    ی محلی / استان جامعه

    نهادهای ملی و دولتی

 

 سیستم اجزاء مشخصات: 2ماتریس ، 1پیوست 

 شود( ستون دیگر به این ماتریس اضافه می 1و ی این ماتریس است  ادامه 9)ماتریس  5تمرین 

 های دارائی ویژگی های مؤثر بر دارائی ریسک )جزء سیستم( ها دارائی

   

   

   

   

   

   

 

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

 ها دارائی
های  ریسک

 مؤثر بر دارائی

های  ویژگی

 دارائی

 ظرفیت اضافی ظرفیت موجود

 تغییر انطباق جذب تغییر انطباق جذب
         

         

         

         

         

         

 

 هااین ستون

 5تمرین  2ماتریس  از
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 ذینفعان تحلیل و تجزیه: 4ماتریس ، 1پیوست 
 3 تمرین

 ی جامعه؟ یهکدام ال در چه فرایندی درگیر است؟ کنشگر

   

   

   

   

   

   

   

 

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

 
 

 
 
 

 قدرتمند

 نفوذ منفی نفوذ مثبت

 ضعیف

 سبز یهحاشی

 مشکی یهحاشی

 قرمز یهحاشی

 زرد یهحاشی
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 آوری ی راه تاب : نقشه6ماتریس ، 1پیوست 
 12تمرین 

 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق ظرفیت جذب 

    مدت شروع در کوتاه

    مدت شروع در میان

    شروع در بلندمدت

 

 اجتماعی ی الیه و سیستم جزء براساس آوری تاب راه ی نقشه گیری اندازه های : شاخص7ماتریس ، 1پیوست 

 15تمرین 

 ملی اجتماعی فردی/خانوادگی 

    اقتصادی ی هسرمای

    انسانی ی سرمایه

    طبیعی ی سرمایه

    فیزیکی ی سرمایه

    سیاسی ی سرمایه

    اجتماعی ی سرمایه
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 آوری های تاب : مفاهیم و واژه2یوست پ
 

 تعریف انگلیسی واژه

 Covariate شوک فراگیر
shock 

تواند مثبت یا منفی باشد، از قبیل: تعارضاتِ )منازعات یا  رویداد مکرر و شایع که می
ی ناگهانی فناوری جدید،  فشان یا حتی عرضه آمیز، فوران آتش های( خشونت کشمکش

 های اجتماعی و ..... کهمانند تلفن همراه، شب

 Critical ی بحرانی آستانه
threshold 

 دهد. ای که تغییری بزرگ در سیستم رخ می نقطه

 Idiosyncratic شوک ویژه
shock 

دهد، مانند مرگ  ها را تحت تأثیر قرار می رویدادی مهم که به طور خاص افراد یا خانواده
که درآمد اصلی خانواده یا فرد را تأمین  آور اصلی یا از دست دادن کار یا فعالیتی نان
 کند. می

 Layers of های اجتماع الیه
Society 

ها ممکن  های مشترک. بسته به بافت یا زمینه، الیه هایی از مردم با ویژگی افراد یا گروه
های استانی و ملی  ها یا جوامع محلی، و مسئولین یا گروه ها، گروه ها، انجمن است خانواده

 ...( باشند. و ای های بهداشتی و مربوط به سالمت یا حرفه ها یا انجمن سیستم )مانند:

 Resilience آوری تاب

ها یا اقوام )ملت یا کشور( برای جذب و بهبود از شوک، به  ها، انجمن توانایی خانواده
یشان را منطبق کرده یا دگرگون سازند تا  شکلی که به طور مثبت ساختارها و ابزارها

مدت به حیات ادامه داده  های طوالنی ثباتی ها، تغییرات و بی ه با استرسهند در مواجبتوان
 و زندگی کنند. 

 Resilience آوری ارتقاء تاب
boosting 

آینده با   های ثباتی ها و موضوعات مرتبط با ریسک، و تغییرات و بی مدیریت اثرات شوک
ای کاهشِ در معرض قرارگیری یافتن بر انطباقها، یا با  شوک جذبتقویت ظرفیت 

 به شکلی که شوک دیگر نتواند اثری بر سیستم داشته باشد. دگرگونیها، و یا  آن

 ترکیب احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن. Risk ریسک )خطر(

ی گرمایی   نقشه

 ریسک 1)حرارتی(
Risk 

heatmap 

 بازنمایی ترسیمی )گرافیکی( از شدت ریسک.

 Shock شوک

پذیری سیستم و اجزاء  دادی ناگهانی که در اغلب موارد اثر منفیِ زیادی روی آسیبروی
ای را روی معنای زندگی مردم یا  ها اثرات منفی )یا مثبت( عمده گذارد. شوک آن می

 کارکرد مردم و کشور دارند.

)فشار، استرس 

 تنش(
Stress 

پذیری  آسیب ی کننده تعمیقتوانایی بالقوه، یا  ی کننده تضعیفمدت که  روندی طوالنی
 کنشگرهای آن سیستم است.

 System سیستم

های مشترک، انجمن یا  واحدی از اجتماع )مانند فرد، خانواده، گروهی از مردم با ویژگی
طائفه یا قوم(، بوم یا محیط زیست )مانند جنگل( یا نهاد یا وجودی فیزیکی )مانند 

 باشد. ی زیرساخت شهری( می شبکه

 تجلی آمادگی یا استعداد ابتال به آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن Vulnerability یریپذ آسیب

 

                                                
با استفاده  شود. پذیر می آن شناسایی رفتار کاربران امکان اساس بردر علوم مختلف کاربرد دارند و  که هستند رنگی و گرافیکی یهای نقشههای حرارتی یا متمرکز،  نقشه 6

به طور مثال، با ترسیم حرکات چشم  .برسد بازدهی سطح باالترین به که کرد طراحی حوین به را خدمات یا توان محصول می ها، ی حرارتی و تحلیل داده از نقشه
 از استفاده بادر مدیریت  هایی تمرکز بیشتری وجود دارد. ی وب روی چه بخش شود یا در بازدید از یک صفحه هایی مکث می شود در مطالعه روی چه بخش مشخص می

 گیری تصمیم آنان کاری روش بهبود یا و تثبیت تغییر، خصوص در و تشخیص  ها، تیم و افراد در را، شده اعمال های روش قوت و ضعف نقاط توان حرارتی می ی نقشه

 ،Hotjar،Crazy Egg ، MouseFlowوجود دارد، مانند:   های اینترنتی( ی حرارتی در سطح وب )برای سایت گوناگونی برای ترسیم نقشه ابزارهای .کرد

Inspectlet. ]جممتر[ 
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 های مختلف اجتماعی ی ظرفیت سیستم معیشت در الیه کننده های تقویت هایی از فعالیت مثال: 3پیوست 
 

ح
ط

س
 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق ظرفیت جذب 

 بعد از شوک قبل از شوک

  پذیر( بیمه )بازگشت ابل بازگشت(بحران/تنش )غیرق

خانواده
 

 مهاجرت ،یمولد، گرسنگ یها ییفروش دارا
 غذا/ آب/ حفاظت یجستجو رایب گسترده

 )حمایت(

دست آوردن به  ایو خام مواد  ضاقراست
گاه به گاه، فروش  کاری اعتبار، مهاجرت برا

 یها وهیبه ش روی آوردن ،ها ییداراموقت 
دادن ش کاه ،یررسمیغ درآمدکسب 

و مصرف مواد  یرضروریاقالم غ ی نهیهز
 ییغذا

ی احتمال یزیر خانواده و برنامه یآمادگ
 یبر آب و هوا براکردن نظارت  اقدامات،
 یها تهیمشارکت در کم ،یزیر برنامه

/ یساز مقاوم ،یمحل اتتعارض تیریمد
 از (بافرگیر ) ضربه ایجاد ،ها خانه تیتقو

 معیشت یها ییدارا

های  ینیب شیپاطالعات برای از  استفاده
 های مدت تغییرات در انواع فعالیت بلند

 بخشیدن به  تنوع ،پروریو دام یکشاورز
 کار بردن پذیرفتن و بهمنابع درآمد، تجربه و 

 درآمد، های کسب روش یبرا آوری فن
های  زنجیرهبهتر به عرضه و  یدسترس

 دیمحصوالت جد یبراارزشی 

 رییتغی نوآورو  یجمع یریادگیدر  مشارکت
 زنانی ها، دسترس توازن قدرت در خانواده

/ مراقبت/ کار ن،یزم تیبه حق ارث و مالک
 رییتغ بهکه حقوق بشر دادن آموزش و 

 شود منجر می در نقش کودکان یدائم

ی
جامعه محل

اتمام ذخایر و ، تراشی( زدایی )جنگل جنگل 
 غذا(، بستن، منابع جامعه )از جمله آب

 ،(تیریها، مد رساختیز) هجامعهای ساختار
درخواست  ،یشدن خدمات دولت تعطیل

رسانی  کمک اتیعمل در سطح ملی، تیحما
 خارجی/ ملی

ی و ادارات از خدمات اجتماع یبخش نبست
، ی مجاور، استقراض منابع از روستاهاکل

 یها سازمان ازکمک دریافت درخواست 
مشارکت در امداد ، یخصوص و بخش یمحل

 ی امدادرسانیها تیفعالاجتماعی و 

برای اقدامات طرح داشتن و  یآمادگ
 تعارضو  یعیطب مخاطرات ،اضطراری

هشدار،  یها ستمیس و اقدامات اعالم خطر
 یرسان یآگاه های( ی )کمپینها برنامه

ا، ه رساختیز از یکیزی، حفاظت فاتخطر
 و یا یاجتماع تیحماهای محلی  سیستم

 خطر ی مهیب

مدت و  وتاهک های ینیب شیبه پ یدسترس
و آب  یاقتصادی مسائل  در زمینه بلندمدت

در  دیجد یها ینوآور از تیو هوا، حما
 ،یجمع یعیطب منابع تیریو مد یآور فن
به  دنیتنوع بخش یبرای ریادگی یها طرح

ء دادن ارتقا ،ات ممکندیتولانواع اشتغال و 
های  رهیعرضه و زنجبخشیدن به تنوع  و

 ارزش

 ن،یگزیجا ینابع انرژاستاندارد به م لیتبد
سازی صلح با  در راستای نهادینه یاقدامات

رسیدگی به اعتماد،  یبازساز هدف
 مدت وارده به زمین و های طوالنی آسیب

جامعه  یرهبر یبازساز ،طبیعی منابع
و  یریادگی ،یجمع ، تبادلو قانونی مشروع

گیری که زمینه را  تصمیم عاملهای  ستمیس
  کند ملی فراهم میبرای تغییر سیستم عامل 

ی
مل

دریافت درخواست  ،یبستن خدمات دولت 
ی، عملیات الملل نیسطح ب حمایت در

 یخارج رسانی کمک

یِ مال به منابع یدسترس ایپول و  استقراض
، بالیای طبیعی )سوانح( مختص

 تأسیس ،یاضطرارسریع و  یها یابیارز
 و استقرار های هشدار بالیای طبیعی ستمیس

های امداد و  مدنی و تیم حفاظت کارکنان
 مناطق به یمنابع امدادرسان اعزام ،نجات

 مناسب عیتوزاز  نانیاطم برای دهید بیآس

 مقررات سک،یر تیریمد استیس
برای بالیای  نیقوانتصویب وساز،  ساخت

 ،یمل سکیر یابی، ارزطبیعی ویژه
های  برای سیستم یاحتمال یها برنامه

 ی خطر هشدار دهنده

 ی در زمینه یدولتشی پژوه یها طرح
، ی، اقتصادییآب و هوا) ندهیآ اترییتغ

و  استیس با ختی( کهشنا تیجمع
 ،مرتبط هستند راتییتغ یزیر برنامه

 ،یمل یِو مال یاجتماع تیحما یها طرح
 یو انرژ یدیتول عیصنابه  بخشیدن  تنوع

 یمل

 انهورآ و فن یاجتماع اترییتغ ارتقاء سطح
 ،ی: انرژداریاو پ نیگزیجا یها ستمیس به

 ،یکشاورز ،ییغذا مواد حمل و نقل،
 پاسخگو درمناسب و  اتاقدام. بهداشت

 مقررات عادالنه، حقوق و نیقوان ی زمینه
 یعیمنابع طبمربوط به 
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 آوری اصول تاب: 4پیوست 
 

 سؤاالت راهنمای احتمالی ریزی برنامه  کاربرد برای تعریف اصل 

 آمادگی

 ،ینیب شی... پ تیدانش و ظرف
مؤثر از  افتنی و بهبود ییگو پاسخ

 ای دادیرو یفعل ایالوقوع  بیاثرات قر

 .بالقوه خطرناک طیشرا

 هامانور و ها آموزش نات،یاز جمله تمر ،اولیه یهشداردهنده / نظارت یها ستمیس 

 های مدیریت ریسک بالیای طبیعی ها و رویه قوانین، سیاست 

 ریفاهای آتشِ ) و دیواره/ ها(بافرگیرها ) ضربه/  اعتباراتو  مستمر؛/ احتمالی یزیر برنامه 
 یاضطرار های( وال

 ی ده و گزارش نظارتی ها ستمیس ی مناسب، قوانین عملکرد، شاملاستانداردها 

 دارد؟ یدسترس ریسک ی باره در هنگام و به قی، دقتبطبه اطالعات مر ستمیس ایآ 

 ؟هایی( دارند ذینفعان از ریسک چه ادراکاتی )برداشت 

 انجام  یساز هیشب تمرینات ایآ د؟نشو یانجام مریسک  یآمادگاحتمال/  یها و برنامه سکیر های یابیارز ایآ
 شود؟ یم

 و عمده  های ریسکپوشش  اعالم خطر و واکنش سریع و امکانات مستقر در محل، توانایی یها ستمیس اآی
 ؟دارند پیوندجامعه  یها هیال ترین و باالترین با پایین ها این سیستم ایرا دارند؟ آاساسی 

 

 گویی پاسخ
هنگام بروز و مثبت  عیواکنش سر
 بحرانو پس از  حادثه

 یی اضطراریپاسخگو یها و روش فرآیندهای مدیریت 

 خطر یگذار اشتراک به سازوکارهای/ یمنیا یها / شبکهیاجتماع تیبه حما اتکای 

 العاتاطهای مدیریت  سیستم و انتقادات/ شنهاداتیارتباطات شفاف/ پ 

 اعمال  و های وارده خسارت نظارت، جبران یهاسازوکار: شامل یداخل پذیری مسئولیت
 قانون

 سهیدر مقا ی،محل های ؟ افراد و سازماناند های مناسب مدیریت شده شیوهدر گذشته به ها  انواع متفاوت شوک ایآ 
 اند؟ ایفا کرده یچه نقشی، الملل نیو ب یمل کنشگران با

 ی، در اختیاردولتها و منابع  برنامهاز شان را، جدای خود یاضطرارو منابع  ها برنامه ،نفعانیذو  یمردم محل ایآ 
 دارند؟

 فهم و مناسب  گیری در شرایط بحرانی قابل چه سازوکارهایی در محل برای حصول اطمینان از اینکه تصمیم
 وجود دارند؟ی اقدام و عمل با کمبودهایی مواجه هستیم،  است، در شرایطی که در زمینه

 

 پیوستگی
مردم،  نیب ییجدا ایارتباط  زانیم

و قدرت  تی. ماههازیچها، و  مکان
 ستمیس یاجزا اثرات متقابل میان

 پارچه کی هایکردی، روهای گسترده دیدگاه سیستم 

 متعدد نفعانیمشارکت و اتحاد ذ ،یمرزفرا  یها یهمکار 

 های هماهنگیسازوکارجامع،  یها منسجم، چارچوب های گذاری استیس 

 تجارت  های موافقت ،یاجتماع یها گروه ها )متحدان(، پیوندهای میان اتحادیه، ارتباطات
 اعتماد جادیمنابع، اطالعات و ا شتنگذا اشتراک متقابل به

 انداز خطر در نظر گرفته  های ناشی از چشم ها و شوک های صورت گرفته، استرس ریزی اقدامات و برنامه در ایآ
 اند؟ شده

 اند؟ و آیا متعادل و متوازن بودن این اقدامات، به  های مختلف جامعه در نظر گرفته شده اقدامات برای الیه ایآ
 ای مسئوالنه در نظر گرفته شده است؟ شیوه

به شکلی منسجم  ی جامعه عمده یها بخش میان یآور خطر و تابی  در زمینه یزیر و برنامه گذاری استیس ایآ •
 ؟با هم مرتبط شده است نفعانیامات ذو اقدصورت گرفته است 
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 آوری اصول تاب: 4پیوست ی  ادامه

 
 سؤاالت راهنمای احتمالی ریزی برنامه  کاربرد برای تعریف اصل

یادگیری، 

 پذیری انعطاف

 و نوآوری

 قیمهارت از طر ایکسب دانش 
 آموزش دیدن ایو  تجربه مطالعه،

 
 یدر آگاه رییتغ ندیاز فرآ یبخش
از  یجمع یریادگیمل شا ،یجمع

ها  یدئولوژیهنجارها، ا که بهگذشته، 
 شود. منجر می دیجد و موسسات

 اطالعات و دانش  شتنگذا  اشتراک و به لیو تحل هیتجز ،یبردار نقشه ،یآورگرد
 جامعه. هایهیال میان )ساختارهای رسمی و غیر رسمی(

 ی(نگفرهی ها وهیش)از جمله حافظه و  یو بوم یاطالعات علم بیترک 

 گردآوری و منتشر کردن رسمی بهترین اقدامات 

 گذاشته  اشتراک به ی اجتماعی )یادگیریریادگی یهاندی، فرآوادثح ی منتقدانه یبررس
 دادن( انجام ی به شیوهشده 

  های  روش ،مطالعات مقدماتی ،یپژوه اقدام ن،ییباال به پا یبه باال با نوآور نییپانوآوری
 یآور از فنمثبت  ی استفاده ،یشیآزما

 و استفاده شده  گذاشته شده، به اشتراک یآورگرد ی،آور تابایجاد و  سکیر تیریدر مد یچگونه دانش محل
 شود؟ یم

 ؟کنند ها برای یادگیری و به کار بردن دانش از چه ابزارهای رسمی و غیر رسمی استفاده می مردم و گروه 

  یآور تابایجاد و  سکیر تیریدر مد یخارجی  تجربه، و هاو روند ها شوک ی نهیدر زم یاطالعات علمچگونه 
 شوند؟ ذینفعان محلی به کار گرفته میتوسط 

  یبانیپشت یرسم به طور کار نیانجام ا یها برا آن شوند؟ آیا می شیآزما ی تأمین معیشت ذینفعان در زمینهچگونه 
 ؟شوند می

 ؟کنند آوری استفاده می فنو  از دانش نفعانیچگونه ذ 

 

 دهی انخودسازم

 مؤسسات، ،ها شبکه جادیا تیظرف
ی ها یتعاون ریسا ایو  ها سازمان

به طور  یِ رسمی یا غیررسمی،اجتماع
 ریسا ایمستقل از دولت و 

 .یمرکز های سازمان
 یبرای عیطب یها ستمیس ییتوانا
مجدد در  یده و سازمان میتنظ

 ها ات و آشفتگیرییتغ به واکنش

 تر جامعه نییپا یها هیال یتوانمندساز ها و منابع، تیسئول، ماقتدار دولتاز  ییزدا تمرکز 

 گردانی )خودنظارتی(، خودخودمختاری ،تفویض اختیار 

 تشکل و تجمع یآزاد 

 رهبریِ محلیِ نماینده و پاسخگو 

 پذیر  )ساختارهای مرکب از واحدها و ابعاد استاندارد برای کاربرد انعطاف مدوالر ختارهایسا
 یرسم ریو غ یرسم ینهادها نیب یعمود و یمستقل. ارتباط افق مختلف ی: اجزاو متنوع(

 جامعه. مختلفی ها هیدر ال

 های بازخورد  ساز تغییر سیستم هستند و حلقه ای که زمینه ی کُند و آهستهرهایمتغ تیریمد
 کنند. ی عملکرد سیستم در طول تغییر هستند، را تقویت می کننده مثبت که محافظت

 

 دولت  صورت گرفته توسطاز اقدامات  جدای ای از قبل گذشته، در ها شوک تیریمد در یمحل کنشگران تیظرف
 بوده است؟ ی، چگونهرسم یساختارها گرید ای

  ؟برای حفظ موجودیت و عملکرد چقدر است یمحل یها موانع سازمان ایو  یآزادمیزان 

 مرتبط  گریدچگونه با یک و رند،وجود دا یریگ میو تصم یهماهنگی برا یررسمیو غ یرسم یساختارها هچ
 ؟با هم تفاوت دارند مختلف جامعه یها هیالساختارها درون و میان  نیا ایآ هستند؟

 توسط ذینفعان اند و شده درکشناسایی و  ها به خوبی ستمیس بازخورد های و حلقه رییتغ یاصل های محرک ایآ 
 ؟اند شده تیریمدی مثبت  به شیوه یررسمیو غ یرسم

 گیتنوع و افزون
 

 

 یاریبس را بودنحالت دا ایو  تیفیک
 .های متفاوت دهیا ایو  انواع از اشکال،

بازگشت  های ستمیمازاد و س تیظرف
 ها و که هنگام آشفتگی حالت قبلیبه 

 و عملکردهای ها تیقابلاز  اختالالت
 کنند. سیستم محافظت می یاصل

 بر همکاری یمبتنو  قابل تبادل، های مدیریتی و سازمانیِ متعدد ساختار •

 قابلیت تبادل ،یاتیح یها رساختیو ز وسائل امرار معاشمازاد و بافر در  تیظرف 

 خدمات. و به منابع یها و اقدامات و دسترسراهبرد یبرا ها نیگزیو جا ها نهیگز 

به عنوان ) ها حل راه بخشیدن تکمیلی بهبا تنوع  گانه به ریسک، همراهچند یکردهایرو •
 (ر معاشامرا های ییدارا مثال

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

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

 های حیاتی و خدمات عمومی وجود دارند؟ آیا به منابع چندگانه  اختهای بازگشت به عقب برای زیرس آیا سیستم
وشو، سرپناه، سالمتی، انرژی و حفاظت/  برای نیازهای حیاتی دسترسی وجود دارد؟ )به عنوان مثال غذا، شست

 ایمنی(؟

 ارها مکمل ی خطرات عمده اقدامات و سازوکارهایی در محل وجود دارند؟ آیا این اقدامات و سازوک آیا برای همه
 هماهنگ هستند؟و با هم یکدیگر 
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 آوری اصول تاب: 4پیوست ی  ادامه

 
 سؤاالت راهنمای احتمالی ریزی برنامه  کاربرد برای تعریف اصل

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

 است.

 یچندحزبی اسینظام س ،ودی موجو اجتماع ،یمذهب ،ینژاد ،یقوم یها گروه ی انواعهمکار 

 یریگ میتصم ندی/ سهامداران جامعه در فرآ ها تمام بخش یندگینما 

 اطالعاتآگاهی از حق مشارکت و  ،یمشارکت یهاندیفرآ 

 مشارکت شهروندان ،یها، قرارداد اجتماع تیمسئول مشارکت در 

  مختلف مردم یها گروهی  تفکیکی درباره و اطالعات ها داده 

 مختلف جامعه یها هیال و قادر به شرکت در انتخابات درجامعه در نظر گرفته شده مختلف  یها گروهی  آیا همه 
 ؟بودند

 ی عمده یهاندیو فرآ ها یزیر در برنامه( تیاقل ای ریپذ بیآس یها گروه ژهیبه و)مختلف  نفعانیچگونه ذ 
 د؟داشتن ی مشارکتریگ میتصم

 کنند؟ یم شرکت یریگ میمتصهای  ارگان/ یچگونه زنان در قدرت و ساختارها 

  یها تیظرف و یریپذ بیک از آسادراو مشارکت  ی،آور خطر و تاب ی زمینهدر  یرسمریو غ یرسم اقداماتچگونه 
 ؟کنند جامعه را با هم ادغام و ترکیب می مختلف یها گروه

 

 انسجام اجتماعی

 ی مشترکها ارزش ی ایجادها دنیفرآ
و  ی باورها جوامعی از تفسیر بر پایهو 

 یکاهش نابرابرتفسیرهای مشترک، 
 یبه طور کل و در ثروت و درآمد،

توانمند ساختن مردم در رسیدن به 
موقعیت  در ها که آناین احساس 

های  قرار دارند، با چالش یمشترک
مشترکی مواجه هستند، و همه عضو 

 یک جامعه هستند.

  عادالنهو دستمزدهای حقوق 

  ،عادالنه و منصفانه نیادیمقررات، و اصول بنقوانین 

 متقابل و دوجانبه روابط ،های ارزشی مشترک باورها و نظام ت،یهو 

 جبران خسارت و درمان ییتواناگیری،  ها و ساز و کارهای تصمیم تعارض تبدیل 

 مثبت ای ندهیآ و تالش با هدف تحققکار  یمشترک برا یها آرمان 

  مختلف مردم به  یها گروهبر دسترسی که  یاقداماتراهبردها و  ها، استیسدر « عادالنه بودن»از چه طریق
(، لحاظ شده است؟ آیا و خدمات یمنابع عموم صیعنوان مثال تخص بهحاکم هستند ) ابزارهای تأمین معیشت

 اند؟ وضع شده ها آن یاجرا فقط با هدفو مقررات  نیقوان

 مردم وجود دارد؟ ی مختلفها روهگ انیدر م های متفاوت مشترک و تحمل باورها و نگرش یارزش های نظام ایآ 

  شود؟ یم مدیریتمردم متفاوت  یها گروه تعارضات میانچگونه 

  مختلف وجود  در جهت تحقق آن در میان ذینفعانبا مشارکت فعال  ، همراهندهیآ ی برایمشترک و مثبت یایرؤآیا
 ؟دارد

 ها آستانه

از رفاه، شده  تعریف قبولِ ح قابلوسط
و حقوق به طور مشخص شامل حق 

 ای پایدار دره تیمحدودو نیز 
و  مشترک منابعی دسترسی به  زمینه

 .یعیطب یها ستمیس

 منابع  داریپا و عملکرد تیفیک ،کنند یی را تعریف میایجغراف حدود هایی که مرزها و آستانه
 .ها ستمیبر اکوس ویژه، با تمرکز طبیعی

 یها یوابستگ حق و حقوق ،نابعی به مدسترس های تیو مسئول نیقوان ،شده فتعری کاربران 
 ستیز طیانسان و مح نیمتقابل ب

  یاستانداردها یبرای اجتماعی و اساس هی: پایفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماعحقوق 
 رفاه پایدار انسانی مبناییِ

 اند؟ درک شده و فیتعر یبه روشن ها آن داریپا نظر عملکردممنابع مشترک از  ایآ  

 وجود دارند؟ و آیا این قوانین در راستای  یو مقررات نیقوانو برداشت از منابع مشترک،  درک نیبر اساس ا ایآ
 شوند؟ تقویت می« دسترسی کاربران و پر شدن مجدد ذخایر منابع طبیعی»هدف برقراری و حفظ تعادل میان 

 شان   ارند و در اقداماتگذ احترام میو انتخاب  (عزتکرامت )رفاه،  ی هیاول یاستانداردهای ذینفعان به  همه ایآ
 ؟کنند ها را درک می در این زمینهو حقوق خود  موضوعات نیا نفعانیذ ی همه آیا ؟کنند ها را رعایت می آن
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 طرح اقدام فردی: 5پیوست 
 

  خانوادگی نام و نام

  پست الکترونیکی

  تلفن همراه

 

 راهنما

 9 خواهید بود را بنویسید متعهدها  به آن دوره این در حضور از سپ را کهاین اقدامات  انتظار مورد نتایج و اقدام. 
 باشد. مدنظر آینده ماه سه اقدامات در امکان انجام صورت در

 اساس اصول هدف بر اقدامات این از اطمینان ( گذاری مؤثر در مدیریتSMART) اختصاصی،: باشد 
 بندی زمان قابل و گرایانه واقع دستیابی، قابل گیری، اندازه قابل

 ای از این گزارش را  عملیاتی را برای خودتان نگهدارید. مجری دوره نسخه برنامه این از کپی یک توانید می
 درج در گزارش دوره نیاز دارد.و برای ارائه 

 

 مهلت انجام رانتظا ردنتیجه یا تغییر مو اقدامات
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 فرم ارزیابی نهایی: 6 پیوست

 
 .کند می کمک آینده های کارگاه و عملکرد بهبود به ما در  زیادی حد تا ماش ی صادقانه بازخورد

  بنویسید. را در کادر روبرو )بیشترین رضایت( 62)کمترین رضایت( تا  6از  کارگاه؟ از شما رضایت کلی سطح

 

 :کارگاه از پیش تمهیدات ارزیابی .1

 از: شما نظر به  11تا    1از  مقیاس در
  ؟برگزاری کارگاه ارائه شده است از قبل که اطالعات و الف( پشتیبانی

  ؟ارسال شده است کارگاه از قبل که توجیهی ی بسته ب( کیفیت

 
 خیربلی       خواندید؟     کارگاه به آمدن از قبل را توجیهی ی بسته شما پ( آیا

  توجیهی برای شما مفید بود؟ ی بسته ت( آیا
 

 ی توجیهی چیست؟ بسته ث( پیشنهادات شما برای بهبود
 

 شما: نظر کامالً راضی( به ) 62ضی( تا اکامالً نار ) 6از  مقیاس در :کارگاه از پیش تمهیدات ارزیابی .2

  ارزیابی شما از کیفیت:  ارزیابی شما از کیفیت:

  ث( زمان اختصاص یافته به هر جلسه کارگاه   الف( پذیرایی میان وعده و ناهار

  ج( سطح کارهای گروهی   لسهب( محل برگزاری ج

  چ( ارتباط بین جلسات   ی مطالب پ( ارائه

  ها، سؤاالت و بحث ح( فرصت الزم بیان نگرانی   ت( مفید بودن وسایل فراهم شده برای کارگاه

 ارزیابی اهداف کارگاه .3

 :خواهند توانست کنندگان شرکت کارگاه، این پایان در

 کامالً به خوبی تقریباً اصالً ها را توصیف کنند. ظرفیت و ها پذیری آسیب ها، استرس ها، شوک ها، ریسک ملهج از آوری تاب با مرتبط مفاهیم

 کامالً به خوبی تقریباً اصالً سیستم خواهند داشت. بر ها آن ی کهتأثیر و های فعلی و آینده، ریسک از اندازی چشم

 کامالً به خوبی تقریباً اصالً طراحی کنند.سیستم ی آور تاب افزایش را برای راهی ی نقشه خواهند توانست

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

 
 

 توضیح دهید. کرد؟ برآورده را شما انتظارات حد چه تا کارگاه این .5

 

 سید:یاد گرفتید، را بنوی کارگاه این طول در شما که مهم، مورد سه .6

I.  

II.  

III.  

 به شما خواهد کرد؟ مناسب ی مفید و استفاده برای کمکی چه اید آموخته کارگاه این در آنچه .7

 
 

یا اصالح خواهید داد مواردی را تغییر  چه شود، داده دوره این مجدد طراحی یا و تنظیم ویرایش، شما پیشنهاد به اگر .8

 خواهید کرد؟ 

 

 مطرح نشده است را لطفاً بنویسید.پیشنهاد دیگری که در سؤاالت باال  گونه هر .9

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده کنید
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 اسالیدهای ی سازی شده  بومی راهنمای

 ها آوری سیستم یل تابلیه و تحزتجکارگاه 

 ها ها و کاربرگ ها، ماتریس به پیوست فرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمه و تألیف
 دکتر احمد خامسان

 شناسی دانشگاه بیرجند دانشیار گروه روان
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 مقدمه

 OECD است ذکر به الزم. است شده ارائه ها سیستم آوری تاب تحلیلی  روزه 4 کارگاه اسالیدهای تفضیلی یراهنما بخش این در
. است کرده ارائه رایگان صورت به اسالید 16 آن برای و پیشنهاد ها سیستم آوری تاب تحلیل کارگاه برگزاری برای روزه دو کارگاهی

 را جلسات تعداد افزایش ها، خانواده و زنان اجتماعی آوری تاب ارتقاء و وانمندسازیت طرح قالب در ،این کارگاه اجرای ی شیوه اما
 ی بسته نه) سیستم یک روی تحلیل انجام و نظری مبانی مورد در زمینه پیش نداشتن مفاهیم، بودن دشوار و جدید. سازد می ضروری
 راهنمای. است (ساعت 91 تا 92 بین) روز 4 حداقل به اهکارگ روزهای تعداد افزایش دالیل جمله از( شده آماده قبل از توجیهی
 در را( اجتماعی آوری تاب انتسهیگر تربیت و) ها سیستم آوری تاب تحلیل ی روزه 4 کارگاه برگزاری برای الزم توضیحات حاضر،
 .نماید می ارائه الیداس 659 قالب

 
. است ضروری (مجموعه این اول بخش) ها سیستم آوری تاب حلیلت مفاهیم به تسلط کارگاه، برگزاری برای که است توضیح به الزم

 نمایند.  طالعهدر بخش اول این مجموعه را م شده ارائه نظری مبانی حتماً کارگاه برگزاری از قبلمجریان  شود می پیشنهاد لذا

 
 پاورپوینت فایل. است شده ارائه ها هکارگا برگزاری برای لزوم مورد های کاربرگ و ها ماتریس ها، فرم ی کلیه بخش، این پایان در

 .است دریافت قابل مترجم با مکاتبه طریق ازها با سازمان برگزار کننده(  منطبق کردن آن برای) ها پیوست وورد فایل و اسالیدها

 
 خامسان احمد دکتر

 بیرجند دانشگاه شناسی روان گروه دانشیار

 a.khamesan@gmail.com یا akhamesan@birjand.ac.ir: الکترونیکی پست
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 ها آوری سیستم تحلیل تاب ی روزه 4 ی کارگاه برنامه
 کنندگان، شرکت برای مطالب بودنو دشوار  جدید و عملی کارهای زیاد حجم دلیل به کارگاه، برگزاری عملی ی تجربه اساس بر

 حاصل زیر ی برنامه. دارد نیاز بیشتری زمان به (اجتماعی آوری تاب گر تسهیل تربیت و) سیستم آوری تاب کارگاه تحلیل برگزاری
 .است جنوبی خراسان استان در دو کارگاه برگزاری ی تجربه

زایش کیفیت، بین ی زیر برای اف ر است. در برنامهیتغی ( ساعت برگزاری جلسات بر مبنای شرایط قابل6 الزم به ذکر است:

ی توجیهی قبل از برگزاری کارگاه برای هماهنگی  حداقل یک جلسه( 2زمان استراحت داده شده است. جلسات صبح و عصرکارگاه، 
برای ی توجیهی  ی جلسه یا توضیح آن در جلسه ( ارسال بسته9کنندگان و آشنایی با اهداف کارگاه ضروری است.  بین شرکت

 رسیدن کارگاه به اهداف نهایی آن ضروری است.

 برنامه جلسه ساعت تاریخ

روز 

1 

 آوری چیست؟ تاب مقدمه:+  نام، معرفی، توضیحات اولیه ثبت احیه:افتت 1 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

  آوری چیست؟ تاب ی مقدمه: ادامه 2 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

  ی توجیهی مرور بسته 3 61:22 – 61:92

 پذیرایی  61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز اول + جمع+ تعیین قلمرو ی توجیهی رور بستهمی  ادامه 2 61:22 – 63:92

روز 

2 

  ها و تأثیر آن بر سیستم ها، استرس ریسک :1واحد  +مرور روز قبل  5 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

  1ی واحد  ادامه 6 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

 های سیستم تجزیه و تحلیل ویژگی :2د احو 7 61:22 – 61:92

  پذیرایی -- 61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز دوم جمع+  2ی واحد  ادامه 8 61:22 – 63:92

روز 

3 

 تحلیل ذینفعان و فرایندهای مؤثر بر سیستم :3واحد  +مرور روز قبل  11 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

 3ی واحد  امهاد 11 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

 آوری سیستم  ها در تاب شناسایی شکاف :2واحد  12 61:22 – 61:92

 پذیرایی  61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز دوم جمع+  2ی واحد  ادامه 13 61:22 – 63:92

روز 

4 

 سیستمآوری  رای تابی راه ب ساخت نقشه :5واحد  + مرور روز قبل 12 1:22 – 3:92

 پذیرایی  3:92 – 62:22

 ارزیابی نهایی ،اقدام فردی ی برنامه اختتامیه: + 5ی واحد ادامه 15 62:22 – 62:92



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  621

 2تا  1اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

1 

 خ،یباشد. تار شینما ی پرده یجلسه روقبل از شروع  دیاسال نیا
 کند. رییتغ یبر اساس محل برگزار یو نام مجرمکان 

 

اسالید 

2 

کنید. تذکر دهید که اگر نام در  شروع ییگو آمد با خوشرا جلسه 
گفته شود نام اطالع دهند.  ه شده، به مسئول ثبتانام اشتب فرم ثبت

 یلمقدور بوما ینام )حت کیجلسه هر گروه  نیکه در طول هم
گروه  ءمنطقه( انتخاب خواهد کرد. فرم مربوط به نام و اعضا

گردد. درخواست شود نام خود را در کارت نوشته و نصب  ملیتک
 را به نام  بشناسند.  گریهمد گروهاعضاء  ی کنند تا همه

که  یافراد ای. دیعمل کن وهیدو ش به دیتوان یها م گروه گیری شکل یبرا
از  ای ؛گروه را شکل دهند کی ،اند نشسته زیم کی در حال حاضر دور

 ی. به طور مثال: افراددیاستفاده کن یتصادف یابیجا یبرا یابداع یا وهیش
وجود دارد(  ی)اگر پنج صندل 5تا  کیهستند از شماره  زیم کیکه دور 

گروه و  کیدر  6 یها شماره را انتخاب کنند. بعد تمام شماره کی
 .رندیوه .... قرار گگر کیدر  2 یها شماره

 

اسالید 

3 

شوند.  یمعرف ییاجرا میو ت یمجر یبعد دیو اسال دیاسال نیدر ا
کنندگان خود را  شرک میباشد که انتظار دار یبه نوع یشکل معرف

کار  ی تخصص و شغل و سابقه ،خانوادگی نام و نام کنند. یمعرف
 ذکر شود. یدر معرف یا حرفه

 

اسالید 

2 

، یشوند. در هنگام معرف یکه دارند معرف یتیمسئول با ییاجرا میت
را  او کنندگان شرکت ی تا همه ستادیخواهند ا ییاجرا میت هر نفر از

 .نندیبب

  



 621/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 8تا  5اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

5 

 دار چسب کاغذهای از یکی روی که بخواهید کنندگان شرکت از
 مفهوم ی کننده توصیف ها به نظر آن که ای واژه کلید( استیکر)

 .بنویسند را است آوری تاب

 

اسالید 

6 

 یابر خالق های روش از یکی از کارگاه در مثبت جو ایجاد برای
 و نام فردی هر مثالً. کنید استفاده کننده شرکت اعضاء معرفی

 توسط کاغذها این. کند یادداشت اغذیک در را خود اطالعات
 افراد بین کاغذها تصادفی طور به سپس. شود جمع کارگاه دستیار
 دستیار به کرده دریافت را خودش کاغذ کسی اگر. شود تقسیم

 که شخصی مشخصات نفر اولین سپس. شود توزیع مجدد تا دهد
 خوانده مشخصاتش که فردی و خواند خواهد را کرده دریافت

 خواهد بعد نفر معرفی به شده معرفی فرد. ایستاد خواهد دّشو می
 را خودش تواند می هم نفر هر ساده صورت به البته. پرداخت
تالش  باید کارگاه ابتدای در که است این مهم ی نکته. کند معرفی

 که شکن یخ های روش از. شود ایجاد  صمیمانه و مثبت کرد جوی
 .کنید استفاده توانید می نیز است مرسوم کارگاه در

 

اسالید 

7 

 و فردی های فعالیت دفعات به کارگاه مدت طی در دهید توضیح
( دیوار یا) ها تابلو در شده انجام کارهای و شود می انجام گروهی
اگر برای نصب کارهای عملی روی دیوار . شد خواهد نصب کارگاه

از توانید  برای تابلو می  محل برگزاری مشکلی وجود داشته باشد،
 کنندگان شرکت ازچارت یا آکاسیو بزرگ استفاده کنید.  فلیپ

 تهیه تابلوی در بعد و بخوانند آوری تاب از را خود توصیف بخواهید
 .کنند نصب  شده،

 

اسالید 

8 

 اید کرده انتخاب که ییقلمرو و هدف اساس بر تواند می اهداف این
 آوری تاب مفهوم یادگیری بر تمرکز فعالً کارگاه این در. کند تغییر

هدف تربیت  .است ها سیستم آوری تاب تحلیل مهارت و اجتماعی
ی هدف اجرا  ی است که بتواند این تحلیل را در جامعهگر تسهیل

  کند.
 بخوانند را اهدافدرخواست کنید  کنندگان از یکی دو نفر از شرکت

 .ی بیشتری ایجاد شوددرگیر تا



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  621

 12تا  9اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   کارگاهی اسالیدهای  سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

9 

 ایم کرده انتخاب که ییقلمرو و هدف اساس بر تواند می اهداف این
 . کند تغییر

 بلند صدای با را اهدافبخواهید  کنندگان شرکتاز تعدادی از 
ند کارگاه ها با فرای این کار برای درگیر کردن بیشتر آن .بخوانند

 است.
 شده نصب کارگاه محل در تابلویی در اهداف این هید کهدتذکر 

 جمع هم دور هدفی چه برای نرود یادمان کارگاه طول در تا
 .ایم شده

 

اسالید 

11 

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

 

اسالید 

11 

 اهداف با انتظاری که هر. بخوانید را کنندگان شرکت انتظارت
از قبل تهیه  هدف عنوان با که تابلویی دررا  است مطابق کارگاه
 در با اهداف کارگاه مطابق نیست، کدام هر. بچسبانیداید  کرده

 .شود نصب پارکینگ عنوان با تابلویی

 

اسالید 

12 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 

 
  



 623/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 16تا  13اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

13 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 

 

اسالید 

12 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 

 

اسالید 

15 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 

 

اسالید 

16 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 
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 21تا  17اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

17 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 

 

اسالید 

18 

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

 .شود رعایتطول کارگاه 

 

اسالید 

19 

 را قوانین دیگر بار یک بخواهید کنندگان شرکتتعدادی از  از
 .بخوانند

 

اسالید 

21 

کنندگان بخواهید در ایجاد قوانین کارگاه مشارکت کنند.  از شرکت
دن کارگاه به اهدافش کنند رعایت چه مواردی به رسی فکر می

یا مسئولین گان دکنن ظاری از دیگر شرکتچه انت  کند؟ کمک می
ها  پرتی آن س کارگاه دارند؟ چه چیزی موجب ناراحتی یا حوا

موارد جدید را در تابلویی که به این منظور تهیه شده   شود؟ می
 نصب کنید. 

 
  



 666/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 22تا  21اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر یلتسهتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

21 

کنندگان تذکر  در تابلویی قوانین کارگاه را نصب کنید. به شرکت
هاست و  دهید که این قوانین در طول کارگاه در معرض دید آن

 درخواست کنید این قوانین را رعایت کنند. 
به طور  4روی ورق آ را اند مطرح کرده کنندگان شرکتقوانینی که 

 خوانا نوشته شود.

 

 

اسالید 

22 

ی تابلوی نصب قوانین در کارگاه خراسان جنوبی. قوانینی که  نمونه
به طور خوانا نوشته  4روی ورق آ رااند  مطرح کرده کنندگان شرکت

 شود.

 

 

اسالید 

23 

 ها آنبرای تنوع دادن به کارگاه و تشویق  با انیمیشن این اسالید
به اصولی مانند: مشارکت کردن، حرف  رکت فعال است.به مشا

زدن و نظر دادن، انتقال تجربیات، فکر و تأمل کردن، سؤال 
 کردن، نقد کردن، و خالقیت به خرج دادن تأکید شده است.

 

 

اسالید 

22 

به نندگان ک شرکت با عکسی متنوع برای توجه دادناین اسالید 
. تذکر دهید که در استدر طول کارگاه حفظ حفظ هوشیاری 

 صورت خستگی در میز پذیرایی چای و قهوه موجود است.
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 28تا  25اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

25 

 اساس در دو روز است. بر OECDی کارگاه پیشنهادی  این برنامه
آوری  های تحلیل تاب رگزاری کارگاه یکی از گام، بکتاب راهنمایی

ای از متخصصان  عدهلذا کارگاه در دو روز و برای هاست.  سیستم
ی توجیهی که قبالً  برای نظر روی بستهریسک و مسئولین ذینفع 

  شود. تهیه شده، برگزار می

ی  زمینه کنندگان پیش شرکت، ل اجرا در کشورمانجه به شکوبا ت
را ندارند و انجام کارهای عملی در دو روز  الزم از مفاهیم

عملی در  ی هبر اساس تجرببه همین منظور پذیر نیست.  امکان
 روزه پیشنهاد شده است.  4اسالید بعدی کارگاهی 

 

اسالید 

26 

این برنامه بر اساس تجربیات برگزاری کارگاه در استان خراسان 
ی  جلسهجنوبی )بیرجند( پیشنهاد شده است. عالوه بر یک 

جلسه ارائه  65توجیهی قبل از برگزاری کارگاه اصلی، محتوا در 
 : برگزاری کارگاه پیشنهادی برای شده است. ساعت

 بعدازظهر 5صبح تا  1سه روز از  (6

  1تا  4و بعدازظهرها از  69تا  1ها از  سه روز صبح (2

  69تا  1ها از  فقط صبح در طول هفته (9

 3تا  9 بعدازظهر از ساعتدر طول هفته فقط  (4

 

اسالید 

27 

سیستمی  یا بل از شروع باید مشخص شود کارگاه روی چه قلمروق
وری آ اصلی برای تحلیل تاب سؤالمتمرکز است. به عبارت دیگر 

اما  استها  زنان و خانواده فعلی تمرکز رویچیست؟ در کارگاه 
به توضیح دهید که . مدنظر قرار گیردتواند  نیز می ها سیستمسایر 
ابتدا مروری بر  اما سالید یک بار دیگر بر خواهیم گشتاین ا
 برای تعیین قلمرو ضروری است. ی توجیهی  بسته

 

اسالید 

28 

ی توجیهی جلسه  با این اسالید توضیح دهید که مروری بر بسته
خواهید داشت. اگر این بسته قبل از برگزاری کارگاه ارسال شده، 

های  بخواهید که بخشکنندگان  توانید از بعضی از شرکت می
 مختلف آن را مرور کنند. 

های  ها و ریسک ترین آسیب مهمی جلسه حاوی اطالعاتی از  بسته
 مورد تحلیل است.  ی  منطقه

تواند تغییر  این اسالیدها برای استان خراسان جنوبی است و می
 کند. 

 

  



 669/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 32تا  29اسالید   ها، آوری سیستم تاب تحلیل گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

29 

مارهای آدر نبود پیش تحلیل و بسته توجهی در جلسه: با توجه به 
هایی که  ها و استرس ها، شوک موجود به بعضی از انواع ریسک

 .د اشاره کنیدنده می رثیر قراأشما را تحت ت ی منطقه
ی که کارگاه برگزار ا های منطقه ترین ریسک این اسالید را با مهم

 شود جایگزین کنید. می

 

 

اسالید 

31 

ی توجیهی حاوی اطالعات مربوط به  بسته  های جداگانه در اسالید
 شود را ارائه کنید.  ای که کارگاه برگزار می های منطقه ریسک

 

اسالید 

31 

بل قبرگردید.  تعیین سؤال اصلی و قلمرویک بار دیگر به اسالید 
 سؤالمشخص شود کارگاه روی چه قلمروی یا از شروع باید 

اما  ،ها هستند هداصلی متمرکز است. در اینجا محور زنان و خانوا
کنندگان  از شرکتتواند مورد بررسی قرار گیرد.  سایر موارد نیز می

 کنند. و در گروه بحث بخواهید روی موضوع فکر
 

ر یا ه متمرکز باشد، تواند روی یک سؤال اصلی کل کارگاه می
 ای را انتخاب کند. قلمرو جداگانهتوانند  میگروه 

 

اسالید 

32 

کند  در این اسالید، سؤاالتی که به انتخاب قلمرو تحلیل کمک می
از کار انجام شده در  این اسالید با مثال توضیح داده شده است.

کنندگان ایده  آن را توضیح دهید تا شرکتکشور کنگو است. 
 سؤالتواند حذف و به جای آن  میالید این اسستون آخر بگیرند. 

در اسالید اصلی مربوط به استان یا منطقه یا محله اضافه شود. 
 ها برای موضوع زنان و خانواده ارائه شده است. بعدی مثال
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 36تا  33اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

الید اس

33 

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

 

 

اسالید 

32 

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

 

 

اسالید 

35 

 «سیستم»نندگان در تعریف و بیان مصادیق ک بسیاری از شرکت
خواهند بود. به ویژه بین سیستم و افراد ابهام وجود  ابهامدچار 

آوری  خواهد داشت. چون هدف اصلی این کارگاه، تحلیل تاب
ها نقش محوری در این زمینه دارند، این  ها است و سیستم سیستم

شود و  توزیع مربوطه مفهوم باید به درستی درک شود. کاربرگ
افراد را به بحث گروهی در مورد سیستم و مصادیق آن تشویق 

 کنید. 

 

 

اسالید 

36 

کنندگان بخواهید در گروه بحث کرده و سیستمی که  از شرکت
خواهد مورد تحلیل قرار دهند را مشخص کنند. این سیستم  می

 قلمرو اصلی مورد تحلیل است.سؤال یا همان 

 

 

  



 665/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 21تا  37اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

37 

به کنندگان را به کار گروهی در تعیین قلمرو تشویق کنید.  شرکت
 کنندگان پاسخ دهید. ت احتمالی شرکتسؤاال

 
ای که کارگاه  منطقهان با شناخت مناسب گر تسهیلرود  انتظار می

ها و ... را از  ها، استرس جهات مختلف، انواع شوک شود یبرگزار م
شناسایی کرده و در صورت ضرورت به طور غیرمستقیم به  قبل

 .کنندگان کمک کنند تا قلمرو تحلیل را انتخاب نمایند شرکت

 

 

اسالید 

38 

های  های انتخاب شده در یکی از کارگاه هایی از سیستم نمونه
اسالید ارائه شده است. در صورت  در این استان خراسان جنوبی

 لزوم ارائه شود.

 

 

اسالید 

38 

ها را به  آوری سیستم تحلیل تاب گام اصلی برای 5این اسالید 
ها را نام برده و به اختصار توضیح دهید.  گام دهد. اختصار نشان می

در اسالید بعدی اطالعات بیشتری در مورد این مراحل ارائه شده 
 است.

 

 

اسالید 

21 

آوری  های تحلیل تاب اطالعات بیشتر در مورد گاماین اسالید، 
 کند.  ها را ارائه می سیستم

 
کاربرگ مربوطه توزیع شود. توضیح دهید که این برگه به عنوان 

تا آخرین جلسه در اختیار  ه است وراهنمای موضوعات مطرح شد
 گیرد. کنندگان قرار می شرکت
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 22تا  21اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   الیدهای کارگاهی اس سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

21 

با تعدادی عکس مربوط به محتوا دارای انیمیشن  این اسالید
برای رسیدن به  ،راهبردهایی که در کارگاه است. در این اسالید

کید شود که أمورد توجه قرار گرفته ارائه شده است. ت ،اهداف
ارکت فعال مورد درخواست است و برای همین ارزیابی روزانه و مش

کلی از کارگاه انجام خواهد شد. به منظور بررسی ارزیابی اثر واقعی 
یک  کننده هر شرکت کارگاه در پایان درخواست خواهد شد

 ی فردی را ارائه کند. عمل ی برنامه
 این اسالید آخرین اسالید بخش افتتاحیه است.

 

اسالید 

22 

جلسه و قبل از شروع  اولین  ی کنندگان بگویید در ادامه به شرکت
ای مفاهیم کلیدی مورد بحث قرار  در مقدمه ،آوری گام تحلیل تاب

 گیرد. می
 در صورت نیاز مکثی کوتاه برای پذیرایی و استراحت داده شود.

 

 

اسالید 

23 

 . بخوانید توضیح دهید. هدف کلی جلسه را آوری را روی شکل تاب

 

اسالید 

22 

برای کل کنندگان بخواهید که این اهداف را  شرکت تعدادی از از
 بخوانند. سومین هدف نیاز به مبانی نظری دارد و درکارگاه 

 حذف شود.تواند  میصورت لزوم 

 

 

  



 661/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 28ا ت 25اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

25 

کنندگان را تشویق کنید  کاربرگ فشار و رهایی توزیع شود. شرکت
که شکل را مطالعه کنند و در گروه بحث کنند. اگر کسی این 

توضیح دهد و تالش  ءشکل را قبالً دیده است برای سایر اعضا
اضافه  شود را میمنجر به ریسک  جدیدی که های ورودی کند داده

ها فرصت دهید تا در مورد شکل نظر دهند.  روهسپس به گ نماید
مفاهیم اصلی شکل را توضیح دهید: کنندگان  با کمک شرکت

 ریسک و شوک.  پذیری، مخاطرات محیطی، پیشرفت آسیب

 

اسالید 

26 

 نشانرا  ها آوری سیستم تحلیل تابترین مفاهیم  این اسالید مهم
ت. وقتی در دهد. توضیح دهید که ریسک به آینده مربوط اس می

دهند، به آنها شوک، بحران و یا بال  ها رخ می حقیقت ریسک
ها )فراگیر، ویژه،  با استفاده از کتاب راهنما انواع شوکگوییم.  می

ها، تفاوت شوک  ها و تفاوت آن با شوک ای(، استرس فصلی، دوره
 و ریسک را توضیح دهید. 

 
نید تا در گروه کنندگان را تشویق ک شرکت  به منظور تفهیم بیشتر،

در مورد انواع مفاهیم مثال ارائه کنند. به سؤاالت پاسخ دهید و 
 ابهامات را برطرف کنید.

 

 

اسالید 

27 

آوری در این اسالید و اسالید بعدی ارائه  تعدادی از تعاریف تاب
ها را با تعاریف دیگر جایگزین کنید.  شده است. در صورت لزوم آن

ر مورد تک تک تعاریف، بحث و گفتگو قرار نیست دتوجه کنید که 
ها را به  فقط آشنایی با تعاریف کافی است. فقط کلید واژه .کنیم

 خاطر بسپارید.

OECD ایگاد .اقتصادیی  و توسعه  همکاری: سازمان IGAD :
  .آفریقا شاخ ای منطقه همکاری سازمان

 

اسالید 

28 

های  زمانآوری مورد قبول توسط سا تعداد دیگری از تعاریف تاب
 در این اسالید ارائه شده است.المللی  بین
 

DFIDالمللی بریتانیا.  ی بین : وزارت توسعهUSAID آژانس :
 آمریکایی توسعه. 
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 52تا  29اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

29 

های  هستند که در یکی از کارگاه آوری تاب های اینها کلید واژه
. شما اند شدهکنندگان مطرح  شرکتتوسط استان خراسان جنوبی 

توانید از دستیار کارگاه بخواهید در ابتدای کارگاه که  هم می
 اه گویند آن آوری را می های توصیفی تاب واژه کنندگان کلید شرکت

وضیح دهید که توصیف ارائه کنید. ت ها این اسالید آنرا تایپ و در 
آوری خیلی به تعاریف استاندارد از این  کنندگان از تاب شرکت

 مفهوم نزدیک است. 

 

 

اسالید 

51 

با دهند.  آوری را توضیح می این اسالید سه مفهوم بسیار مهم تاب
بوکسور سه ظرفیت جذب )غلبه یا  لکتاب راهنما و مثا همراجعه ب

ی هر  ول( را توضیح دهید. نتیجهکنار آمدن(، انطباق و تغییر )تح
ی تغییر )از  )ثبات، انعطاف و تغییر( و میزان شدت و هزینه ظرفیت

دهید. از را توضیح کوتاه مدت و کم هزینه تا بلند مدت و پرهزینه( 
های متعدد )بر اساس کتاب راهنما( برای تفهیم مطالب  مثال

 استفاده کنید. 
عه و بحث در گروه را کاربرگ مربوطه را توزیع و فرصت مطال

 بدهید. به ابهامات پاسخ دهید.

 

اسالید 

51 

این شکل یک بار دیگر مفاهیم توضیح داده شود. توضیح دهید که  با
یک سیستم شبیه یک صخره است. در بعضی جاها ضعیف و بعضی 

ی مختلف  ها به اندازه های بزرگ و کوچک با چکش جاها مقاوم. شوک
ها هم مثل اسیدی است که بر کل سیستم  رسنشان داده شده است. است

کند. هر کدام از اینها  ها را بر سیستم تسهیل می اثر کرده اثر شوک
پذیری سیستم را نشان  ها، آسیب کند. ترک های متفاوتی ایجاد می ترک
های دیگر، نقاط  دهند که همان نقاط پرریسک آینده هستند اما بخش می
ها، به خصوصیات  آوری سیستم تاب در تحلیل آور سیستم هستند. تاب

شود. چرا این صخره در برخی جاها مقاوم  صخره )سیستم( پرداخته می
ما از نقاط قوت سیستم برای  است و در برخی جاها شکننده و ضعیف؟

کلی برای سیستم در مواجهه با  آوری تابتر و ایجاد  تقویت نقاط ضعیف
 کنیم. ده میهای طبیعی، اقتصادی و ... استفا انواع شوک

 

اسالید 

52 

توضیح دهید در چند اسالید بعدی به منظور تفهیم مفاهیم 
طرح  میندانائو در فلیپین ارائه شده است.  کلیدی، مثالی از جزیره

با هدف: کاهش فقر و ایجاد صلح   در این منطقه آوری تابارتقاء 
 اجرا شده است. 

 



 663/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 56تا  53اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

53 

در این در جزیره میندانائو مطرح  آوری نکاتی که برای ارتقاء تاب
ای از زمینه  است. موضوعات این اسالید نمونهاسالید ارائه شده 

های پیچیده که  ها یا زمینه موقعیت سایر )موقعیتی( است مشابه با
برای ارتقاء گران توسعه و خدمات انسان دوستانه در آن کنش
 کنند.آوری عمل  تاب

 

 

اسالید 

52 

 آوری تاب های هایی که در جدول آمده است ظرفیت ظرفیت
ر قالب سه آوری د های ارتقاء تاب برنامه است. میندانائو فلیپین

بندی شده است. توضیح دهید که  ، طبقهمطرح شدظرفیتی که 
باشد. هدف این است که هر  هر سه نوع ظرفیت می هدف، تقویت

 ،محلی ،ای منطقه، ی سطوح اجتماعی )ملی سه ظرفیت در همه
 ویت شود.تق.( .. ، وخانواده

 

 

اسالید 

55 

 ءهایشان را به منظور ارتقا گران مختلف فعالیت توضیح دهید کنش
. این جدول کنند میوری در سطوح مختلف اجتماعی ترکیب آ تاب

وری آ تواند به افزایش تاب دهد که چگونه یک برنامه می می نشان
 کند.  های مختلف کمک سطوح مختلف جامعه یا ظرفیت در

 

اسالید 

56 

هایی است که در قالب هر  هدف این تمرین آشنایی با برنامه
ورق  4 گر تسهیل هدف در حال اجرا است. ی ظرفیت در جامعه

ت افقی به هم وصل و چارت یا گراف را به صور کاغذ فلیپ
کند. ماتریس نصب شود تا کار  می  را در آن رسم 6ماتریس 

ها روی  گروه ی همهدر این تمرین  ها در آن چسبانده شود. گروه
سطوح  نیدتوا ها آشنا شوند. می یک موضوع کار کنند تا با ظرفیت

 ـ محلیی  جامعه ـخانوادگی /فردی مثالً کنید؛را مختصرتر 
هر گروه گزارش  ی نماینده . در پایانکشور و یمل های سازمان

هایی که  کنندگان را به ناحیه مختصری ارائه کند. توجه شرکت
ها در یک  برچسب ی همه ها نصب شده جلب کنید. آیا برچسب

 اند یا نه؟  منطقه جمع شده

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  622

 61تا  57اسالید   ها، مآوری سیست تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

57 

های اجرا  در استان خراسان جنوبی: برنامه 6تمرین  ای از نمونه
 .آوری زنان و خانواده های تاب فیتظرشده در قالب 

 

اسالید 

58 

کنندگان در ارتباط با  این اسالید برای تسلط مفهومی شرکت
کلی از روند کار انداز  ها ارائه شده تا چشم آوری سیستم تحلیل تاب

 داشته باشند.

 

 

اسالید 

59 

ها از قبل برش خورده و در پاکت در  و تعاریف آن  ها واژهفهرست 
ها بخواهید روی یک یا  اختیار هر گروه گذاشته شده است. از آن

هر واژه و تعریف آن را بچسبانند. بعد از اتمام تمرین  4دو صفحه آ
ها قرار  ت کامل در اختیار آنها و تعاریف را به صور کاربرگ واژه

دهید تا درستی کار عملی را بازبینی کنند و در صورت لزوم آن را 
  اصالح کنند.

 

اسالید 

61 

کنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ  شرکتبعضی از از 
اطمینان  کنندگان یا خودتان اصالح شود. دادند توسط سایر شرکت

ندگان اهداف این جلسه را به کن ی شرکت حاصل کنید که همه
 .اند خوبی درک کرده

 

 

  



 626/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 62تا  61اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

61 

و  تکمیلروز اول کارگاه را فرم ارزیابی کنندگان بخواهید  از شرکت
 پیشنهادات بیندازند. ها را داخل صندوق انتقادات و فرم

 

 

اسالید 

62 

قرار دهید که را در جایی این اسالید ارائه شده  ی بر اساس برنامه
کنندگان نیاز به استراحت و پذیرایی دارند.  کنید شرکت احساس می

های  صورت لزوم از نرمشدر  یا در طول کارگاه در وقت استراحت
 کششی استفاده کنید.

 

 

اسالید 

63 

آوری  مرتبط با تابهای  عکسستراحت جهت تنوع از در زمان ا
 منطقه استفاده کنید. 

 

اسالید 

62 

نام مجری،  نمایش باشد. ی روی صفحهجلسه شروع در اسالید 
 مکان و زمان تغییر کند.

 

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  622

 68تا  65اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

65 

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

 

 

اسالید 

66 

ها  آوری سیستم تحلیل تابهای  گامدر طرح کلی  6جایگاه واحد 
 نشان داده شده است.

 

 

اسالید 

67 

بر اساس جدول قبلی است. توضیح  6اطالعات واحد  این اسالید
هایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه  که چه فعالیتدهید 

  خواهد شد.

 

 

اسالید 

68 

 هداف اصلی واحد را توضیح دهید.

 

 

  



 629/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 72تا  69اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

69 

از تعدادی از رگیر کنید. کنندگان را در فرایند کارگاه د شرکت
 کنندگان بخواهید که اهداف را با صدای بلند بخوانند. شرکت

 

 

اسالید 

71 

کند برای  ت کمک میسؤاالکاربرگ مربوطه توزیع شود. این 
اینکه بتوانیم پانورامای )چشم انداز( ریسک و شوک را در نظر 

رد در تمام کارها این جلسه نقش محوری دا االتؤبگیریم. این س
ال ؤهر س ها را در ذهن داشته باشند. کنندگان آن لذا باید شرکت

و واکنش نشان  کنندخوانده شود و پس از آن سکوت کنید تا فکر 
ی  های بسته ها زیربنای خروجی د. توضیح دهید که این پرسشنده

 ییتوجیهی جلسه )مانند ریسک، علل و اثرات پانوراما و نقشه گرما
  باشند. می( ریسک

 

اسالید 

71 

مثالی از نمودار ها توزیع شود.  این شکل به صورت رنگی درگروه
گروه  درها در کنگو است. درخواست کنید  علت و معلولی شوک
توضیح دهید که شش ضلعی وسط اجزاء . دپیرامون آن بحث کنن

ی قرمز )شوک  ها با حاشیه سیستم تحت تحلیل است. مستطیل
ها  اکستری )شوک ویژه(، بیضیها با حاشیه خ فراگیر(، مستطیل

ها مختلف هم نوع  ها با رنگ زاها( هستند. مستطیل )استرس
کنند: اقتصادی )زرد(، طبیعی )سبز(،  ها را مشخص می ریسک

در تمرین بعد جغرافیای سیاسی )خاکستری( و اجتماعی )صورتی(. 
ی که گروه انتخاب کرده سیستمارتباطات علت و معلولی مربوط به 

  .اهد شدخوطراحی 

 

اسالید 

72 

که  یا سیستمیکنندگان پیرامون موضوع  در این تمرین شرکت
مرتبط را مشخص کرده و  یها ها و ریسک شوک ،اند انتخاب کرده

در نموداری مثل نمودار قبل ها را  ی معلولی بین شوکلروابط ع
توانند از انواع دیگر  کنندگان می شرکتکنند.  مشخص می

باید از کاغذها و ند. ل درخت استفاده کنهای ترسیم مث هشیو
و  ها های رنگی برای مشخص کردن انواع طبقات ریسک قلم

پس از اتمام کار نماینده گروه کار  .ها استفاده کنند معلول و علت
 عملی را ارائه کرده و به سؤاالت پاسخ دهد.

کنندگان  از شرکت معلولی تهیه شده:  روابط علی اگر از قبل طرح
را  هایی ها بخواهند ریسک آنشاید . ن فکر کنندآد روی بخواهی

 یا روابط علی بین ،ها ریسکاز بعضی  جای اضافه کنند یا



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  624

 .تغییر دهندرا استرس ها و  ریسک

 76تا  73اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

73 

سیستم در  ها در چند بین ریسکاز روابط علی و معلولی  هایی مثال
سیستم معیشت زنان استان خراسان جنوبی ارائه شده است. 

 سرپرست خانوار خراسان جنوبی

 

اسالید 

72 

سیستم در  ها در چند بین ریسکهایی از روابط علی و معلولی  مثال
ل سیستم زوجین در دو سا استان خراسان جنوبی ارائه شده است.

  اول زندگی

 

اسالید 

75 

شود.  الزم است شدت ریسک برآورد کاربرگ مربوطه توزیع شود. 
دو مفهوم احتمال و اثر ریسک توضیح داده شود. فرمول شدت 

گفته شود که هم  ریسک بر اساس احتمال و اثر توضیح داده شود.
ای بر اساس نظر  درجه 4در احتمال و هم اثر از یک مقیاس 

ن استفاده شود. کتاب راهنما برای توضیح بیشتر کنندگا شرکت
 مطالعه شود.

 

اسالید 

76 

 ریسک توضیح داده شود.گرمایی  ی نقشه این اسالیددر 

 

 

  



 625/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 81تا  77اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

77 

. ی از راهنمای کارگاه سیستم معیشت کنگوی گرمای مثالی از نقشه
این نقشه را توضیح دهید و اشاره کنید که در تمرین بعدی 

ی گرمایی مربوط به سیستم تحت تحلیل  کنندگان نقشه شرکت
 گروه را ترسیم خواهند کرد.

 

 

اسالید 

78 

مورد ریسک را در  گرمایی ی نقشهکنندگان  شرکت 4تمرین 
 کنند.ترسیم  سیستم تحت تحلیل

 

اسالید 

79 

 ی گرمایی در بسته ی این اسالید برای زمانی است که نقشه
ن نظر آکنندگان باید روی  ماده شده و شرکتآتوجیهی از قبل 

 تواند حذف شود. در صورت لزوم این اسالید میدهند. 

 

 

اسالید 

81 

 ی گرمایی از کارگاه استان خراسان جنوبی ای از یک نقشه نمونه

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  621

 82تا  81اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده ای بومیراهنم

 

 

اسالید 

81 

کنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ  شرکتبعضی از از 
اطمینان  کنندگان یا خودتان اصالح شود. دادند توسط سایر شرکت

هداف این جلسه را به کنندگان ا ی شرکت حاصل کنید که همه
 .اند خوبی درک کرده

 

 

اسالید 

82 

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

 

 

اسالید 

83 

ی نمایش  کنندگان روی صفحه این اسالید در بدو ورود شرکت
 باشد.

 

 

اسالید 

82 

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

 

 

  



 621/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 88تا  85اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

85 

ها  آوری سیستم تحلیل تابهای  گامدر طرح کلی  2جایگاه واحد 
 نشان داده شده است.

 

 

اسالید 

86 

بر اساس جدول قبلی است. توضیح  2ات واحد اطالع این اسالید
هایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه  دهید که چه فعالیت

  خواهد شد.

 

 

اسالید 

87 

 اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.

 

 

اسالید 

88 

از تعدادی از کنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید.  شرکت
 ا صدای بلند بخوانند.کنندگان بخواهید که اهداف را ب شرکت

 

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  621

 92تا  89اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

89 

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

 

 

اسالید 

91 

کنندگان بپرسید که آیا مفاهیم  شرکتاز توزیع شود.  3 اربرگک
برای  اطالعات قبلی دارند آن راشان آشناست؟ اگر  این شکل برای

گروه توضیح دهند. بعد فرصتی داده شود که بعضی از 
 کنندگان شکل را برای کل کارگاه توضیح دهند.  شرکت

 

 

اسالید 

91 

مربوط به  معاش پایدار را که  کنندگان بخواهید که موارد از شرکت
. عناوین زیر را یادآوری کنید: توضیح دهندبینند  در شکل می

سسات و ؤم ـ سیستم(  )اجزاءگروه سرمایه  -ریسک  ی زمینه
  نتایج ـ راهبردها ـها  سازمان

 

 

اسالید 

92 

ها )اجزاء سیستم( در مثال   توزیع شود. این دارایی 62 کاربرگ
این  از توانند کنندگان می گو است. شرکتکنسیستم معاش در 

اند  ها یا همان اجزاء سیستمی که انتخاب کرده داراییدر مورد مثال 
  ایده بگیرند.

ها در گروه پیرامون اجزاء  ی این مثال کنندگان بعد از مطالعه شرکت
 سیستمی که انتخاب شده مشورت کنند.

 

  



 623/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 96تا  93اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

93 

و توضیح داده  هتوزیع شود. سؤاالت کلیدی خواند 66کاربرگ 
 های بعدی الزم است.  االت برای انجام تمرینؤشود. این س

 

 

اسالید 

92 

. دقت شود که در توسط تیم اجرایی آماده و نصب شود 2ماتریس 
به  9ماتریس های  است و ستون 5ی تمرین  ادامه ،1تمرین 

مطالب به صورت تذکر داده شود که اضافه خواهد شد.  2ماتریس 
 ها راحت باشد. تا بعداً خواندن آننشود  همخفف نوشت

ها  توانند بعد از اتمام کار گروه به میز سایر گروه کنندگان می شرکت
کاغذ ماتریس روی  ها استفاده کنند. اگر های آن رفته و از ایده

دقت شود که ماژیک به دیوار آسیب نرساند و به جای  ،است ردیوا
های  آن از استیکر استفاده شود. برای انجم کار عملی از کاربرگ

پس از اتمام یک نفر گزارش فعالیت انجام شده قبلی استفاده شود. 
 اسالید بعدی قبل از شروع کار عملی ارائه شود. را به گروه بدهد.

 

اسالید 

95 

اسالید را این اسالید مثالی از کار عملی از کشور کنگو است. 
محور کار عملی بخوانید و توضیح دهید. اگر مثال معیشت کنگو 

ها بخواهید مهمترین موارد در ارتباط با دارائی  از گروهاست، 
معیشت را انتخاب و بحث کنند تا در صورت کمبود وقت بتوانند 

اگر روی سیستم انتخاب شده توسط نمایند. بندی  مطلب را جمع
شود توصیه کنید که تعداد محدودی از اجزاء را  گروه کار انجام می

ها سرکشی  به گروه انتخاب تا تمرین در زمان مقرر به اتمام برسد.
 کنید و ابهامات را برطرف کنید.

 

اسالید 

96 

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

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  692

 111تا  97اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

97 

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

 

اسالید 

98 

 توزیع شود.  62کاربرگ 

 

اسالید 

99 

با اضافه این ماتریس ماده کنید و به دیوار بچسبانید. را آ 9ماتریس 
 2ی  ی ماتریس شماره ادامههای موجود،  های ظرفیت کردن ستون

اند را روی استیکر  هایی که شناسایی کرده ها ظرفیت گروهاست. 
 تحلیلتوضیح دهید که نوشته و در محل مناسب نصب کنند. 

سیستم که بهترین و یا بدترین  ی ازیادگیری از اجزای برآوری  تاب
ها و  ها دارند، و به کار گرفتن درس عملکرد را در مواجهه با شوک

توان گرفت،  می ها برای سایر اجزاء سیستم  هایی که از آن کاربست
لذا تمرین در مورد همان دو جزء با عملکرد مطلوب و  تمرکز دارد.

ها سر بزنید و به  به گروهلکرد نامطلوب انجام شود. یک جزء با عم
با خط خوب روی مطالب االت پاسخ دهید. مطمئن شوید ؤس

 ی هر گروه گزارش دهد. شود. در پایان نمایندهاستیکرها نوشته 

 

اسالید 

111 

در کارگاه استان خراسان جنوبی. به جای  1ای از تمرین  نمونه
ها را روی  توانند ظرفیت ان میکنندگ شرکت  نوشتن روی ماتریس،

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.

 



 696/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 112تا  111اسالید   ها، آوری سیستم بتاتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

111 

کنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ  شرکتبعضی از از 
اطمینان  کنندگان یا خودتان اصالح شود. دادند توسط سایر شرکت

کنندگان اهداف این جلسه را به  ی شرکت حاصل کنید که همه
 .اند خوبی درک کرده

 

 

اسالید 

112 

کنندگان بخواهید فرم ارزیابی روز دوم را تکمیل و در  شرکتاز 
 صندوق انتقادات و پیشنهادات بیندازند.

 

اسالید 

113 

ی نمایش  کنندگان روی صفحه این اسالید در بدو ورود شرکت
 باشد.

 

 

اسالید 

112 

کنندگان را به مشارکت  شرکت مرور شود. 9تا شروع واحد  مطالب
 کنید. در مرور مطالب تشویق
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 118تا  115اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

115 

ها  آوری سیستم تحلیل تابهای  گامدر طرح کلی  9جایگاه واحد 
 نشان داده شده است.

 

 

اسالید 

116 

قبلی است. توضیح  بر اساس جدول 9اطالعات واحد  این اسالید
هایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه  دهید که چه فعالیت

  خواهد شد.

 

 

اسالید 

117 

 اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.

 

 

اسالید 

118 

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

 

 

  



 699/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 112تا  119اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

119 

 مفهوم ذینفع و سایر مفاهیم اسالید را توضیح دهید. 

 

 

اسالید 

111 

برای تشخیص ذینفعان را توضیح دهید.   کننده ت هدایتسؤاال
 کلیدی هستند. 3ای انجام تمرین درک این سؤاالت بر

 

 

اسالید 

111 

، نام کنشگر یا ذینفعآماده کنید:  ستون سهبا  را 4 ماتریس
 یا تجارت رسمیمثل است رایندهایی که ذینفع در آنها دخیل ف

ثیرگذار أسطحی از سیستم که ذینفع در آن سطح ت آشتی ...،ایجاد 
  است.
کنند و هر کدام کار  موضوعکنندگان روی یک  کل شرکتهم 

تواند  هر گروه می یک گروه از ذینفعان را بررسی کنند، و هم
ها ذکر شده  سیستم مورد بررسی خود را در بعضی از گروهذینفعان 

بهتر است برای سرعت عمل  صورتدر این تحلیل کنند. 
 .کنند فقط یک سطح یا الیه را بررسی درخواست شود

ی گزارش بعد از  ارائهرطرف کنید. سر بزنید. ابهامات را بها  ه گروهب
 انجام خواهد شد. 62تمرین 

 

اسالید 

112 

 در کارگاه استان خراسان جنوبی 62ای تمرین  نمونه

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  694

 116تا  113اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

113 

 ـ یی ترسیمی ذینفعان در دو بعد )قدرتمنددر این اسالید بازنما
جایگاه هر ذینفع در یکی شود.  منفی( انجام می ـ ضعیف و مثبت

شود. این نمودار برای ذینفعان در  از چهار بعد نمودار مشخص می
هایی از سایر ذینفعان با مشارکت  مثال سطح ملی است.

 کنندگان در نمودار مشخص شود. شرکت

 

اسالید 

112 

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

 

اسالید 

115 

باید  5کنند، ماتریس  ها روی یک موضوع کار می ی گروه اگر همه
از قبل آماده و نصب شود. برای هر گروه از ذینفعان یک ماتریس 

 آماده شود.
کنند، اعضاء گروه  ستم انتخاب شده کار میها روی سی اگر گروه

 د. نماتریس را آماده کن
ها توسط نماینده گروه ارائه شود و اگر الزم به جابجایی  ماتریس

 ذینفع در نمودار است با فلش مشخص شود.

 

اسالید 

116 

ای از ماتریس جایگاه ذینفعان از کارگاه استان خراسان  نمونه
 جنوبی.

 

  



 695/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 121تا  117اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه زی شدهسا راهنمای بومی

 

 

اسالید 

117 

ای از ماتریس جایگاه ذینفعان از کارگاه استان خراسان  نمونه
 جنوبی.

 

 

اسالید 

118 

کنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ  شرکتبعضی از از 
اطمینان  کنندگان یا خودتان اصالح شود. تدادند توسط سایر شرک
کنندگان اهداف این جلسه را به  ی شرکت حاصل کنید که همه

 .اند خوبی درک کرده

 

 

اسالید 

119 

ی نمایش  کنندگان روی صفحه این اسالید در بدو ورود شرکت
 باشد.

 

 

اسالید 

121 

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

 

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  691

 122تا  121اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

121 

ها  آوری سیستم تحلیل تابهای  گامدر طرح کلی  4جایگاه واحد 
 نشان داده شده است.

 

 

اسالید 

122 

بر اساس جدول قبلی است. توضیح  4واحد  اطالعات این اسالید
هایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه  دهید که چه فعالیت

  خواهد شد.

 

 

اسالید 

123 

 اهداف اصلی واحد را توضیح دهید.

 

 

اسالید 

122 

از تعدادی از کنندگان را در فرایند کارگاه درگیر کنید.  شرکت
 ا صدای بلند بخوانند.کنندگان بخواهید که اهداف را ب شرکت

 

 

  



 691/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 128تا  125اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

125 

سه ستون آخر ماتریس سه که در ارتباط با تمرین را توضیح دهید. 
 آوری تکمیل شود. های خارجی از ارتقاء تاب حمایت

 

 

 اسالید

126 

برای تعیین شکاف آوری توضیح داده شود.  مفهوم شکاف تاب
آوری توانایی سیستم، فشار خارجی و تأثیر ذینفعان باید مدنظر  تاب

 قرار گیرد.

 

 

اسالید 

127 

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

 

 

سالید ا

128 

آوری از کارگاه استان خراسان  تاب ای از تحلیل شکاف نمونه
 جنوبی.

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  691

 132تا  129اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

129 

کنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ  شرکتبعضی از از 
اطمینان  کنندگان یا خودتان اصالح شود. وسط سایر شرکتدادند ت

کنندگان اهداف این جلسه را به  ی شرکت حاصل کنید که همه
 .اند خوبی درک کرده

 

 

اسالید 

131 

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

 

اسالید 

131 

ی نمایش  کنندگان روی صفحه د در بدو ورود شرکتاین اسالی
 باشد.

 

 

اسالید 

132 

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

 

 

  



 693/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 136تا  133اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

133 

ها  آوری سیستم تحلیل تابهای  گامدر طرح کلی  5جایگاه واحد 
 نشان داده شده است.

 

 

اسالید 

132 

بر اساس جدول قبلی است. توضیح  5اطالعات واحد  این اسالید
هایی و چه محصوالتی در این واحد ارائه  دهید که چه فعالیت

  خواهد شد.

 

 

اسالید 

135 

 ا توضیح دهید.اهداف اصلی واحد ر

 

 

اسالید 

136 

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

 

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  642

 121تا  137اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

د اسالی

137 

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

 

اسالید 

138 

بخواهید که تفاوت سه نوع ریسک را توضیح کنندگان  از شرکت
ی  دهند. تشخیص این سه نوع ریسک برای ترسیم نقشه

 آوری ضروری است.  تاب

 

 

اسالید 

139 

های مختلف برخوردهای  مختلف در مقابل ریسکذینفعان 
راه باید به این نکته  ی دارند. بنابراین قبل از تدوین نقشه متفاوتی

گریز باید  پذیر و ریسک ع ریسکفتفاوت دو نوع ذین توجه کرد.

 درک شود.

 

 

اسالید 

121 

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

 

 

  



 646/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 122تا  121اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

121 

کنندگان پیشنهادی در  مطالب اسالید توضیح داده شود. آیا شرکت
 بندی دارند؟ های اولویت مورد روش

 

 

اسالید 

122 

کنند: برای هر  ژه کار میکنندگان روی یک پرو شرکت ی اگر همه
ثبت کنند.  آن گروه یک ماتریس تهیه شود تا نتایج گروه را در

تر هم برای کل کارگاه نصب شود. عنوان این  یک ماتریس بزرگ
آوری سیستم بگذارید.  راه برای ارتقاء تاب ی ماتریس را نقشه

تر بر روی این  مشابه جدول قبلی را ولی در مقیاس بزرگ یجدول
 آوری شود. ها در کنار هم جمع گروه  بکشید تا نظرات همه ماتریس

هر الزم است کند،  اگر هر گروه روی موضوعی خاص کار می
 ای تهیه کند. گروه ماتریس جداگانه

 

اسالید 

123 

 آوری از کارگاه استان خراسان جنوبی. ی راه تاب ی از نقشه نمونه

 

اسالید 

122 

آوری اهمیت دارد. اینجا  های تاب گیری تأثیر برنامه بحث اندازه
های ارزیابی موجود است نه ساخت  هدف کمک گرفتن از شیوه

 گیری جدید. یک ابزار اندازه

 

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  642

 128تا  125اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

125 

های  برای بررسی اینکه آیا فعالیت این اسالید، سه نوع شاخص را
دهد. از  دهد یا نه ارائه می را افزایش می آوری تابنقشه راه، 

شان است مدنظربخواهید تا اگر شاخص دیگری  کنندگان شرکت
داشته  گیمادآارائه دهند. چند مثال بر اساس موقعیت کارگاه 

 باشید تا مطرح کنید.

 

 

اسالید 

126 

های موجود  اول در مورد سیستم ی ر مرحلهآماده شود. د 1ماتریس 
های ماتریس فکر کرده و هر  ها در هر یک از خانه دادهآوری  جمع

این کار  شناسید نوشته و در ماتریس بچسبانید. مورد را که می
هایی وجود دارد و اگر الزم  برای این است که بدانیم چه سیستم

ای اینکه ها را گسترش دهیم. به ج آنتوانیم  است چطور می
. اندازی کنیم ها را راه وری دادهآ خواسته باشیم سیستم جدید جمع

االتی که در این تمرین است بحث و گفتگو ؤدر مورد هر یک از س
 انجام شود.

 

 

اسالید 

127 

کنندگان اهداف را بپرسید و اگر اشتباه پاسخ  شرکتبعضی از از 
اطمینان  شود.کنندگان یا خودتان اصالح  دادند توسط سایر شرکت

کنندگان اهداف این جلسه را به  ی شرکت حاصل کنید که همه
 .اند خوبی درک کرده

 

 

اسالید 

128 

 کارگاه ی اختتامیه

 
  



 649/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 152تا  129اسالید   ها، آوری سیستم تابتحلیل  گر تسهیلتربیت   ی اسالیدهای کارگاه سازی شده راهنمای بومی

 

 

اسالید 

129 

وصله و مشارکت فعال تشکر ی صبر و حکنندگان برا از شرکت
وری را آ ی هدف تاب ها بتوانند در جامعه آنرزو کنید که آکنید و 

 تسهیل کنند. از تیم اجرایی کارگاه تشکر کنید.

 

 

اسالید 

151 

فرم اقدام فردی توزیع شود و درخواست نمایید که فرم را به دقت 
 د.تکمیل فرم اختصاص یاب بهزمان کافی کامل کنند. 

 

اسالید 

151 

کنندگان بخواهید که کارگاه را در یک کلمه توصیف  از شرکت
توانید توپی را به سوی یکی از  میکنند، مثبت یا منفی. 

کنندگان بیندازید و او یک کلمه که کارگاه را توصیف کند  شرکت
ها  توانید از آن همچنین می کننده، منظم ..... ور، خستهآ چالش مثالً

 .کلمه را نوشته و داخل صندوق پیشنهادات قرار دهند بخواهید که

 

 

اسالید 

152 

 ای از توصیف کارگاه در استان خراسان جنوبی. نمونه

 

اسالید 

153 

فرم ارزیابی نهایی توزیع شود و برای افزایش راندمان در آینده 
کنندگان را تشویق کنید که به دقت و صراحت دوره را  شرکت

ی صدور گواهی حضور اطالعات الزم  ورد نحوهزیابی کنند. در مرا
 های عوامل اجرایی توضیح دهید. ریزی را بر اساس برنامه

 

 
 
 



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  644

 
 

 

  



 645/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 ها آوری سیستم اسالیدهای کارگاه تحلیل تاب های پیوست

 ها ماتریس پیوست .1

 ها کاربرگ پیوست .2

 ها فرم پیوست .3

 

  



 ها سیستم آوری تابتجزیه و تحلیل  کارگاه برگزاری تفضیلی راهنمای/  641

 

 ها : ماتریس1پیوست 
 

 ها ماتریس فهرست

 تمرین سالیدا واحد عنوان شماره

 6 51 مقدماتی اجتماعی های الیه در ها ظرفیت تقویت 1

 5 34 2 سیستم مشخصات 2

 66، 1، 1، 1 625، 33، 31، 31 4و  2 آن های ظرفیت و سیستم اجزاء مشخصات 3

 3 666 9 ذینفعان تحلیل و تجزیه 2

 62 665 9 ذینفعان تحلیل و تجزیه ی نقشه 5

 64 642 5 آوری تاب راه ی نقشه 6

 64 641 5 آوری تاب راه ی نقشه گیری اندازه های شاخص 7

 
 :کنید استفاده توانید می زیر مشابه ای سرصفحه از ها، ماتریس چاپ زمان در
 

 عنوان سازمان برگزار کننده
 ها آوری سیستم آوری اجتماعی: تحلیل تاب کارگاه آموزشی تاب

 عنوان ماتریس
 تاریخ برگزاری – گزاریمحل بر –نام مدرس یا مجری 

 
 

  

 ماتریس

 ؟
 

آرم سازمان 

 برگزارکننده



 641/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 51اسالید  مقدماتی، واحد ،6 تمرین: 1  ماتریس
 

 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق ظرفیت جذب 

    فرد / خانواده

    ی محلی / استان جامعه

    نهادهای ملی و دولتی

 

 .شد خواهد اضافه تریسما این به ستون شش ،9 ماتریس در اینکه توضیح: 34 اسالید، 2واحد  ،5 تمرین: 2 ماتریس

 

 های دارائی ویژگی های مؤثر بر دارائی ریسک )جزء سیستم( ها دارائی

   

   

   

   

   

   

 

 سه اینکه . توضیح625و  33، 31، 31، اسالیدهای 4و  2، واحدهای 66، و 1، 1، 1های  رینتم: 3ماتریس 

 ( است.2س ی)ماتر 5تمرین  ماتریس این اول ستون
 

 ها ائیدار
های  ریسک

 مؤثر بر دارائی

های  ویژگی

 دارائی

 ظرفیت اضافی ظرفیت موجود

 تغییر انطباق جذب تغییر انطباق جذب
         

         

         

         

         

         

  

 هااین ستون

 5تمرین  2ماتریس  از
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 666، اسالید 9، واحد 3 رینتم: 4ماتریس 

 

 جامعه؟ی  کدام الیه در چه فرایندی درگیر است؟ کنشگر

   

   

   

   

   

   

   

 

 665، اسالید 9، واحد 62 رینتم: 5ماتریس 

 
 
 

 
 
 

 قدرتمند

 نفوذ منفی نفوذ مثبت

 ضعیف

 سبز یهحاشی

 مشکی یهحاشی

 قرمز یهحاشی

 زرد یهحاشی
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 642، اسالید 5، واحد 64 رینتم: 6ماتریس 

 

 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق ظرفیت جذب 

    مدت شروع در کوتاه

    مدت شروع در میان

    شروع در بلندمدت

 

 641، اسالید 5 ، واحد65 رینتم: 7ماتریس 

 

 ملی اجتماعی خانوادگی فردی/ 

    اقتصادی ی سرمایه

    انسانی ی سرمایه

    طبیعی ی سرمایه

    فیزیکی ی سرمایه

    سیاسی ی سرمایه

    اجتماعی ی سرمایه
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 ها کاربرگ: 2 پیوست
 ها کاربرگ فهرست

 اسالید واحد عنوان شماره

 96 مقدماتی آوری تاب تحلیل روقلم تعیین و سیستم تعریف 1

 91 مقدماتی ی کارگاه و معرفی واحدها برنامه 2

 45 مقدماتی فشار و رهایی 3

 52 مقدماتی آوری تاب های ظرفیت و تعریف 2

 53 مقدماتی اجتماعی آوری تاب اصطالحات و مفاهیم 5

 12 6 .هستند سیستم در تغییر محرک که بیرون از رویدادهایی 6

 16 6 ها استرس و ها شوک بین معلولی و علت لتحلی 7

 15 6 اصلی های ریسک رخداد احتمال ارزیابی 8

 32 2 کنگو در پایدار معاش رویکرد 9

 32 2 (سیستماجزاء ) سرمایه گروه هر در دارائی های مثال 11

 39 2 ها شوک با رابطه در سیستم های ویژگی تحلیل کلیدی االتؤس 11

 31 2 سیستم ظرفیت ی کننده تقویت های فعالیت از هایی مثال 12

 621 4 آوری تاب شکاف شناسایی سؤاالت 13

 691 5 آوری تاب اصول 12

 ها به صورت رنگی باید چاپ شوند. گ  توضیح: بعضی از کاربر 

 
 

 :کنید استفاده زیر مشابه ای سرصفحه از توانید می ،ها کاربرگ چاپ زمان در
 

 ر کنندهعنوان سازمان برگزا
 ها آوری سیستم آوری اجتماعی: تحلیل تاب کارگاه آموزشی تاب

 عنوان کاربرگ
 تاریخ برگزاری – محل برگزاری –نام مدرس یا مجری 

 

  

 کاربرگ

 ؟
 

آرم سازمان 

 برگزارکننده
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 آوری : تعریف سیستم و تعیین قلمرو تحلیل تاب1کاربرگ 
 

 سیستم چیست؟
رای تحلیل بسیار اهمیت دارد. در این کاربرگ توضیح ها، درک درست از سیستم و انتخاب یک سیستم ب آوری سیستم در تحلیل تاب

آوری  ی آن سیستم اجتماعی داده شده است. ذکر این نکته ضروری است که تحلیل تاب مختصری در مورد سیستم و نوع ویژه
...( نیز اجرا  و، ها )طبیعی، مصنوعی ی انواع سیستم تواند در مورد همه باشد و می های اجتماعی نمی ها، فقط برای سیستم سیستم

 شود.
 را کلیت یک تشکیل و یافته ارتباط یکدیگر با خاص ای گونه به که بینیم می را عناصر از ای مجموعه جهان، ی مشاهده با ما

: باشد چنین تواند می خالصه طور هب ،است شده سیستم از که تعاریفی ی همه مشترک مخرج. نامیم می سیستم را کلیت. دهند می
 کل یک یعنی ساده زبان به( سامانه یا نظام) سیستم ی واژه .«هدف یک راستای در هماهنگ و پیوسته بهم اجزاء از ای مجموعه»

 در بشر دخالت نظر از را ها دهند. سیستم می تشکیل را پیچیده واحد کل یک که جزء یا چیز چند از ترکیبی پیچیده، یا یافته سازمان
 طراحی در دخالتی بشر که طبیعی های سیستم :نمود تقسیم دسته دو به توان می کار این در او دخالت عدم یا و ها آن طراحی و ساخت

 بشر دست ی ساخته و مصنوعی های و سیستم حیوانات و گیاهان ها، اتم توان می را ها سیستم این از هایی نمونه است؛ نداشته ها آن
، اند شده طراحی او سوی از خاص نیازهایی به گویی پاسخ یا و هدافا برآوردن منظور به و داشته نقش ها آن طراحی در انسان که

 های سیستم ،ها ای از این نوع سیستم الکترونیکی. دسته پنوماتیکی، هیدرولیکی، مکانیکی، های سیستم برشمرد. به عنوان مثال
 است.  اجتماعی

 

 چیست؟ اجتماعی  سیستم

 و نموده برقرار ارتباط یکدیگر با خاص ای گونه به که عناصر از ای مجموعه یعنی سیستم، از شده ارائه کلی تعریف داشتن نظر در با
 در نقش مفهوم داشتن نظر در با. بیابیم را گوناگونی های سیستم توانیم می نیز اجتماعی جهان در دهند؛ می را کلیت یک تشکیل
 به توان می ،است اجتماعی موقعیت یک در مرتبط هم به رفتارهای و انتظارات هنجارها، اعتقادات، از ای مجموعه که شناسی جامعه

 به که هستند ها نقش از ای مجموعه اجتماعی های سیستم اساس این بر. یافت دست اجتماعی های سیستم از ابتدایی و ساده تعریفی
 پدر، های نقش از متشکل که آن سنتی شکل در خانواده یک .دهند می را کلیت یک تشکیل و یافته ارتباط یکدیگر با خاص ای گونه
 زمان گذر در بشر توسط شده طراحی های سیستم سایر همانند البته که است اجتماعی سیستم یک از ای نمونه است فرزند و مادر

 نهادها، ها، سازمان. شد خواهد و شده تغییر دستخوش ،شود می پرداخته آن به بعدی مطالب در که ،گوناگون دالیل به بنا آن طراحی
 از اما اند مشابه یکدیگر با بودن اجتماعی سیستم در اگرچه که باشند؛ می اجتماعی های سیستم از هایی نمونه همگی...  و ساتسؤم

 عام مفهومی اجتماعی مفهوم از ما مراد اینجا در که است ذکر شایان .بود خواهند متفاوت یکدیگر از دیگر خصوصیات برخی نظر
 های سیستم با اجتماعی های سیستم ی رابطه عبارتی به. گیرد می بر در را...  و سیاسی فرهنگی، ی،اقتصاد قلمروهای تمامی و بوده

 .است خاص به عام ای رابطه...  و فرهنگی سیاسی، اقتصادی،

 
 سیستم کی را اند یافته ارتباط یکدیگر با خاص ای گونه به کلیت یک در که ها نقش از ای مجموعه هر شده؛ ارائه تعریف به توجه با

 و ها دولت ها، نیروگاه ها، بانک ها، دانشگاه ها، دبستان ها، کودک مهد آن، مختلف اشکال و ها خانواده تعریف، این با .نامیم می اجتماعی
 یا و سیستم خرده سیستم، یک نقش مطالعه مورد ی حوزه به بسته است ممکن که هستند؛ اجتماعی های سیستم از انواعی همگی... 
 سساتؤم و ها خانه  وزارت از خود که سیاسی، های سیستم و ها دولت ی مطالعه هنگام به مثال عنوان به. کنند بازی را تمسیس ابر
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 ای شیوه به که گوناگونی های سیستم خرده و ها سیستم از خود که بوده سیستم ابر یک ها سیستم این اند؛ شده تشکیل گوناگونی
  .اند شده کیلتش یابند می ارتباط یکدیگر به خاص

 

  شود؟ چگونه تعریف می« ها آوری سیستم تحلیل تاب»قلمرو 

 در شکل زیر نشان داده شده است.« ها آوری سیستم تحلیل تاب»بُعد برای تنظیم قلمرو  چهار
 

 
 

 
شود. از  حاصل ن آن اطمینانبود بینانه شود تا از واقع محدود کافی ی اندازه به باید قلمرو. تعیین قلمروِ تحلیل بسیار اهمیت دارد

راهی که بعد از تحلیل  ی ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد تا نقشه کنندگان شرکت های برنامه و ها قلمرو باید با سیاست سوی دیگر،
ال پاسخ دهیم: نیاز داریم به این سؤ« ها سیستمآوری  تحلیل تاب»برای تعیین قلمرو  .شود تهیه خواهد شد بدون نیاز به تغییر استفاده

 آوریِ: افزایش تاب«. قرار است چه کاری انجام دهیم؟»

 شود می استفاده تحلیل برای ، سرمایه مختلف گروه شش با معیشت، در مثال این راهنما، سیستم سیستمی؟ چه. 

 د آوری کدام مور تاب افزایش دنبال. ایم است که تعیین کرده جامعه از هدفی ی الیه به بستگی این چه کسی؟

 آن. نهادهای و یکی از یا دولت و خاص، های گروه جوامع، افراد، هستیم:

 سیاسی، جغرافیای های را انتخاب کنید؛ که هم ریسک 6چندخطری رویکردی کنیم می توصیه ریسکی؟ چه 

ی گسترده( را  هم هر دو نوع شوک ویژه )خاص تا فردی( و فراگیر )با دامنه و زیستی، محیط و طبیعی اقتصادی،
 .دیکن تمرکز ها نیز ریسک از محدودتر ای مجموعه روی تحلیلدر  توانید می همچنین حال، این گیرد. با ربرد

 برای ها برنامه اگر. داشته باشد ریزی مطابقت برنامه ی چرخه با باید معموالً ی زمانی بازه زمانی؟ ی در چه بازه 

زمانی  های در بازه که هرچند باشید داشته یاد به. اشدب سال سه برای هم باید تحلیل ریزی شده باشد، سال طرح سه
با شوک، و بر  سیستم ی چگونگی مقابله مورد در اما دهند، رخ ها وجود دارد که شوک بیشتری احتمال تر، طوالنی

 ها انجام دهیم، اطمینان زیادی نخواهیم داشت. ظرفیت همین اساس در مورد آنچه باید برای حمایت از این

                                                
1
 multi-hazard approach 

تابآوری

چه

سیستمی؟

چه

کسی؟

چه

ریسکی؟

چهبازة

 زمانی؟

 از بخشی یا سیستم آوریتاب
 (معیشت سیستم مانند) سیستم

مدت زمان تحلیل )مانند سه 
 هفته(

گروهی از افراد یا موجودیتی 
های جغرافیایی )مانند خانواده

 (یا مهاجرانمیزبان 

های ها یا شوکتمرکز بر ریسک
انداز ریسک )مانند خاص از چشم

خطرات طبیعی، اقتصادی و 
 سیاسی( فردی یا فراگیر
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 ی کارگاه و معرفی واحدها برنامه :2کاربرگ 

 برنامه جلسه ساعت تاریخ

روز 

1 

 آوری چیست؟ تاب مقدمه:+  نام، معرفی، توضیحات اولیه ثبت افتتاحیه: 1 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

  آوری چیست؟ تاب ی مقدمه: ادامه 2 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

  ی توجیهی مرور بسته 3 61:22 – 61:92

 پذیرایی  61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز اول + جمع+ تعیین قلمرو ی توجیهی مرور بستهی  ادامه 2 61:22 – 63:92

روز 

2 

  ها و تأثیر آن بر سیستم ها، استرس ریسک :1واحد  +مرور روز قبل  5 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

  1ی واحد  ادامه 6 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

 های سیستم تجزیه و تحلیل ویژگی :2احد و 7 61:22 – 61:92

  پذیرایی -- 61:92 –61:22

 بندی و ارزیابی روز دوم جمع+  2ی واحد  ادامه 8 61:22 – 63:92

روز 

3 

 ینفعان و فرایندهای مؤثر بر سیستمتحلیل ذ :3واحد  +مرور روز قبل  11 1:22 – 3:92

 پذیرایی -- 3:92 – 62:22

 3ی واحد  ادامه 11 62:22 – 66:92

 ناهار و نماز -- 66:92 – 62:92

 آوری سیستم  ها در تاب شناسایی شکاف :2واحد  12 61:22 – 61:92

 پذیرایی  61:92 –61:22

 و ارزیابی روز دومبندی  جمع+  2ی واحد  ادامه 13 61:22 – 63:92

روز 

4 

 سیستمآوری  ی راه برای تاب ساخت نقشه :5واحد  + مرور روز قبل 12 1:22 – 3:92

 پذیرایی  3:92 – 62:22

 ارزیابی نهایی ،اقدام فردی ی برنامه اختتامیه: + 5ی واحد ادامه 15 62:22 – 62:92

 .خواهشمندیم رأس ساعت در سالن اصلی کارگاه حاضر باشید 

 تان را امضاء کنید. شود. لطفاً ردیف مربوط به نام ی حضور و غیاب توزیع می ی کارگاه برگه در هر جلسه 

 شود. خواهشمندیم در زمان برگزاری کارگاه از آن استفاده  هر جلسه در محلی تحویل گرفته شده و نگهداری می یتان در ابتدا تلفن همراه
 نکنید.

 بینی شده، حضور و مشارکت فعال در جلسات مورد انتظار است. اهداف پیش برای موفقیت کارگاه در رسیدن به 

 توانید  تان رسید می ....( به ذهن ، وای )پیشنهاد، انتقاد، ارزیابی در محل کارگاه صندوق پیشنهادات و ارزیابی نصب شده است. هر زمان که نکته
 آن را بنویسید و در صندوق بیندازید.

 شود. خواهشمندیم آن را به دقت تکمیل نموده و در صندوق پیشنهادات و ارزیابی بیندازید. ارزیابی توزیع می ی در پایان هر روز برگه 
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 ها آوری سیستم پنج مرحله )گام( تحلیل تاب

 

1 2 3 4 5 

ها و  ها، استرس ریسک

 ها بر سیستم اثرات آن

تجزیه و تحلیل 

های اجزاء  ویژگی

 سیستم

ان و فعتحلیل ذین

تاثیرگذار  فرایندهای

 بر سیستم

 های شکافتعیین 

 آوری سیستم  تاب

راه  ی تدوین نقشه

 آوری تاب ارتقاء

 آینده حال گذشته، حال و آینده گذشته، حال و آینده گذشته، حال و آینده

 تحلیل و قلمرو سؤالتعریف  -
معلولی ارتباط  ی ـ عل تحلیل -

فراگیر،  های اثرات ریسک
، ای دوره فصلی،ویژه، 

یدادهای با اثرکم و فراوانی رو
 زاها با استرس زیاد

های  مؤلفهکردن  فهرست -
 سیستم

های ریسک  تجزیه و تحلیل -
 اصلی

برآورد اثرات مثبت و منفی  -
 ی مؤلفههر شوک بر هر 

  سیستم
و  ،پذیری اجزاء آسیب تحلیل -

ظرفیت و تغییر مرتبط با 
  فشار داخلی

سیستم  های مؤلفهبندی  رتبه -
ترین به بیشترین از کم

 ثیرپذیریأت

مروری بر فرایندهای  -
مرتبط  ثیرأذینفعان، اندازه و ت

 های مؤلفهدستیابی به  به
 سیستم

اقدامات کنونی شناسایی  -
 بیرونیتوسط یک کنشگر 

در راهبردها برای حمایت از 
 زمان روبرو شدن با شوک

های  بحث روی توانایی مؤلفه -
سیستم تا در برابر اثرات 

یبی مورد انتظار بافت ترک
بیرونی + فشار بیرونی 

 مقاومت کنند.
بارش فکری در مورد  -

 آوری سیستم سنجش تاب

های  شناسایی ریسک -
پذیری  و ریسک نامطلوب
 کنشگران

دهی  بندی و ترتیب اولویت -
اقدامات مناسب برای تقویت 

 های سه گانه ظرفیت
اینکه چگونه  گیری اندازه -

ت را به توان اثر اقداما می
آوری  تاب ءمنظور ارتقا

 گیری کرد. اندازه

گرافیکی  بازنمایی -
هایی که  معلول علت

زاها را  استرسها و  یسکر
  کنند. مرتبط می

گرمایی  ی هایجاد نقش  -
 های کنونی و آینده ریسک

 ی تحلیل هر ریسک برگه -
قوه های بال فرصت فهرست -

 های خاص با ریسک مرتبط

ست از فهردو  ی تهیه -
با  : اجزاهای سیستم مؤلفه

کمترین با اجزایی و بیشترین 
پذیری از ثیرأتحت ت میزان
 ها شوک

وابستگی متقابل شناسایی  -
 سیستم ءبین اجزا

 راهبردهای فعلی شناسایی -
 تغییر و جذب، انطباق

ذینفعان و فرایندها  فهرست -
 ی جامعه الیهدر هر 

 ذینفعان ی تدوین نقشه -
اقدامات فعلی از  فهرستی -

توسط ذینفعان خارجی برای 
که بر سیستم  ی مؤلفههر 

بندی  اساس هر ظرفیت طبقه
 شده

ی ها بین درس ی سهمقای -
محلی آموخته شده و بهترین 

خارجی برای  ی هتجرب
برطرف کردن نقاط ضعف و 

 حمایت از نقاط قوت
برای  ماتقدااز ا فهرستی -

ها به  از فرصتبرداری  بهره
ر وضعیت منفی منظور تغیی

ها، اضافه کردن  سیستم
ها و کاهش  ظرفیت
 پذیری آسیب

راهی با  ی هتدوین نقش -
اقدامات کوتاه، میان و بلند 

  آوری تاب ءمدت برای ارتقا
شناسایی ذینفعان کلیدی و  -

که باید درگیر  یفرایندهای
 اجرای آن شوند.

های  بانک دادهای از  نقشه -
 ها در داده  کنونی و شکاف

  

 واحد

 فعالیت

 محصول
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 فشار و رهایی: 3کاربرگ 
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 آوری های تاب : تعریف و ظرفیت4کاربرگ 
 

 آوری چیست؟ تاب
منابع  و ساختار که حالی در شوک است از یافتن بهبود و جذب برای مردم یک کشور و جوامع محلی ها، خانواده آوری، توان تاب

 میچل،)دهند   می تغییریا  تطبیقثباتی، به طور مثبت  بی و نیدگرگو بلندمدت، های استرس با مواجهه برای شان را )درآمد( زندگی
 توان افزایش داد.  آوری را با تقویت سه ظرفیت متفاوت )جذب، انطباق و تغییر(، می تاب (.2269

 تعریف و مثال ظرفیت

 جذب

 

 گیرد.  مانند بوکسوری که ضربه را می
 های پاسخ از استفاده با ها، منفی شوک اثرات از جلوگیری کردن یا دادن و کاهش آماده بودن، برای سیستم یک توانایی

این . ضروری آن سیستم است اساسی و ساختارها و کارکردهای بازگرداندن و حفظ منظور به شده، تعیین پیش از ایِ مقابله
 ظرفیت از هایی لمثا. گیرد مورد استفاده قرار می های شوک دوره طول در ای است که های مقابله مکانیسم شامل ظرفیت
 بازپرداخت انداختن تأخیر به و نفرستادن کودکان به مدرسه هنگام محصول، زود برداشت شامل این موارد است: جذب

 ها بدهی

 انطباق

 

 است هایی ضربه بهتر مدیریت برای جدید راهبردهای کردن اضافه برای بوکسور یک ظرفیت مانند

 .آید می سو هر از که
را تعدیل  آینده ی بالقوه های آسیبب تا آن سیستم است اعمال و ها ویژگی تغییر یا و اصالح تنظیم، برای سیستم یک توانایی

 هویت یا عملکرد در کیفی ی عمده تغییرات عملکردش، بدون ها به شکلی استفاده کند تا بتواند به از فرصت کرده و
 خصوصی بخشِ مشارکتِ در منابع معیشت، تنوع ن موارد است:شامل ای انطباق هایی از ظرفیت مثال. ادامه دهد اش، ساختاری

 خشکسالی برابر در مقاوم های دانه معرفی و اولیه، خدمات ی ارائه در

)تحول یا تغییر 

 دگرگونی(

 

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

 .مختلف هاتج از زیاد های ضربه دریافت
این ظرفیت زمانی ضروری . تأثیری نداشته باشد هیچ دیگر شوک که طوری به جدید کامالً سیستم یک ایجاد برای توانایی

هایی از ظرفیت  مثال کند. سیستم موجود را غیرقابل دفاع می محیطی، و زیست اجتماعی اقتصادی، است که ساختارهای
الزم برای از بین بردن  اقدامات و شهری ریزی برنامه اقدامات تعارض، سازوکار حل معرفی  تواند این موارد باشد: تحول می

 فساد کامل

 
 ی تراکنش شدت تغییر / هزینه

 

 تغییر پذیری انعطاف ثبات

 ظرفیت تحول ظرفیت تطبیق ظرفیت جذب
 های تحولی پاسخ ای سازگاری توسعه ماندگاری

 

 آوری تاب
 آوری تاب تقویت برای تحول تطبیق و ذب،ج های بین ظرفیت ی رابطه
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 آوری اجتماعی اصطالحات تاب : مفاهیم5 کاربرگ
 

 تعریف انگلیسی واژه

 Covariate شوک فراگیر
shock 

های(  تواند مثبت یا منفی باشد، از قبیل: تعارضاتِ )منازعات یا کشمکش رویداد مکرر و شایع که می
های  ی ناگهانی فناوری جدید، مانند تلفن همراه، شبکه هفشان یا حتی عرض آمیز، فوران آتش خشونت

 اجتماعی و .....

 Critical ی بحرانی آستانه
threshold 

 دهد. ای که تغییری بزرگ در سیستم رخ می نقطه

 Idiosyncratic شوک ویژه
shock 

آور اصلی  رگ ناندهد، مانند م ها را تحت تأثیر قرار می رویدادی مهم که به طور خاص افراد یا خانواده
 کند. یا از دست دادن کار یا فعالیتی که درآمد اصلی خانواده یا فرد را تأمین می

 Layers of های اجتماع الیه
Society 

ها ممکن است  های مشترک. بسته به بافت یا زمینه، الیه هایی از مردم با ویژگی افراد یا گروه
ها  های استانی و ملی )مانند: سیستم ی، و مسئولین یا گروهها یا جوامع محل ها، گروه ها، انجمن خانواده

 ...( باشند. و ای های بهداشتی و مربوط به سالمت یا حرفه یا انجمن

 Resilience آوری تاب

ها یا اقوام )ملت یا کشور( برای جذب و بهبود از شوک، به شکلی که به طور  ها، انجمن توانایی خانواده
ها،  یشان را منطبق کرده یا دگرگون سازند تا بتوانند در مواجه با استرس امثبت ساختارها و ابزاره

 مدت به حیات ادامه داده و زندگی کنند.  های طوالنی ثباتی تغییرات و بی

 Resilience آوری ارتقاء تاب
boosting 

قویت ظرفیت آینده با ت  های ثباتی ها و موضوعات مرتبط با ریسک، و تغییرات و بی مدیریت اثرات شوک
به شکلی که  دگرگونیها، و یا  یافتن برای کاهشِ در معرض قرارگیری آن انطباقها، یا با  شوک جذب

 شوک دیگر نتواند اثری بر سیستم داشته باشد.

 ترکیب احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن. Risk ریسک )خطر(

ی گرمایی   نقشه

 ریسک 1)حرارتی(
Risk 

heatmap 

 ترسیمی )گرافیکی( از شدت ریسک.بازنمایی 

 Shock شوک
گذارد.  پذیری سیستم و اجزاء آن می رویدادی ناگهانی که در اغلب موارد اثر منفیِ زیادی روی آسیب

 ای را روی معنای زندگی مردم یا کارکرد مردم و کشور دارند. ها اثرات منفی )یا مثبت( عمده شوک

استرس )فشار، 

 تنش(
Stress 

پذیری کنشگرهای آن  آسیب ی کننده تعمیقتوانایی بالقوه، یا  ی کننده تضعیفمدت که  نیروندی طوال
 سیستم است.

 System سیستم

های مشترک، انجمن یا طائفه یا قوم(،  واحدی از اجتماع )مانند فرد، خانواده، گروهی از مردم با ویژگی
ی زیرساخت شهری(  مانند شبکهبوم یا محیط زیست )مانند جنگل( یا نهاد یا وجودی فیزیکی )

 باشد. می

 تجلی آمادگی یا استعداد ابتال به آسیب و در معرض خطر قرار گرفتن Vulnerability پذیری آسیب

 

  

                                                
ی  با استفاده از نقشه شود. پذیر می آن شناسایی رفتار کاربران امکان اساس که در علوم مختلف کاربرد دارند و بر هستند رنگی و گرافیکی هایی های حرارتی یا متمرکز، نقشه نقشه 6

شود در مطالعه روی  به طور مثال با ترسیم حرکات چشم مشخص می .برسد بازدهی سطح باالترین به که کرد طراحی نحوی به را خدمات یا توان محصول می ها، حرارتی و تحلیل داده
 قوت و ضعف نقاط توان حرارتی می ی نقشه از استفاده در مدیریت با هایی تمرکز بیشتری وجود دارد. ی وب روی چه بخش شود یا در بازدید از یک صفحه هایی مکث می چه بخش

ی حرارتی در سطح  گوناگونی برای ترسیم نقشه ابزارهای .کرد گیری تصمیم آنان کاری روش بهبود یا و تثبیت تغییر، خصوص در و تشخیص  ها، تیم و افراد در را، شده عمالا های روش

 ]مترجم[ .Hotjar،Crazy Egg ، MouseFlow، Inspectletوجود دارد، مانند:   های اینترنتی( وب )برای سایت
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 : رویدادهایی که از بیرون محرک سیستم هستند. 6کاربرگ 
 

 ثانویه های ریسک در ها ر آنتأثی و اصلی های ریسک درک های عمده )فراگیر و ویژه( بر اساس نوع: شناسایی ریسک

ها یا  ی گزارش تواند با مطالعه کار می این. کند موقعیت فعلی کمک می در ثانویه و اولیه های معلولی بین ریسک -اقدام به برجسته کردن روابط علی این
 بین یک صفحه به صورت گرافیکی روابطدر  گر تحلیل: 6های بازنمایی )مثل درخت مشکل تجربیات فرد باشد. برای این کار بهتر است از شیوه

ها و  ای از روابط بین ریسک نمونه کند( استفاده کرد. مرتبط با آن را در موقعیت مورد بررسی، خالصه می های استرس و ثانویه، و اولیه های ریسک
های فراگیر و ویژه، و  نجا تمایز بین ریسکدر ای نشان داده شده است. 1ی  مربوط به شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در کاربرگ شماره یها استرس
 ها در ارزیابی انجام شده در تحلیل، استفاده شده است. لذا هر کدام از  بندی ریسک  به همین دلیل از کدهای رنگی، بر اساس طبقه ها اهمیت دارد. استرس
 کمک گرافیکی نمایش این .ک رنگ نشان داده شده استبا ی های مربوط به جغرافیای سیاسی و اقتصادی و ریسک زیستی، محیط/های طبیعی ریسک
قرار  خاص های معرضِ بیشتر، بعضی از ریسک در ممکن است سیستم را مختلف، هایِ ها یا تنش استرس شود که چگونه این موضوع درک کرد خواهد
 ها در چگونه آن و درک اینکه وقعیت یا زمینه،یک م در ها ریسک و ضعف نقاط درک. شود منجر به ریسک دیگر است ممکن ریسک، یک چگونه و دهد،

هر گونه احتمال  بتوانند و سیستم را هدف قرار داده نقاط ضعف ترین بحرانی عملیاتی، ریزان برنامه و گذاران سیاست تا دهد می اجازه کنند، می تأثیر یکدیگر
ای  ریشه خطری کنگو، دموکراتیک جمهوری شرق در غییر مکان زندگیت ریسک مثال، عنوان به .سازند محدود یا احتمالی را متوقف ی ثانویه عوارض

ها نیز به دلیل وقوع بعضی  بعضی از ریسک. آتشفشان است فوران یا منازعات محلی ریسک دیگر، مانند های ریسک از ای نتیجه باشد بلکه در واقع نمی
و  صادرات به باال های همزاد )وابستگی با استرس کنگو دموکراتیک وریجمه شرق در قیمت نوسانات شوند؛ به طور مثال ریسک ها تشدید می استرس
 .نامطلوب( آن درهم آمیخته است کار و کسب محیط

 مطالعه و بحث شود. 7ی  کاربرگ شماره
 فکر کنیم:

 اند؟ شده سیستم در گیر چشم تغییر موجب هایی استرس و ها شوک چه 

 بگذارد؟ تأثیر  سیستم بر ها آن تجمعی اثرات که دارند ودوج زیاد فراوانی و کم تأثیر با رویدادهای آیا 

 باشند؟ داشته تأثیر سیستم بر که دارند وجود فصلی یا و ادواری رویدادهای آیا 

 و  اثر، فراوانی، مدت، فشار، ماهیت،  چیست؟ گذارند، می تأثیر سیستم بر که هایی شوک مهمترین خصوصیات... 
 
های اصلی محور  ریسک عمده شناسایی خواهد شد. این ریسک 65( تا حداکثر)فهرستی شامل  تحلیل، و یهتجز از این حاصل نتایج اساس بر

 کنگو دموکراتیک جمهوری شرق در «ها آوری سیستم  تحلیل تاب» که برای  عمده ریسک های بیشتر خواهند بود. جدول زیر ده  تجزیه و تحلیل
 .دهد شده را نشان می انتخاب

 های ویژه ریسک اگیرهای فر ریسک نوع

 طبیعی
 (سیلو  سنگ، ریزش زمین، رانش فرسایش،) هوا و آب خطر -

 گاز فوران و لرزه زمین آتشفشان، -

 های مربوط به دام و گیاهان بیماری -

 *گیر همه و بومی های بیماری -

جغرافیای 

 سیاسی

 و کنگو دموکراتیک جمهوری 2264مربوط به انتخابات سال  مشکالت -
 روندیب 2265 انتخابات

 زمین به مربوط های درگیری -

 جنگ زمان اقتصاد به مربوط منازعات -

 حفاظت از حوادث -

 درآمدزا های فعالیت دادن دست از - ارز نرخ و قیمت نوسانات - اقتصادی

 بندی شوند. طبقه های فراگیر ریسک عنوان به توانند می واگیر و بومی های بیماری خاص، شرایط در که باشید داشته توجه *

                                                
کند تا اهداف  ها کمک می ریزان پروژه ها است که به برنامه ها و اثرات آن ی مشکالت اصلی به همراه علت ل درختِ مشکل، اهداف و راهبردها، ابزار خاصی برای کشیدن نقشهتحلی 6

 ]پیدیا، مترجم ویکی[ مورد نیاز برای نائل شدن به آن اهداف را مشخص سازند. یروشن و قابل مدیریتی را مشخص کرده و راهبردها
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 ها ها و استرس معلول بین شوک : تحلیل علت7ربرگ کا
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 های اصلی : ارزیابی احتمال رخداد ریسک8کاربرگ 
 

 ای( اصلی )ریشه های ریسک احتمال رخداد ارزیابی

 در نبا کارشناسا مصاحبه یا و های ثانویه )فرعی( داده تحلیل و تجزیه ی بعدی، ( مرحله3و  1های  ها )کاربرگ پس از تعیین ریسک
نیمرخ )پروفایل(  اول ی نیمه گر تحلیل داد خواهد اجازه این کار. قبل است ی در مرحله ای ریشه های ریسک از یک هر با رابطه

 :نیاز است ها مورد ریسک نیمرخ تکمیل زیر برای اطالعات(. جدول زیر مثال ارائه شده در) ریسک را تکمیل کند

 ویژه و فراگیر ریسک: نوع 

 غیره و اقتصادی، سیاسی، جغرافیای طبیعی، مخاطره: نوع 

 تشدیدکننده عوامل بلندمدت، روند مرتبط: های استرس 

 شده است. شناخته ریسک این های ویژگی مورد در که آنچه از ای خالصه ریسک: توضیح 

 ها. آن اثرات و ها شوک تاریخی رخدادهای هایی از مثال گذشته: ها و سناریوهای شوک 

 سناریوهای تهیه شده به و گذشته اثرات که از های مختلف سیستم صیف اثرات احتمالی بر مؤلفهتو احتمالی: اثرات 
 آمده است. دست

 اسنادی که مورد بررسی قرار گرفته است.  به اشاره اطالعات: اصلی منابع 

 
 کنگو  دموکراتیک جمهوری شرق های جانوری و گیاهی در نیمرخ ریسک بیماری از ای نمونه

 های جانوری و گیاهی یبیمار ریسک

 ریسک ویژه نوع ریسک

 ریسک طبیعی طبقة ریسک

های  استرس

 مرتبط

های نظارتی محدود، فقدان منابع، فقدان ظرفیت فنی، تعداد  محدود، سیستم ی ی اولیه های هشدار دهنده ها، سیستم ضعف سازمان
 های اصلی در داخل کشور ناکافی دامپزشک، فقط یک آزمایشگاه برای کل کشور، عدم تولید واکسن

توصیف 

 ریسک

ها، گوسفندها  دهد: گاو تحت تأثیر قرار می  هایی که تعداد زیادی از حیوانات را در منطقه ی شروع ناگهانی بیمار های جانوری: بیماری

شناسی  رت آسیبی نظا ها هستند اما شبکه ها در معرض خطر و ریسک بعضی از بیماری و سایر نشخوارگان کوچک و ماکیان و مرغ
 های جانوری نیست. های مسری متأسفانه قادر به شناسایی و روبرو شدن با یک بحران احتمالی بیماری )اپیدمولوژی( و کنترل بیماری

ی کاساو )غذاهای اصلی در این منطقه( از یک نوع ویروس، که هم اکنون بومی شده، تحت تأثیر قرار  نشاسته های گیاهی: بیماری

بینی  درصد محصول پیش 622تا  92درصد محصول بوده و موجب کاهش بازده از  12میزان اثر این ویروس به بیش از  گرفته است.

درصد از درختان موز را در ایاالت شرقی  32(  Wiltشده، براساس میزان اثر ویروس، شده است. نوعی باکتری درختان موز )به نام 
 رآمد خانوارها را کاهش داده است.تحت تأثیر قرار داده وبه طور جدی میزان د

ها و  شوک

های  سناریو

 گذشته

ها انجام شده است، باکتری درختان موز هنوز تأثیر زیادی بر محصول  هایی که در ده سال گذشته برای کنترل بیماری رغم تالش علی

بز در تعدادی از روستاهای منطقه )در متن هزار  22بیش از  2269( دارد. در نوامبر Kivuدر بعضی از نواحی جنوبی و شمالی کیویو )
هزاران بز به دلیل یک بیماری واگیر که برای چندین ماه در  2264اصلی نام تعدادی از روستاها نوشته شده است( تلف شدند. در فوریه 

خوک را  2513یی خوکی آفریقا تب 2269( در جنوب استان کیویو شیوع پیدا کرد، تلف شدند. در جوالی Shabundaجنوب شبوندا )

 ( در جنوب استان تلف کرد.Haut-Ueleیولی ) -در ناحیه هاوت
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 منبع مدارک
 

 اثر احتمالی
ها از حیوان به انسان، خسارت به محصوالت کشاورزی، افزایش قیمت واردات  خسارت به احشام، احتمال انتقال بعضی از بیماری

انوارهایی که به احشام، نشاسته کاساو و موز وابسته هستند. ریسک گسترش جایگزین و اثر منفی بر امنیت غذایی. کاهش درآمد خ
 فرامرزی.

 5/2 احتمال رخداد

احتمال ریسک  های تواند، به طور مثال، به برنامه می گر تحلیل ای، ریشه های ریسک رخدادِ هر یک از احتمال بررسی منظور به
کند. باید توجه کرد که  بیمه مراجعه های شرکت آمار یا /و مربوطه اسانکارشن ملی، نظرات های ریسک  موجود، گزارش ارزیابی

 موارد، اغلب این در. مدنظر باشند سیاسی جغرافیای های ریسک زمانی که خصوص به بود، خواهند ناقص اغلب های موجود داده
 این که است این مهم. ارزیابی کند شده انجام های پژوهش اساس خواهد داشت احتمال رخداد را به صورت ذهنی و بر نیاز گر تحلیل
مورد بازبینی و تأیید قرار گیرند. مقیاس  کارشناسان از طرف بی یگروه توسط توزیع شوند، جلسه ی اینکه در بسته از قبل ها، ارزیابی

 اگر حتی درک کنند؛ یراحت به را آن بتوانند کارگاه در کنندگان شرکت که طوری به باشد ساده باید احتمال برای بررسی تعیین شده
ها در  قراردادی )براساس نظرات افراد نه کامالً عینی( باشد. دو مثال از مقیاس کمی باشد که مقیاس معنی بدان سازی این ساده

 .ارائه شده است 4 ی شماره جدول
 های احتمال رخداد ریسک هایی از مقیاس مثال

 احتمال رخداد سالیانه احتمال رخداد مقیاس

 ٪99 > ا خیلی زیادمکرر ی 2

 ٪99تا  ٪62 متوسط یا زیاد 3

 ٪62تا  ٪9 اوقات گاهی 2

 ٪9تا  ٪6 غیرمحتمل 1

  کند صدق نمی 1

 

 احتمال به درصد معنی مقیاس

 اطمینان زیاد که ریسک در یک سال آینده موجب بروز شوک خواهد شد. احتمال بسیار زیاد 2

 ل در یک سالدرصد احتما 622تا  62بین  احتمال زیاد 3

 درصد احتمال در یک سال 62تا  6بین  احتمال کم 2

 درصد احتمال در یک سال 6کمتر از  غیرمحتمل 1

  کند صدق نمی 1

 
 1ی احتمال رخداد ریسک در هر یک از اجزاء سیستم )در مثال داده شده مربوط به سیستم معیشت در کنگو با  پس از محاسبه

 تر آن استفاده کرد.   برای نشان دادن عینیاز نمودار توان  میسرمایه( 
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بازنمایی 

ترسیمی از 

احتمال 

رخداد 

 ریسک:

اثر روی 

های  دارائی

 معیشت
 

 

ای بر اساس  درجه 4د از یک مقیاس یتوان ی اثر ریسک نیز می ی اثر هر ریسک بر سیستم است. برای محاسبه گام بعدی محاسبه
توان به صورت یک نمودار نشان داد. میانگین اثر ریسک بر  ا همانند احتمال رخداد مید. اثر ریسک رنینظر متخصصان استفاده ک

 آید. های سیستم به دست می ی میانگین اثر ریسک بر هر یک از مؤلفه سیستم از محاسبه

 

 6/1 اثر متوسط بر سیستم معیشت

 
 آید. یانگین اثر بر سیستم به دست میضرب احتمال رخداد ریسک در م ی شدت ریسک است که از حاصل محاسبه گام بعدی

 

 1/2 میانگین اثر بر سیستم× شدت ریسک: احتمال رخداد 

 

  

00.511.522.533.54

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه انسانی

 سرمایه اقتصادی

 سرمایه طبیعی

 سرمایه فیزیکی

 سرمایه سیاسی
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 کنگو رویکرد معاش پایدار :9 کاربرگ
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 )اجزاء سیستم( در هر گروه سرمایه های دارائی مثال :11 کاربرگ
 

 کنگو  دموکراتیک شرق جمهوری در لیجوامع مح و ها خانواده برای معیشت کلیدیِ های دارایی از هایی نمونه

 (2112 یونیسف، و OECD: )منبع
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 ها های سیستم در رابطه با شوک تحلیل ویژگی : سؤاالت کلیدی11 کاربرگ
 

دهند. برای سیستم مورد نظر به سؤاالت زیر فکر  سیستم( را نشان می اجزاء های ویژگی )تحلیل 2این کاربرگ سؤاالت کلیدی واحد 

 های بعدی را انجام دهید: تمرینکنید و 

 است؟ بوده چه سیستم اجزاء از یک هر بر گذشته در ها استرس و ها شوک اثرات 

 چرا؟ و  اند، کرده عمل خوب اجزایی چه و اند؟ کرده عمل ضعیف اجزایی چه 

 اند؟ برده سود ها شوک توسط شده ایجاد های فرصت از سیستم، اجزاء از کدامیک 

 برند؟ می رنج سیستم، دیگر اجزای به وابستگی و ،(آبشارگونه) درپی پی اثرات از ستمسی اجزاء از کدامیک  

 رویدادهای تجمعی اثرات از ناشی بلکه ،نبوده شوک یک با مرتبط که اند کرده تجربه را تغییراتی سیستم اجزاء از کدامیک 

 است؟ بوده( اثر کم) کوچک

 کند؟ تغییر آینده در اجزاء خصوصیات از بعضی کنید می بینی پیش آیا 
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 سیستم های ی ظرفیت کننده های تقویت فعالیتهایی از  مثال :12 کاربرگ
 

 های مختلف اجتماعی ی ظرفیت سیستم معیشت در الیه کننده های تقویت هایی از فعالیت ثالم

ح
ط

س
 ظرفیت تغییر ظرفیت انطباق ظرفیت جذب 

 بعد از شوک قبل از شوک

  پذیر( بیمه )بازگشت زگشت(بحران/تنش )غیرقابل با

خانواده
 

 ،یمولد، گرسنگ یها ییفروش دارا
 یجستجو رایب گسترده مهاجرت

 )حمایت( غذا/ آب/ حفاظت

دست به  ایو خام مواد  ضاقراست
گاه  کاری اعتبار، مهاجرت براآوردن 

روی  ،ها ییدارابه گاه، فروش موقت 
 درآمدکسب  یها وهیبه ش آوردن

 ی نهیهز دادنکاهش  ،یررسمیغ
و مصرف مواد  یرضروریاقالم غ

 ییغذا

 یزیر خانواده و برنامه یآمادگ
بر کردن نظارت  اقدامات،ی احتمال

 ،یزیر برنامه یآب و هوا برا
 تیریمد یها تهیمشارکت در کم

 تی/ تقویساز مقاوم ،یمحل اتتعارض
 از (بافرگیر ) ضربه ایجاد ،ها خانه

 معیشت یها ییدارا

ت برای از اطالعا استفاده
مدت تغییرات در  های بلند ینیب شیپ

و  یکشاورز های انواع فعالیت
منابع  بخشیدن به  تنوع ،پروریدام

کار  پذیرفتن و بهدرآمد، تجربه و 
 های کسب روش یبرا آوری فن بردن

بهتر به عرضه و  یدسترس درآمد،
محصوالت  یبراهای ارزشی  زنجیره

 دیجد

و  یجمع یریادگیدر  مشارکت
توازن قدرت در  رییتغ ینوآور
به حق  زنانی ها، دسترس خانواده

/ مراقبت/ کار ن،یزم تیارث و مالک
 بهکه حقوق بشر دادن آموزش و 
منجر  در نقش کودکان یدائم رییتغ

 شود می

ی
جامعه محل

 

اتمام ، تراشی( زدایی )جنگل جنگل
، ذخایر و منابع جامعه )از جمله آب

 جامعههای ساختار غذا(، بستن
شدن  تعطیل ،(تیریها، مد ساختریز)

در  تیدرخواست حما ،یخدمات دولت
رسانی  کمک اتیعمل سطح ملی،

 خارجی/ ملی

ی و از خدمات اجتماع یبخش نبست
، استقراض منابع از ادارات کل

دریافت ، درخواست ی مجاورروستاها
 و بخش یمحل یها سازمان ازکمک 
مشارکت در امداد اجتماعی ، یخصوص

 امدادرسانیی ها تیفعالو 

برای اقدامات طرح داشتن و  یآمادگ
و  یعیطب مخاطرات ،اضطراری

 و اقدامات اعالم خطر تعارض
ی ها هشدار، برنامه یها ستمیس

، اتخطر یرسان یآگاه های( )کمپین
ا، ه رساختیز از یکیزیحفاظت ف

 یاجتماع تیحماهای محلی  سیستم
 خطر ی مهیب و یا

دت م کوتاه های ینیب شیبه پ یدسترس
ی مسائل  در زمینه و بلندمدت

 از تیو آب و هوا، حما یاقتصاد
و  یآور در فن دیجد یها ینوآور
 ،یجمع یعیطب منابع تیریمد

تنوع  یبرای ریادگی یها طرح
ات دیتولانواع به اشتغال و  دنیبخش

بخشیدن تنوع  ء دادن وارتقا ،ممکن
 های ارزش رهیعرضه و زنجبه 

 ینرژاستاندارد به منابع ا لیتبد
در راستای  یاقدامات ن،یگزیجا

 یبازساز سازی صلح با هدف نهادینه
های  رسیدگی به آسیباعتماد، 

 منابع مدت وارده به زمین و طوالنی
جامعه  یرهبر یبازساز ،طبیعی
 ،یجمع ، تبادلو قانونی مشروع

 عاملهای  ستمیو س یریادگی
گیری که زمینه را برای تغییر  تصمیم

  کند اهم میسیستم عامل ملی فر
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ی
مل

درخواست  ،یبستن خدمات دولت 
ی، الملل نیسطح ب دریافت حمایت در
 یخارج رسانی عملیات کمک

 به منابع یدسترس ایپول و  استقراض
، بالیای طبیعی )سوانح( یِ مختصمال

 ،یاضطرارسریع و  یها یابیارز
های هشدار بالیای  ستمیس تأسیس
حفاظت  کارکنان و استقرار طبیعی

 اعزام ،های امداد و نجات و تیممدنی 
 مناطق به یمنابع امدادرسان

 عیتوزاز  نانیاطم برای دهید بیآس
 مناسب

 مقررات سک،یر تیریمد استیس
برای  نیقوانتصویب وساز،  ساخت

 سکیر یابی، ارزبالیای طبیعی ویژه
برای  یاحتمال یها برنامه ،یمل

 ی خطر های هشدار دهنده سیستم

 ی در زمینه یتدولپژوهشی  یها طرح
، ییآب و هوا) ندهیآ اترییتغ

 با ختی( کهشنا تی، جمعیاقتصاد
مرتبط  راتییتغ یزیر و برنامه استیس

و  یاجتماع تیحما یها طرح ،هستند
 عیصنابه  بخشیدن  تنوع ،یمل یِمال

 یمل یو انرژ یدیتول

و  یاجتماع اترییتغ ارتقاء سطح
و  نیگزیجا یها ستمیس به انهورآ فن
 مواد حمل و نقل، ،یانرژ :داریپا
 اتاقدام. بهداشت ،یکشاورز ،ییغذا

 نیقوان ی زمینه پاسخگو درمناسب و 
مربوط به  مقررات عادالنه، حقوق و

 یعیمنابع طب
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 های سیستم : سؤاالت شناسایی شکاف13کاربرگ 
 

 
 سؤاالت راهنما

 توانایی سیستم

در های خود،  پویایی ها و پذیری های فعلی، آسیب سیستم با توجه به ظرفیت

  آینده قادر به مدیریت چه چیزی خواهد بود؟

ای  فشار زمینه

 خارجی

ها و تغییرات آتی خارجی بر سیستم چه  ها، استرس اثر مورد انتظار ناشی از شوک

  خواهد بود؟

 آوری سیستم را افزایش و یا کاهش دهند؟ توانند تاب تا چه حدی ذینفعان می تأثیر ذینفعان
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 آوری اصول تاب :14 کاربرگ
 

 سؤاالت راهنمای احتمالی ریزی کاربرد برای  برنامه تعریف اصل 

 آمادگی

 ،ینیب شی. پتیدانش و ظرف
مؤثر از  افتنی و بهبود ییگو پاسخ

 ای دادیرو یفعل ایالوقوع  بیاثرات قر
 .بالقوه خطرناک طیشرا

 هامانور و ها آموزش ات،نیاز جمله تمر ،اولیه یهشداردهنده / نظارت یها ستمیس 

 های مدیریت ریسک بالیای طبیعی ها و رویه قوانین، سیاست 

 های آتشِ  و دیواره/ ها(بافرگیرها ) ضربه/ اعتبارات و  مستمر؛/ احتمالی یزیر برنامه
 یاضطرار های( وال ریفا)

 ی ده و گزارش نظارتی ها ستمیس ی مناسب، قوانین عملکرد، شاملاستانداردها 

 دارد؟ یدسترس ریسک ی باره در هنگام و به قی، دقتبطبه اطالعات مر مستیس ایآ 

 ؟هایی( دارند ذینفعان از ریسک چه ادراکاتی )برداشت 

 ایآ د؟نشو یانجام مریسک  یآمادگاحتمال/  یها و برنامه سکیر های یابیارز ایآ 
 شود؟ یانجام م یساز هیشب تمرینات

 پوشش  امکانات مستقر در محل، توانایی اعالم خطر و واکنش سریع و یها ستمیس اآی
 ترین و باالترین با پایین ها این سیستم ایرا دارند؟ آو اساسی عمده  های ریسک

 ؟دارند پیوندجامعه  یها هیال

 

 گویی پاسخ
هنگام بروز و مثبت  عیواکنش سر
 بحرانو پس از  حادثه

 یی اضطراریپاسخگو یها و روش فرآیندهای مدیریت 

 خطر یگذار اشتراک به سازوکارهای/ یمنیا یها / شبکهیاجتماع تیبه حما اتکای 

 اطالعاتهای مدیریت  سیستم و انتقادات/ شنهاداتیارتباطات شفاف/ پ 

 و های وارده خسارت نظارت، جبران یهاسازوکار: شامل یداخل پذیری مسئولیت 
 اعمال قانون

 ؟ افراد و اند ت شدههای مناسب مدیری شیوهدر گذشته به ها  انواع متفاوت شوک ایآ
 اند؟ ایفا کرده یچه نقشی، الملل نیو ب یمل کنشگران با سهیدر مقا ی،محل های سازمان

 ها و  برنامهاز شان را، جدای خود یاضطرارو منابع  ها برنامه ،نفعانیو ذ یمردم محل ایآ
 دارند؟ ی، در اختیاردولتمنابع 

 گیری در شرایط  که تصمیمچه سازوکارهایی در محل برای حصول اطمینان از این
ی اقدام و عمل با  فهم و مناسب است، در شرایطی که در زمینه بحرانی قابل

 کمبودهایی مواجه هستیم، وجود دارند؟

 

 پیوستگی
مردم،  نیب ییجدا ایارتباط  زانیم

و قدرت  تی. ماههازیچها، و  مکان
 ستمیس یاجزا اثرات متقابل میان

 پارچه کی هایکردی، روهای گسترده دیدگاه سیستم 

 متعدد نفعانیمشارکت و اتحاد ذ ،یمرزفرا  یها یهمکار 

 سازوکارهای هماهنگیجامع،  یها منسجم، چارچوب های گذاری استیس 

 های موافقت ،یاجتماع یها گروه ها )متحدان(، پیوندهای میان اتحادیه، ارتباطات 
 ماداعت جادیمنابع، اطالعات و ا شتنگذا اشتراک تجارت متقابل به

 های ناشی از  ها و شوک های صورت گرفته، استرس ریزی اقدامات و برنامه در ایآ
 اند؟ انداز خطر در نظر گرفته شده چشم

 اند؟ و آیا متعادل و متوازن  های مختلف جامعه در نظر گرفته شده اقدامات برای الیه ایآ
 ای مسئوالنه در نظر گرفته شده است؟ بودن این اقدامات، به شیوه

ی  عمده یها بخش میان یآور خطر و تابی  در زمینه یزیر و برنامه گذاری استیس ایآ •
با هم مرتبط شده  نفعانیو اقدامات ذبه شکلی منسجم صورت گرفته است  جامعه
 ؟است
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یادگیری، 

 پذیری انعطاف

 و نوآوری

 قیمهارت از طر ایکسب دانش 
 آموزش دیدن ایو  تجربه مطالعه،

 
 یدر آگاه رییتغ ندیاز فرآ یبخش
از  یجمع یریادگیشامل  ،یجمع

هنجارها،  که بهگذشته، 
 دیجد ها و موسسات یدئولوژیا

 شود. منجر می

 اطالعات و دانش  شتنگذا  اشتراک و به لیو تحل هیتجز ،یبردار نقشه ،یآورگرد
 جامعه. هایهیال میان )ساختارهای رسمی و غیر رسمی(

 ی(فرهنگی ها وهیشحافظه و )از جمله  یو بوم یاطالعات علم بیترک 

 گردآوری و منتشر کردن رسمی بهترین اقدامات 

 اشتراک به ی اجتماعی )یادگیریریادگی یهاندی، فرآوادثح ی منتقدانه یبررس 
 دادن( انجام ی به شیوهگذاشته شده 

  مطالعات مقدماتی ،یپژوه اقدام ن،ییباال به پا یبه باال با نوآور نییپانوآوری، 
 یآور مثبت از فن ی استفاده ،یشیآزماهای  روش

 شده، به اشتراک یآورگرد ی،آور تابایجاد و  سکیر تیریدر مد یچگونه دانش محل 
 شود؟ یو استفاده مشده  گذاشته

 ها برای یادگیری و به کار بردن دانش از چه ابزارهای رسمی و غیر  مردم و گروه
 ؟کنند رسمی استفاده می

  تیریدر مد یخارجی  ، و تجربههاو روند ها شوک ی نهیدر زم یاطالعات علمچگونه 
 شوند؟ ذینفعان محلی به کار گرفته میتوسط  یآور تابایجاد و  سکیر

  نیانجام ا یها برا آن شوند؟ آیا می شیآزما ی تأمین معیشت ذینفعان در زمینهچگونه 
 ؟شوند می یبانیپشت یرسم به طور کار

 ؟کنند ه میآوری استفاد فنو  از دانش نفعانیچگونه ذ 

 

 دهی خودسازمان

 مؤسسات، ،ها شبکه جادیا تیظرف
ی ها یتعاون ریسا ایو  ها سازمان
به  یِ رسمی یا غیررسمی،اجتماع

 ریسا ایطور مستقل از دولت و 
 .یمرکز های سازمان

 یبرای عیطب یها ستمیس ییتوانا
مجدد در  یده و سازمان میتنظ

 ها ات و آشفتگیرییتغ به واکنش

 تر  نییپا یها هیال یتوانمندساز ها و منابع، تی، مسئولاقتدار دولتاز  ییزدا تمرکز
 جامعه

 گردانی )خودنظارتی(، خودخودمختاری ،تفویض اختیار 

 تشکل و تجمع یآزاد 

 رهبریِ محلیِ نماینده و پاسخگو 

 ساختارهای مرکب از واحدها و ابعاد استاندارد برای کاربرد  مدوالر ختارهایسا(
 ینهادها نیب یعمود و یمختلف مستقل. ارتباط افق ی: اجزامتنوع( پذیر و انعطاف

 جامعه. مختلفی ها هیدر ال یرسم ریو غ یرسم

 های  ساز تغییر سیستم هستند و حلقه ای که زمینه ی کُند و آهستهرهایمتغ تیریمد
ی عملکرد سیستم در طول تغییر هستند، را  کننده بازخورد مثبت که محافظت

 کنند. تقویت می

 

 از اقدامات  جدای ای از قبل گذشته، در ها شوک تیریمد در یمحل کنشگران تیظرف
 بوده است؟ ی، چگونهرسم یساختارها گرید ایدولت  صورت گرفته توسط

  برای حفظ موجودیت و عملکرد چقدر  یمحل یها موانع سازمان ایو  یآزادمیزان
 ؟است

 و رند،وجود دا یریگ میو تصم یهماهنگی برا یررسمیو غ یرسم یساختارها هچ 
مختلف  یها هیالساختارها درون و میان  نیا ایآ مرتبط هستند؟ گریدچگونه با یک

 ؟با هم تفاوت دارند جامعه

 درکشناسایی و  ها به خوبی ستمیس بازخورد های و حلقه رییتغ یاصل های محرک ایآ 
 ؟اند هشد تیریمدی مثبت  به شیوه یررسمیو غ یرسم توسط ذینفعان اند و شده

 تنوع و افزونگی
 

 

 را بودنحالت دا ایو  تیفیک
 ایو  انواع از اشکال، یاریبس

 .های متفاوت دهیا

 های ستمیمازاد و س تیظرف
که هنگام  حالت قبلیبازگشت به 

 ها تیقابلاز  اختالالت ها و آشفتگی
سیستم  یاصل و عملکردهای

 کنند. محافظت می

 بر همکاری مبتنیو  قابل تبادل، دهای مدیریتی و سازمانیِ متعد ساختار •

 قابلیت تبادل ،یاتیح یها رساختیو ز وسائل امرار معاشمازاد و بافر در  تیظرف 

 خدمات. و به منابع یها و اقدامات و دسترسراهبرد یبرا ها نیگزیو جا ها نهیگز 

به ) ها حل راه بخشیدن تکمیلی بهبا تنوع  گانه به ریسک، همراهچند یکردهایرو •
 (امرار معاش های ییدارا مثالعنوان 

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

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

 های حیاتی و خدمات عمومی وجود  گشت به عقب برای زیرساختهای باز آیا سیستم
دارند؟ آیا به منابع چندگانه برای نیازهای حیاتی دسترسی وجود دارد؟ )به عنوان مثال 

 وشو، سرپناه، سالمتی، انرژی و حفاظت/ ایمنی(؟ غذا، شست

 این  ی خطرات عمده اقدامات و سازوکارهایی در محل وجود دارند؟ آیا آیا برای همه
 اقدامات و سازوکارها مکمل یکدیگر و با هم هماهنگ هستند؟
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 شمول
شخص یا چیزی که درون یک کل 
)یک گروه یا ساختار( گنجانده شده 

 است.

 ی اسینظام س ،ی موجودو اجتماع ،یمذهب ،ینژاد ،یقوم یها گروه ی انواعهمکار
 یچندحزب

 یریگ میتصم ندی/ سهامداران جامعه در فرآ ها تمام بخش یندگینما 

 اطالعاتآگاهی از حق مشارکت و  ،یمشارکت یهاندیفرآ 

 مشارکت شهروندان ،یها، قرارداد اجتماع تیمسئول مشارکت در 

  مختلف مردم یها گروهی  تفکیکی درباره و اطالعات ها داده 

 و قادر به شرکت در انتخابات جامعه در نظر گرفته شده مختلف  یها گروهی  آیا همه
 ؟بودند مختلف جامعه یها هیال در

 و  ها یزیر در برنامه( تیاقل ای ریپذ بیآس یها گروه ژهیبه و)مختلف  نفعانیچگونه ذ
 د؟داشتن ی مشارکتریگ میتصم ی عمده یهاندیفرآ

 کنند؟ یم شرکت یریگ میتصمهای  ارگان/ یچگونه زنان در قدرت و ساختارها 

  ک از ادراو مشارکت  ی،آور خطر و تاب ی زمینهدر  یرسمریو غ یرسم اقداماتچگونه
 ؟کنند جامعه را با هم ادغام و ترکیب می مختلف یها گروه یها تیظرف و یریپذ بیآس

 

انسجام 

 اجتماعی

ی ها ارزش ی ایجادها دنیفرآ
جوامعی از تفسیر بر و  مشترک

ی باورها و تفسیرهای مشترک،  پایه
 در ثروت و درآمد، یکاهش نابرابر

اختن مردم توانمند س یبه طور کل و
 ها که آندر رسیدن به این احساس 

قرار دارند، با  یمشترکموقعیت  در
های مشترکی مواجه هستند،  چالش

 و همه عضو یک جامعه هستند.

  عادالنهو دستمزدهای حقوق 

  ،عادالنه و منصفانه نیادیمقررات، و اصول بنقوانین 

 جانبهمتقابل و دو روابط ،های ارزشی مشترک باورها و نظام ت،یهو 

 جبران خسارت و درمان ییتواناگیری،  ها و ساز و کارهای تصمیم تعارض تبدیل 

 مثبت ای ندهیآ و تالش با هدف تحققکار  یمشترک برا یها آرمان 

  بر دسترسی که  یراهبردها و اقدامات ها، استیسدر « عادالنه بودن»از چه طریق
عنوان مثال  بهستند )حاکم ه ابزارهای تأمین معیشتمختلف مردم به  یها گروه
فقط با و مقررات  نیقوان(، لحاظ شده است؟ آیا و خدمات یمنابع عموم صیتخص
 اند؟ وضع شده ها آن یاجرا هدف

 ی ها گروه انیدر م های متفاوت مشترک و تحمل باورها و نگرش یارزش های نظام ایآ
 مردم وجود دارد؟ مختلف

  شود؟ یم یریتمدمردم متفاوت  یها گروه تعارضات میانچگونه 

  در جهت تحقق آن در با مشارکت فعال  ، همراهندهیآ ی برایمشترک و مثبت یایرؤآیا
 ؟مختلف وجود دارد میان ذینفعان

 ها آستانه

از شده  تعریف قبولِ ح قابلوسط
به طور مشخص شامل حق و رفاه، 

ای پایدار ه تیمحدودحقوق و نیز 
 منابعی دسترسی به  زمینه در

 .یعیطب یها ستمیو س مشترک

 داریپا و عملکرد تیفیک ،کنند یی را تعریف میایجغراف حدود هایی که مرزها و آستانه 
 .ها ستمیبر اکوس ویژه، با تمرکز طبیعیمنابع 

 حق و حقوق ،ی به منابعدسترس های تیو مسئول نیقوان ،شده فتعری کاربران 
 ستیز طیانسان و مح نیمتقابل ب یها یوابستگ

  یبرای اجتماعی و اساس هی: پایفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماعحقوق 
 رفاه پایدار انسانی مبناییِ یاستانداردها

 اند؟ درک شده و فیتعر یبه روشن ها آن داریپا نظر عملکردممنابع مشترک از  ایآ  

 وجود دارند؟ و آیا  یو مقررات نیقوانو برداشت از منابع مشترک،  درک نیبر اساس ا ایآ
دسترسی کاربران و پر »در راستای هدف برقراری و حفظ تعادل میان این قوانین 

 شوند؟ تقویت می« شدن مجدد ذخایر منابع طبیعی

 احترام و انتخاب  (عزتکرامت )رفاه،  ی هیاول یاستانداردهای ذینفعان به  همه ایآ
 نیا نفعانیذ ی همه آیا ؟کنند ها را رعایت می شان آن  گذارند و در اقدامات می

 ؟کنند ها را درک می در این زمینهو حقوق خود  وعاتموض
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 ها پیوست فرم
 

 ها فهرست فرم

 عنوان شماره

 نام و تعهدنامه ثبت 1

 حضور و غیاب جلسات 2

 ارزیابی روزانه 3

 ارزیابی نهایی 2

 اقدام فردی ی برنامه 5

 
 

 :کنید استفاده زیر مشابه ای سرصفحه از توانید می ،ها فرم چاپ زمان در
 

 عنوان سازمان برگزار کننده
 ها آوری سیستم آوری اجتماعی: تحلیل تاب کارگاه آموزشی تاب

 عنوان فرم
 تاریخ برگزاری – محل برگزاری –نام مدرس یا مجری 

 

  

 فرم

 ؟
 

آرم سازمان 

 برگزارکننده
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 نام و تعهدنامه : ثبت1فرم 
 

 همراه ارجمند

 .یر را تکمیل و فرم تعهد شرکت را امضاء نماییدضمن تشکر از قبول همکاری و شرکت در کارگاه خواهشمند است اطالعات ز

 خانوادگی: و نام نام .1

 تاریخ تولد: .2

 تلفن همراه / ایمیل / تلفن ثابت: .3

 )رشته، گرایش، محل اخذ(: یکارشناس .2

 )رشته، گرایش، محل اخذ(ارشد:  کارشناسی .5

 )رشته، گرایش، محل اخذ(دکتری:  .6

 .بنویسیدخدامی خود را است ی لطفاً به اختصار مسئولیت و شیوه محل کار:  .7

 

های اجتماعی،  )با ذکر قلمرو فعالیت: آسیبهای اجتماعی  ها یا انجمن ها یا سایر گروه فعالیت در سمن .8

 (و ... ،محیطی زیست

 

 

 فرم تعهد شرکت در کارگاه

نمایم. در ضمن متعهد  در مباحث آن مشارکت فعاالنهشرکت، و  رأس ساعتجلسات کارگاه  ی کلیهشوم تا در   بدین وسیله متعهد می

های کسب شده در این کارگاه، همکاری الزم  شوم در صورت نیاز دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی به مهارت می

 را در راستای اهداف این طرح داشته باشم.

 امضاء ـتاریخ  ـخانوادگی  نام و نام
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 : حضور و غیاب جلسات2فرم 
 

 کننده: تنظیم    ساعت:    جلسه:
 

 

 امضاء خانوادگی نام و نام ردیف  امضاء خانوادگی نام و نام 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   
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 : ارزیابی روزانه3رم ف
 

 لطفاً نظر خود را در مورد اولین روز کارگاه با گذاشتن عالمت مشخص کنید.

    محتوا
    ی )ارائه(گر تسهیل

    تدارکات
 

 3 ی مثبت کارگاه را بنویسید. نکته 

I.  

II.  

III.  

 3 توانست بهتر باشد را بنویسید. ی منفی یا مواردی که می نکته 

I.  

II.  

III.  

  

 تاریخ
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 یابی نهایی: ارز4فرم 
 .کند می کمک آینده های کارگاه و عملکرد بهبود به ما در  زیادی حد تا شما ی صادقانه بازخورد

 

  بنویسید. را در کادر روبرو )بیشترین رضایت( 62)کمترین رضایت( تا  6از  کارگاه؟ از شما رضایت کلی سطح .11

 

 :کارگاه از پیش تمهیدات ارزیابی .11

 از: شما نظر به  11تا    1از  مقیاس در
  ؟برگزاری کارگاه ارائه شده است از قبل که اطالعات و الف( پشتیبانی

  ؟ارسال شده است کارگاه از قبل که توجیهی ی بسته ب( کیفیت

 خیربلی       خواندید؟     کارگاه به آمدن از قبل را توجیهی ی بسته شما پ( آیا

  توجیهی برای شما مفید بود؟ ی بسته ت( آیا

 
 ی توجیهی چیست؟ بسته ث( پیشنهادات شما برای بهبود

 

 شما: نظر کامالً راضی( به ) 62ضی( تا اکامالً نار ) 6از  مقیاس در :کارگاه از پیش تمهیدات ارزیابی .12

  ارزیابی شما از کیفیت:  ارزیابی شما از کیفیت:

  کارگاه ی جلسهیافته به هر  ث( زمان اختصاص   الف( پذیرایی میان وعده و ناهار

  ج( سطح کارهای گروهی   ب( محل برگزاری جلسه

  چ( ارتباط بین جلسات   ی مطالب پ( ارائه

  ها، سؤاالت و بحث ح( فرصت الزم بیان نگرانی   ت( مفید بودن وسایل فراهم شده برای کارگاه

 ارزیابی اهداف کارگاه .13

 :خواهند توانست کنندگان شرکت کارگاه، این پایان در

 کامالً به خوبی تقریباً اصالً ها را توصیف کنند. ظرفیت و ها پذیری آسیب ها، استرس ها، شوک ها، ریسک جمله از آوری تاب با مرتبط مفاهیم

 کامالً به خوبی تقریباً اصالً سیستم، خواهند داشت. بر ها آن تأثیر و های فعلی و آینده، ریسک از اندازی چشم

 کامالً به خوبی تقریباً اصالً طراحی کنند. سیستم آوری تاب افزایش را برای راهی ی نقشه خواهند توانست

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

 
 

 توضیح دهید. کرد؟ برآورده را شما انتظارات حد چه تا کارگاه این .15

 

 یاد گرفتید، را بنویسید: کارگاه ینا طول در شما که مهم، مورد سه .16

IV.  

V.  

VI.  

 به شما خواهد کرد؟ مناسب ی مفید و استفاده برای کمکی چه اید آموخته کارگاه این در آنچه .17

 
 

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

 
 

 دارید لطفاً مطرح نمایید. شنهاد دیگریپی گونه هر

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده کنید
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 ی اقدام فردی : برنامه5فرم 
 

 خانوادگی نام و نام
 

 پست الکترونیکی
 

 تلفن همراه
 

 

 راهنما

 9 ات اقدام امکان انجام صورت در .بنویسیدخواهید بود را  متعهدها  به آن دوره این در حضور از پس را کهاین اقدامات  انتظار مورد نتایج و اقدام
 باشد. مدنظر آینده ماه سه در

 اساس اصول هدف بر اقدامات این از اطمینان ( گذاری مؤثر در مدیریتSMART) گرایانه واقع دستیابی، قابل گیری، اندازه قابل اختصاصی،: باشد 
 بندی زمان قابل و

 درج در گزارش دوره و ای از این گزارش را برای ارائه  عملیاتی را برای خودتان نگهدارید. مجری دوره نسخه برنامه این از کپی یک توانید می
 نیاز دارد.

 

 مهلت انجام رانتظا ردنتیجه یا تغییر مو اقدامات

   

   

 

 

  

 «این فرم از طریق گروه تلگرام یا پست الکترونیکی برای شما ارسال خواهد شد. wordدر صورت نیاز فایل »
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4 
 
 
 

 راهنمای 

 هدف ی هآوری اجتماعی برای جامع برگزاری کارگاه تاب

 سواد دی و کمتساده شده برای افراد مب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تألیف گردآوری و

 
 دکتر احمد خامسان

 بهلگردی  زاده شوشتری، معظمه دکتر لیال طالب
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 گرامی گر تسهیلبا سالم و احترام خدمت شما 
 

ها به ابزاری است که در درازمدت بتوانند در  ز کردن آنها، مجه آوری زنان و خانواده هدف ما از اجرای طرح ارتقاء تاب
ی  شود، مقاومت کرده و به زندگی پویا ادامه دهند. بر این اساس وظیفه ها وارد می های گوناگونی که بر آن مقابل شوک

ام ی هدف انج اصلی ما در شروع این حرکت تسهیل کردن آغاز این راه است. ما قرار نیست کار خاصی برای جامعه
ی خود  داشت. کار اصلی بر عهدهبرها گام خواهیم  آن  ها را به ابزاری تجهیز کرده و در شروع راه کمی با دهیم، بلکه آن

امری ویژه است و با موضوعات « یگر تسهیل»ی بسیار حائز اهمیت است. گر تسهیلهاست. لذا تسلط شما بر امر  آن
گردد.  ی ارائه میگر تسهیلهای  ی مبانی و مهارت طالبی در زمینهتفاوت دارد؛ لذا نخست م  مشابهی همچون آموزش

 کننده دارد. بدیهی است رعایت کردن و در نظر داشتن این مباحث توسط شما در تحقّق اهداف کارگاه نقشی تعیین
 

 گردد: ی و کنش اجتماعی توصیه میگر تسهیلکتب زیر به منظور تسلط بر  ی  مطالعه

 های اجتماعی آموزان در پیشگیری از آسیب طرح مشارکت اجتماعی دانش در لمانراهنمای مع ی نامه دست. 

 انتشارات پیمان دانش.

 اصفهانی و دکتر پرست، زهرا وطن ابوالفضل . نویسندگان: دکتر محله فعاالن ی محور: ویژه اجتماع راهنمای 

 پژوه. انتشارات سازمان بهزیستی کشور. روشن محسن

 

 1یگر تسهیلمبانی 

ان ماهری هستند؛ در گر تسهیلکنند  ی یکی از اصطالحات بسیار مورد سوءتفاهم است! چه بسا، برخی فکر میگر هیلتس
کنند. مثالً زمانی  ی عمل میگر تسهیلهای  کنند، اما اساساً برخالف ارزش های خوبی را اجرا می که اغلب تکنیک حالی

کنند. گرچه اخیراً اصطالح  گروهی را به سمت خاصی هدایت میی مطلب هستند، یا وقتی  که در حال سخنرانی و ارائه
ی آموزش مشارکتی باز  ی آن به حوزه های مدیریتی و تجاری رایج شده، اما سابقه و پیشینه ی بیشتر در حوزهگر تسهیل

ی  ماده و رابطههای از پیش آ متکی بر پاسخ طرفه، گردد. در واقع، در تقابل با الگوهای سنتی یادگیری که عمدتاً یک می
هایی را ارائه دادند که فرآیند آموزش را به  گذاران آموزش مشارکتی شیوه باال به پایینِ معلم و شاگرد بنا شده بود، بنیان

رساند. این همان کاری است که از یک  بر رفت و برگشت نظر و عمل، به ثمر می شکلی تعاملی، مسئله محور، و مبتنی
 رود. یمتعهد انتظار م گر تسهیل

 

 یگر تسهیلتعریف 
کنندگان و ایجاد فضایی مناسب برای  گیری به مشارکت ی یعنی انتقال دادن ابتکار عمل و قدرت تصمیمگر تسهیل

افزایی گروهی، درک توان گروه و تعامل با  هماند.  هایی که در گذشته منزوی مانده ویژه برای آن مشارکت فعال، به

                                                
های  آموزان در پیشگیری از آسیب طرح مشارکت اجتماعی دانش ،راهنمای معلمان ی نامه گری عمدتاً برگرفته از دست مطالب مربوط به تسهیل 6

 باشد. می 25و  24اجتماعی، چاپ انتشارات پیمان دانش، صفحات 
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فردی  گر تسهیل شود. ی گفته میگر تسهیلهنری است که به آن  ،ریزی در یک گروه مهیکدیگر، قدرت حل مسئله و برنا
کند تا  ی گفتگو و مشارکت فعال و عادالنه افراد را فراهم می است که در فرآیندهای جمعی و گروهی زمینه

ا جمع در میان گذاشته و کنندگان بتوانند نظرات خود را با گروه به راحتی مطرح کنند؛ تجارب و دانش خود را ب مشارکت
ای  یابی به نتیجه به سمت دست ی مسئله یا هدفی جمعی به توافق برسند؛ و در نهایت، برسند. درباره« افزایی هم»به 

 عملی حرکت کنند.
ها باور کنند که  نفس ایجاد کند تا آن ها اعتمادبه کنندگان را به دست آورد و در آن باید اعتماد مشارکت گر تسهیل

تر نظرات خود را  و عملکردشان مهم است؛ قادر شوند در راستای تغییر وضعیت خود گامی بردارند؛ بتوانند راحتحرف 
کسی است که با اطالع از روندها و  گر تسهیل ها افزایش یابد. بیان و از حقوق خود دفاع کنند، و میل به مشارکت در آن

تار الزم را برای یک گروه فراهم آورده تا به صورتی مشارکتی در بندد تا ساخ تعامالت گروه، دانش خود را به کار می
برد تا بتواند با  برای این کار از اصول پویایی گروه استفاده می گر تسهیلبهترین زمان ممکن بهترین نتیجه عاید گردد. 

مناسب حاصل  ی نتیجه کنندگان و با تمرکز بر محتوای الزم، فرآیندی را به وجود آورد تا تکیه بر مشارکت همه شرکت
 شود.

در جریان یک فعالیت کارگاهی، ممکن است کارهای بسیاری انجام دهد، در یک لحظه، الزم است که  گر تسهیل
تر تقسیم کند،  های کوچک کنندگان را به گروه های خاص، شرکت وقت را نگه دارد، در زمان دیگری با استفاده از تکنیک

روی روند کارگاه  گر تسهیلپیش برد، یا با سرعت مطالبی را یادداشت کند. در این حال،  ها را به صورتی عادالنه به بحث
ها کافی نیست، بلکه برخورداری از یک سلسله خصوصیات  متمرکز است. برای چنین کاری، فقط اطالع از تکنیک

ی، گر تسهیلدر جریان کار  های ارتباط موثر( برای تسیهلگر ضروری است. گاه ها )نظیر مهارت اخالقی و برخی مهارت
ماهر به  گر تسهیل. یک ی نمایدتواند به گروه کمک بسیار آید که مهارت تسیهلگر می هایی به وجود می ها و چالش تنش

 ها باید گروه را به پیش برد.  داند که در چه زمانی از چه تکنیکی و با تکیه بر کدام مهارت خوبی می
 

 های یک تسهیلگر موفق قابلیت
سازی، ایجاد ارتباط، خالصه کردن، تحلیل و  شنوندگی فعال، گروهگر موفق شامل  های یک تسهیل جمله قابلیتاز 

تشویق  ،بندی، فهم درست مطالب، مدیریت زمان، ایجاد فضا، بازگویی، نوبت گذاشتن، مسیر اصلی را دنبال کردن جمع
کردن، بازآفرینی، گفتگوی   ذهنی، فهرست شترک، بارشچک لیست، پیدا کردن نقاط م ی باز، تهیه سؤالپرسیدن   کردن،

شناسی، صداقت، تعاون،  پذیری، احترام متقابل، وقت طرفی، ثبت مطالب، مسئولیت عشق و تعهد به کار، بی دو نفره،
، ، توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشییتفکر خالق، تفکر انتقادی، انتقادپذیر گرایی، ساالری، مثبت همدلی، مردم

ها، توجه  اینترنت، خط و نقاشی خوب، ظاهر جذاب و شاد، عدالت جنسیتی، شور و هیجان، ایجاد اعتماد، توجه به تفاوت
به احساسات افراد،  یتیادگیری، رفتار قاطعانه، حساس ی ، انتخاب دقیق کلمات، روحیهیبه ارتباطات غیرکالمی، مهربان

های خالقیت، آشنایی با  تکنیک آشنایی با  و مبانی کار گروهی،یی با مدیریت مشارکتی، آشنایی با اصول آشنا
 .باشند می شیابی مستمرزارزیابی و ار و های زندگی، آشنایی با تصویرسازی ذهنی، مهارت

 

 گر تسهیلهای  نقش و مسئولیت
، «قبل از شروع کارگاه»ی  ها را در چهار دسته توان آن هایی دارد که می ها و مسئولیت در برگزاری کارگاه نقش گر تسهیل

 مطرح نمود:« در انتهای کارگاه»و « در حین کارگاه»، «در شروع کارگاه»
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 قبل از شروع کارگاه

 طراحی فرآیند گروهی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار 

 ها کنندگان و مطمئن شدن از دریافت اطالعات الزم توسط آن رسانی به شرکت اطالع 

 ات و تجهیزات و شرایط فیزیکیهماهنگی و پیگیری تدارک 

 کنندگان به مشارکت ی شرکت فراهم کردن محیطی امن برای تعامل و تشویق همه 

 در شروع کارگاه

  مقدمهبیان 

  معارفهانجام 

  مقررات کارگاهتبیین 

  اهداف برگزاری کارگاهبیان 

 محتوای کارگاهی عناوین کلی و  ارائه 

  کنندگان انتظارات شرکتبررسی و تبیین 

 حین کارگاهدر 

  و مدیریت فرآیند گروهی بندی زماننظارت بر برنامه و 

 ها مطلع گردند نظرها و تفاوت کنندگان برای آنکه از اختالف کمک به شرکت. 

 انگیزانند ی جمعی را بر می پیگیری و دنبال کردن آن دسته از مباحثی که انگیزه. 

 بندی نظرات برای رسیدن به توافق دسته 

 هدر انتهای کارگا

 ی مباحث ارائه شده همه بندی جمع 

 ی از اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در کارگاهارزشیاب 

 جمعی کنندگان و عکس دسته همچون قدردانی از مشارکت فعال شرکت، کارگاهآیند برای  خوشی پایان 

 
 

  کارگاه بندی زمانی  برنامه
و در   جلسه 4های هدف برگزار خواهید نمود در  برای گروه آوری اجتماعی  تابان محترم گر تسهیلهایی که شما  کارگاه

ی این بخش محتوای  در ادامه در جدول زیر ارائه شده است.ریزی شده است. عناوین هر جلسه  ساعت برنامه 5مجموع 
 هر جلسه توضیح داده شده است.

 جلسات کارگاه پیشنهادی جدول عناوین

 مدت زمان عنوان جلسه

 یک ساعت هیم پایهآشنایی با مفا اول

 یک ساعت ها و حامیان مؤثر شناسایی و بررسی ظرفیت دوم

 ونیم ساعت یک ها و خطرات یابی آسیب بندی و ریشه اولویت سوم

 چهارم
ها و خطرات و تدوین  بندی راهبردهایی برای آسیب و اولویت  ارائه

 پیگیری راهبردها بندی زمانی  برنامه
 ونیم ساعت یک



 619/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 نایی با مفاهیم پایه: آش1 ی جلسه
 

 اهداف آموزشی 

o  ،نفع،  ، استرس، ذیها شوک، ها ریسک، جذب، انطباق، تغییر، آوری تابآشنایی با مفاهیم پایه: سیستم
 ظرفیت و ...

 ساعته ی آموزشی یک یک جلسه :بندی زمان 

 :کش، ماژیک،  کارت رنگی، کاغذ و مقوای بزرگ، برچسب، چسب مایع و نواری، قیچی، خط لوازم مورد نیاز

 خودکار
 مراحل اجرا 

به افراد ارائه شود؛  آوری تابطرح  ی کارگاه الزم است توضیحاتی درباره ی در ابتدای نخستین جلسه گام اول: .1

 و افراد با یکدیگر آشنایی ندارند، زمانی به معارفه اختصاص یابد. گر تسهیلهمچنین اگر 

ی پنج یا شش نفره ها گروهد. نیاز است تا افراد در قالب شو این مبحث با فعالیتی گروهی آغاز میگام دوم:  .2

تقسیم شوند. چیدمان کارگاه باید طوری باشد که امکان گفتگو و کار گروهی داشته باشند. و برای هر گروه سر 
کنند را بر برداشت می آوری تابگروه انتخاب شود. از اعضای هر گروه بخواهید ابتدا هر کدام مفهومی را که از 

آوری کنند و آن را در کارگاه برای افراد  تعاریف را جمع ها گروه، سپس سری یک کاغذ یادداشت کنندرو
 بخوانند.

آوری و واژگان مرتبط با آن  مفهوم تاب ی ی کوتاهی در باره است تا ارائه گر تسهیلدر ادامه نوبت  گام سوم: .3

 یف کنید.ها را با مثال تعر ، واژه6ی  داشته باشد. مطابق جدول شماره
بخواهید پس از  ها گروهاز  آوری تابمرتبط با  یها ی توضیحات الزم درباره واژه پس از ارائهگام چهارم:  .2

 را تکمیل کنند. 6ی  همفکری با یکدیگر کار برگ شماره
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 و تعاریف آن آوری تابهای مرتبط با  واژه: 1جدول شماره 

 تعاریف ها واژه

خانواده ، محله یا 

 م(روستا )سیست

کنند. گروهی از افراد که برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری می
 مثال:  اعضای خانواده، مردم یک محله، مردم یک روستا

 آوری تاب
توان خانواده و مردم یک محله و یا یک روستا برای کنار آمدن و سازگاری با 

 و تغییر کلی شرایط است. ها آسیب

 احتمال خطر )ریسک(
ری که در آینده احتمال دارد اتفاق بیفتد و پیامدهای منفی داشته باشد. مثال: خط

خیز، احتمال اعتیاد فرزندانی که پدر و مادرشان احتمال خطر زلزله در مناطق زلزله
 معتاد هستند.

 خطری که اتفاق افتاده است. مثال: رخ دادن زلزله، معتاد شدن فرزندان  ضربه، تنش )شوک(

 سترس(نگرانی )ا
 ها آسیبنگرانی همیشگی در مورد برخی مشکالت که به مرور زمان فرد را در برابر 

 های خانواده سوادی، محدودیتکند. مثال: آلودگی هوا، بیتر میضعیف

 حامی مؤثر )ذینفع(
 ی مورد نظر دخیل هستند. مثال: خانواده ی افرادی که در زندگی گروه یا خانواده

 ماینده مجلسهمسر، استانداری، ن

توانایی درونی )ظرفیت 

 موجود(

د با استفاده از آن خطرات را توان میکه خانواده در درون خود دارد و  ییها توانایی
ای که های فنی و حرفهمدیریت کند. مثال: داشتن تحصیالت و یا داشتن مهارت

 د به پیدا کردن شغل به زن سرپرست خانوار  کمک کند.توان می

رونی توانایی بی

 )ظرفیت اضافی(

د با استفاده توان میخانواده  وها و امکاناتی که در بیرون از خانواده وجود دارد توانایی
 های مالی و آموزشی نهادهای دولتی  از آن خطرات را مدیریت کند. مثال: حمایت

کنار آمدن، تحمل 

 کردن )جذب(

منفی خطرها. مثال:  توانایی خانواده برای آماده بودن و کاهش دادن پیامدهای
 ای های فنی و حرفه نفرستادن کودک به مدرسه، آموختن مهارت

 سازگاری )انطباق(
های خانواده است تا  توانایی خانواده برای درست کردن و اصالح برخی از ویژگی

پدری زن سرپرست خانوار، تنوع در  ی ها را تعدیل کند. مثال: زندگی با خانواده آسیب
 منابع معیشت

دگرگون شدن، عوض 

 شدن )تغییر(

متفاوت از شرایط قبلی برای خانواده است  توانایی برای به وجود آوردن شرایط کامالً
 ثیری بر خانواده نداشته باشند. أاحتمالی هیچ ت یتا خطرها

 مثال: ازدواج مجدد زن سرپرست خانوار، به دست آوردن شغل جدید



 615/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 و تعاریف آن آوری تابا های مرتبط ب : واژه1ی  کار برگ شماره

 تعاریف ها واژه

  خانواده، مردم یک محله یا روستا 

  آوری تاب

  احتمال خطر

  ضربه 

  نگرانی 

  حامی مؤثر

  توانایی درونی 

  توانایی بیرونی

  کنار آمدن، تحمل کردن 

  سازگاری 

  دگرگون شدن، عوض شدن

  



 هدف ی هجامع برای اجتماعی آوری تاب کارگاه برگزاری راهنمای/  611

 حامیان مؤثر ها و : شناسایی و بررسی ظرفیت2ی  جلسه

 
 اهداف آموزشی 

o های اضافی( سیستم های موجود( و توانایی بیرونی )ظرفیت شناسایی توانایی درونی )ظرفیت 
o ها بر سیستم شناسایی حامیان مؤثر و بررسی چگونگی تأثیر آن 

 ساعته آموزشی یک ی یک جلسه :بندی زمان 

 :کش، ماژیک،  سب مایع و نواری، قیچی، خطکارت رنگی، کاغذ و مقوای بزرگ، برچسب، چ لوازم مورد نیاز

 خودکار
 مراحل اجرا 

در ابتدای این جلسه الزم است چند مفهوم توانایی درونی )ظرفیت موجود(؛ توانایی بیرونی )ظرفیت  گام اول: (1

 اضافی(؛ کنار آمدن )جذب(، سازگاری )انطباق(، عوض شدن )تغییر( و حامی مؤثر )ذینفع( مرور شوند.

هایی که  های درونی فرد یا خانواده )سیستم( یعنی توانایی ها بخواهید توانایی ین مرحله از گروهدر ا گام دوم: (2

های بیرونی  تواند با استفاده از آن خطرات را مدیریت کند؛ و توانایی گروه یا خانواده در درون خود دارد و می
تواند با استفاده از  خانواده می ووجود دارد  ها و امکاناتی که در بیرون از خانواده )ظرفیت اضافی( یعنی توانایی

ها را فهرست کنند. سپس  ی توانایی آن خطرات را مدیریت کند؛ را با روش بحث گروهی بررسی و همه
اند را بر اساس اینکه این توانایی از نوع کنار آمدن، سازگاری یا عوض شدن است  هایی که در نظر گرفته توانایی
 بندی نمایند. دسته

 ـ الف را تکمیل نمایند. 2ی  ها بخواهید کاربرگ شماره سپس از گروه سوم: گام (3

 توجه:
بندی  کنندگان، دسته گرامی دقت نمایید ممکن است به دلیل سطح سواد پایین مشارکت گر تسهیل
ها مشکل باشد. اگر تشخیص  برای آن« کنار آمدن، سازگاری، یا عوض شدن»ها بر اساس  توانایی

ها را بر مبنای  ها بخواهید توانایی توانید فقط از آن ف شما توانایی این کار را ندارند، میدادید گروه هد
ها  ـ ب را در اختیار آن 2ـ الف، کاربرگ  2بندی کنند و به جای کاربرگ  درونی یا بیرونی بودن دسته

کنندگان در  تی مشارک ها و در حضور همه قرار دهید. سپس بعد از انجام تکلیف، با همراهی سرگروه
های برشمرده شده توسط هر گروه را انتخاب و مشخص نمایید هر توانایی  کارگاه، چند مورد از توانایی

 باشد. های کنار آمدن، سازگاری، و یا عوض شدن می از نوع کدامیک از دسته

دگی گروه یا در این مرحله از هر گروه بخواهید حامیان مؤثر )ذینفع( یعنی افرادی که در زن گام چهارم: (2

مجلس را شناسایی  ی ی همسر، استانداری، و نماینده مورد نظر دخیل هستند، به عنوان مثال خانواده ی خانواده
 گذارند را نیز مشخص نمایند. هایی را که حامیان از طریق آن بر سیستم تأثیر می کنند. سپس فرآیندها و روش

  ر گروه قرار دهید تا آن را تکمیل نمایند.را در اختیار ه 9ی  سپس کاربرگ شماره گام پنجم: (5



 611/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 های بیرونی گروه یا خانواده های درونی و توانایی ـ الف: توانایی 2 ی  کاربرگ شماره

 های بیرونی توانایی های درونی توانایی

 عوض شدن سازگاری کنار آمدن عوض شدن سازگاری کنار آمدن 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 های بیرونی گروه یا خانواده های درونی و توانایی ـ ب: توانایی 2  ی گ شمارهکاربر

 های بیرونی توانایی های درونی توانایی

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ها بر گروه یا خانواده : حامیان مؤثر و چگونگی تأثیرگذاری آن3  ی کاربرگ شماره

 چگونگی و فرآیند تأثیرگذاری حامی مؤثر حامی مؤثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
های اضافی سیستم معیشت زنان  های موجود و ظرفیت مشخصات ظرفیت» عنوان یک مثال، گرامی به گر تسهیل

که   ای از جامعه گذارند و الیه کنشگران، فرایندهایی که از طریق آن تأثیر می»و  6ی  در شکل شماره« سرپرست خانوار
 آورده شده است. 2ی  در شکل شماره« رپرست خانوارگذارند در سیستم معیشت زنان س در آن تأثیر می
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 های اضافی سیستم معیشت زنان سرپرست خانوار های موجود و ظرفیت ظرفیت :1ی  شکل شماره

 

 
  گذارند که در آن تأثیر می  جامعهای از  کنشگران، فرایندهایی که در آن درگیر هستند و الیه :2ی  شکل شماره



 613/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

 و خطرات ها یابی آسیب ریشهو  بندی اولویت: 3 ی جلسه
 

 اهداف آموزشی 

o  و خطرات به صورت گروهی ها بندی آسیب اولویتشناسایی و 
o  و خطرات ها آسیببررسی علل و دالیل بروز 
o  و خطرات ها آسیببررسی پیامدها و عواقب 

 ونیم ساعته آموزشی یک ی یک جلسه :بندی زمان 

 :کش، ماژیک،  رگ، برچسب، چسب مایع و نواری، قیچی، خطکارت رنگی، کاغذ و مقوای بز لوازم مورد نیاز

 خودکار
 مراحل اجرا 

و خطراتی را که اعضای گروه بیان  ها آسیبدر ابتدای جلسه الزم است از افراد خواسته شود تمام  گام اول: .1

ررسی کنند و باور دارند که در آینده اتفاق خواهد افتاد را یادداشت کنند. سپس به کمک هم فهرست را بمی
ها بخواهید که عنوان هر مسئله یا مشکل را بر روی کنند و موارد تکراری و مشابه را حذف کنند و بعد از آن

 یک کارت رنگی یادداشت کنند. 

اند با توجه به میزان بندی کردهیی را که دستهها آسیبخواسته شود تا مجموعه  ها گروهسپس از  گام دوم: .2

بر »، «به یک اندازه است؟ ها آسیب ی آیا اهمیت همه»با سؤاالتی مانند  توان میکنند.  بندی اولویتاهمیتشان 
حل جمعی پیدا  راه ها آسیباگر قرار باشد برای »، و «را شناسایی کرد؟ ها آسیبترین مهم توان میچه اساسی 

 این بحث را پیش برد. « شروع کنیم؟ ها آسیبکنیم، با کدامیک از 

است؛ که هر گروه باید با همفکری این فعالیت را  ها آسیبو تحلیل  یابی ریشهبعدی،  ی مرحلهگام سوم:  .3

استفاده کرد. به این « درخت مشکالت»از تکنیک  توان ها می آسیبو تحلیل  یابی ریشهانجام دهند. برای 
 رسی کند.اصلی انتخاب کرده از نظر علل و بروز پیامدها بر ی ترتیب که هر گروه آسیبی را که به عنوان مسئله

درخت نوشته  ی ی استفاده از تکنیک درخت مشکالت: ابتدا مشکل )آسیب( اصلی در تنه شیوه گام چهارم: .2

درخت به مواردی اشاره کنند که باعث ایجاد آن مشکل  ی شود که در ریشه خواسته می ها گروهشود و از  می
ند در توان می. پیامدها را نیز در این خصوص بسیار کارساز است« چرا» سؤالشود. پرسیدن  )آسیب( می

آن مسئله  ی و عواقبی که ممکن است در نتیجه ها آسیبهای درخت بنویسند. یعنی در باالی درخت،  میوه
 ایجاد شود را یادداشت کنند. 

هر گروه پس از  ی ، الزم است تا نمایندهها گروهپس از اجرای تکنیک درخت مشکالت توسط  گام پنجم: .5

توضیح دهد و اگر  ها گروهی نتایج کار بر روی دیوار، فرایند و نتایج کار گروهی را به سایر چسباندن کاغذ حاو
 ی نیز موارد تکمیلی درباره گر تسهیل، الزم است ها گروهی نمایندگان  ی بود پاسخ گوید. در انتهای ارائهسؤال

بود از طریق  ها گروه ی اهی در ارائهاگر مطلب اشتب ها را توضیح بدهد و احیاناً و عواقب آن ها آسیبعلل بروز 
 و ایجاد چالش، اصالح نماید. سؤالطرح 

 
ی  و خطرات سیستم معیشت زنان سرپرست خانوار در شکل شماره ها یابی آسیب ریشهو  بندی اولویتبه عنوان یک مثال، 

 نشان داده شده است. 9
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 سیستم معیشت زنان سرپرست خانوارو خطرات  ها یابی آسیب ریشهو  بندی اولویت :3 ی شکل شماره

 

  



 636/  جمهوری ریاست زنان و خانواده معاونت اجتماعی آوری تاب طرحراهنمای 

و تدوین  ها و خطرات بندی راهبردهایی برای آسیب و اولویت  : ارائه4ی  جلسه

 پیگیری راهبردها بندی زمانی  برنامه
 

  :اهداف آموزشی 
o ها و خطرات اجرا و متنوع برای آسیب شناسایی راهبردهای مؤثر، قابل 
o ها و خطرات اجرا و متنوع برای آسیب ابلبندی راهبردهای مؤثر، ق بررسی و اولویت 
o ها و خطرات برای پیگیری راهبردهای در نظر گرفته شده برای آسیب بندی زمانی  تدوین برنامه 

 ونیم ساعته آموزشی یک ی یک جلسه :بندی زمان 

 :کش، ماژیک، کارت رنگی، کاغذ و مقوای بزرگ، برچسب، چسب مایع و نواری، قیچی، خط لوازم مورد نیاز 

 خودکار
  :مراحل اجرا 

ها و خطرات: از اعضای هر گروه بخواهید  اجرا و متنوع برای آسیب شناسایی راهبردهای مؤثر، قابل گام اول: .1

ها و خطرات؛ علل و دالیل بندی آسیبی قبل یعنی شناسایی و اولویت با توجه به مباحث و موضوعات جلسه
توانند از  ها و خطرات؛ به راهبردهایی بیاندیشند که می آسیبها و خطرات و نیز پیامدها و عواقب بروز آسیب
ها و مشکالت پیشگیری یا جلوگیری کنند و یا در صورت بروز مشکل باعث کاهش و کنترل اثرات  بروز آسیب

ها را در نظر  ترین آسیب منفی مشکالت و خطرات بر گروه یا خانواده گردند. از اعضای گروه بخواهید ابتدا مهم
ی  رسد را مطرح کنند. از سرگروه نیز بخواهید نظارت کند تا همه د، سپس هر راهبردی که به نظرشان میبگیرن

خود را مطرح کنند. همچنین الزم   های ی ایده اعضای گروه مشارکت داشته باشند و به روش بارش فکری همه
 شت نماید.ای یاددا  ها را در برگه ی ایده است در هر گروه یک نفر مشخص شود تا همه

های  ی هر یک از ایده بندی راهبردها: در این مرحله از هر گروه بخواهید درباره بررسی و اولویت گام دوم: .2

 پرسش زیر پاسخ دهند: 4مطرح شده با روش بحث گروهی به 
 مزایا و فواید این راهبرد چیست؟

 معایب و نواقص این راهبرد چیست؟
 آیا این راهبرد اثربخش و مفید است؟

 یا ما توانایی انجام این راهبرد را داریم؟آ
ی  توزیع شود و بخواهید هر گروه آن را تکمیل نمایند. پس از تکمیل کاربرگ شماره 4ی  سپس کاربرگ شماره

اند، هر یک راهبردهای مطرح شده را از  پرسش داده 4هایی که به  ، از هر گروه بخواهید بر اساس پاسخ4
بندی نمایند. برای اعضای هر گروه توضیح دهید بهتر است برای انجام این  اولویت اثرترین ایده مؤثرین تا کم

ذف کنند، سپس حکار ابتدا راهبردهایی را که اثربخش و مفید نیستند و یا توانایی انجام آن را ندارند 
 اجرا بودن مرتب کنند. راهبردهای باقی مانده را بر اساس مزایا، فواید و قابل

کنندگان توضیح دهید  پیگیری راهبردها: در این مرحله برای مشارکت بندی زمانی  برنامه تدوین گام سوم: .3

ی اجرایی در نیاید اثری نخواهد  هر راهبردی هر چقدر هم که مناسب و مفید باشد تا زمانی که به مرحله
مورد از  9ی پیگیری و اجرای آن باشند. از اعضای هر گروه بخواهید  لذا الزم است در اندیشه ،داشت

شده برای پیگیری هر  بندی زمانای  اند را انتخاب کنند. سپس برنامه ترین راهبردهایی که مطرح کرده اثربخش
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ی پیگیری راهبردها، از اعضای گروه بخواهید به  شده بندی زمانی  برای تدوین برنامه راهبرد تدوین نمایند.
 پرسش زیر پاسخ دهند: 9اند به  ب کردهراهبردی که انتخا 9روش بحث گروهی و برای هر یک از 

 ها و اقداماتی الزم است انجام دهیم؟ برای پیگیری و اجرایی کردن این راهبرد، چه فعالیت (6

 ی زمانی انجام خواهیم داد؟ این اقدامات را طی چه بازه (2

 کدامیک از اعضای گروه این اقدامات را انجام خواهند داد؟ (9

را مجدد با به بحث گذاشتن  9های مطرح شده در گام  روه بخواهید پاسخدر این مرحله از هر گ گام چهارم: .1

را در اختیار هر گروه قرار  5ی  راهبردها در کاربرگ شماره بندی زماندر گروه ارزیابی نمایند. سپس جدول 
 دهید و درخواست کنید آن را تکمیل کنند.

 

 :توجه 
در این  ها، ی چهارم برای بعضی از گروه یفِ جلسهگرامی، با توجه به احتمال دشوار بودن تکال گر تسهیل
ها با سرگروه و سایر اعضای گروه  بندی ایده ها سرکشی کنید و در اولویت مرتب به گروهبه طور جلسه 

 فکری و همراهی الزم را داشته باشید. هم
 

 ها و خطرات راهبردهای مطرح شده برای آسیب: ارائه و ارزیابی 2  ی کاربرگ شماره

مزایا و فواید این  ت راهبردهافهرس

 راهبرد چیست؟

معایب و نواقص این 

 راهبرد چیست؟

آیا راهبرد اثربخش و 

 مفید است؟

آیا ما توانایی انجام این 

 راهبرد را داریم؟

6 .     

2 .     

9.     

4.     

5.     

1.     

1.     

1.     

3.     

62.     
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 ها و خطرات راهبردهای آسیبی پیگیری  شده بندی زمانریزی  ه: برنام5  ی کاربرگ شماره

 تقسیم کار و مسئولیت بندی زمان ها و اقدامات فعالیت 

راهبرد 

ی  شماره

1 

 : ............................6فعالیت 
 : ............................2فعالیت 
 : ............................9فعالیت 
 ........................: ....4فعالیت 
 : ............................5فعالیت 

 
 
 
 

 تاریخ ........ لغایت .......
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 

 
 

 ی ..... گروه عضو شماره
 ... گروه ی .. عضو شماره
 ی ..... گروه  عضو شماره
 ی ..... گروه  عضو شماره
 ی ..... گروه عضو شماره

 
 

راهبرد 

ی  شماره

2 

 : ............................6فعالیت 
 : ............................2فعالیت 
 : ............................9فعالیت 
 : ............................4فعالیت 
 : ............................5فعالیت 

 
 
 
 

 تاریخ ........ لغایت .......
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 

 
 
 

 ی ..... گروه عضو شماره
 ی ..... گروه  عضو شماره
 .... گروه ی . عضو شماره
 ی ..... گروه  عضو شماره
 ی ..... گروه عضو شماره

 
 
 

راهبرد 

ی  شماره

3 

 : ............................6فعالیت 
 : ............................2فعالیت 
 : ............................9فعالیت 
 : ............................4فعالیت 
 .................: ...........5فعالیت 

 
 
 
 

 تاریخ ........ لغایت .......
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 
 تاریخ ........ لغایت ....... 

 
 

 ی ..... گروه عضو شماره
 ی ..... گروه  عضو شماره
 ی ..... گروه  عضو شماره
 ..... گروه ی  عضو شماره
 ی ..... گروه عضو شماره

 
 

 


