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تــاب آوری اجتماعــی را می تــوان ظرفیــت تبدیــل و تحــول، تطبیــق و ســازگاری و تــوان مقابلــه بــا تنــش 
ــا،  ــراد و گروه ه ــی در اف ــی خاص ــت و توانای ــی از ظرفی ــاب آوری اجتماع ــد. ت ــی نامی ــای اجتماع و بحران ه
خانــواده و جوامــع صحبــت می کنــد کــه عمدتــًا یادگیــری و ســازگاری در تغییــرات تحمیــل شــده و همچنیــن 
ــا برخــورداری  ــه ســاده ترین معن ــن ب ــر خواهــد داشــت. ای ــات را در ب ــا شــرایط و متقضی ــق ب ــدرت تطبی ق
ــر انعطــاف، ســرمایه و  ــی، توســعه ســازگاری، قــدرت مبتنــی ب ــای مهربان از آغــازی همیشــگی اســت. احی

ــاب آوری اســت.  ــد و همزمــان موجــب و دســتاورد ت ســازندگی اجتماعــی را تقویــت می کن
زمانــی کــه جامعــه ای بــا نیازهــای تــازه، خطــرات یــا تهدیــدات مواجــه می شــود، دچــار درهــم شکســتگی و 
بحــران خواهــد شــد. از ایــن رو، بســیاری از متــون بازگشــت ســریع بــه شــرایط قبــل از بحــران را تــاب آوری 
ــریع ترین  ــت پذیری در س ــود را برگش ــی خ ــت اصل ــاب آوری ماموری ــات ت ــاس، مطالع ــن اس ــد. برای نامیده ان
زمــان ممکــن و بــا حداقــل آشــفتگی و حفــظ شایســتگی می دانــد. توســعه تــاب آوری باعــث می شــود کــه 

امــداد و حمایت هــای اجتماعــی به هنــگام و هماهنــگ، فراگیــر و جامــع در حــد بهینــه اعمــال شــود.
ــی  ــای اجتماع ــوع  بحران ه ــد از وق ــن و بع ــل، در حی ــاب آوری قب ــه ت ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال نکت
ــز نیســت،  ــاب آوری و بحــران  جای ــر ت ــدم و تاخ ــام تق ــه ن ــئله ای ب ــرح مس ــن، ط ــت دارد. بنابرای موضوعی

ــت. ــاز اس ــگیری کارس ــالت و پیش ــری، مداخ ــت پذی ــاب آوری در برگش ــه ت چراک
ــا  ــه ب ــی ک ــد و شــناخته شــده ترین عامل ــا می کن ــده ای ایف ــای اجتماعــی نقــش عم ــاب آوری در بحران ه ت
تــاب آوری اجتماعــی رابطــه معکــوس دارد، آســیب پذیــری اجتماعــی اســت، لــذا در هــر ســامانه اجتماعــی 
ــه  ــه نحــو بهین ــد ب ــه بتوان ــی لحــاظ شــود ک ــد تمهیدات ــدات بای ــرات و تهدی ــا تغیی ــرای مواجــه شــدن ب ب
ــی  ــی اجتماع ــای روان ــر فراینده ــر ب ــال ناظ ــه هرح ــاب آوری ب ــی ت ــد. روان شناس ــه کن ــه و مقابل مواجه
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ــاالن،  ــواده، همس ــا خان ــودک ب ــل ک ــامل تعام ــد ش ــه می توان ــت ک اس
محیط هــای آموزشــی و ســایر بزرگســاالن خــارج از خانــه باشــد. 
بنابرایــن، ترکیــب تــاب آوری بــا روش هــای بالینــی، آموزشــی، مــددکاری 
ــود و  ــد ب ــان خواه ــی انس ــد و بالندگ ــی رش ــاز و حام ــاوره بسترس و مش
ــی  ــی، مداخالت ــای درمان ــکل ه ــه پروت ــه ب ــاب آوری اســت ک توســعه ت

ــد. ــار می بخش ــازی اعتب ــای توانمندس ــواع روش ه وان
ــر  ــز در همــه حــال ب ــی و حمایت هــای اجتماعــی نی مشــارکت های مدن
تــاب آوری فــردی و ســالمت اجتماعــی تاثیــرات عمیــق می گذارنــد، چــرا 
ــان(  ــان و توان خواه ــدگان، مددجوی ــژه آســیب دی ــراد )به وی ــاور اف ــه ب ک
می شــود.  پــرورده  اجتماعــی  حمایت هــای  در  خــود  بــه  نســبت 
حمایت هــای اجتماعــی می توانــد بــا تقویــت جریــان رشــد و کاهــش اثــر 
صدمــات، تاثیــر انتخاب هــای نادرســت، اتفاقــات تلــخ و بالیــای طبیعــی 
را کاهــش دهــد و از ایــن طریــق بــه توســعه تــاب آوری اجتماعــی کمــک 

کنــد.
ــای  ــیب ها و گرفتاری ه ــی، آس ــاری روان ــالالت رفت ــیار از اخت ــه بس چ
ــارکتی  ــای مش ــی و راه حل ه ــات حمایت ــق ارتباط ــه از طری ــی ک اجتماع
ــا  ــه ج ــی ب ــدک توانای ــای ان ــر مبن ــازی ب ــد. توانمندس ــود می یابن بهب
ــاس  ــر اس ــاب آوری ب ــگفتی های ت ــر ش ــز از دیگ ــانحه نی ــده از س مان

ــر  ــی دیگ ــل دو ویژگ ــه حداق ــه البت ــت ک ــی اس ــای اجتماع حمایت ه
ــد در آن  ــز بای ــی را نی ــل خانوادگ ــردی و عوام ــای ف ــامل ویژگی ه ش

ــرد. لحــاظ ک
ــاب آوری  ــد، ت ــوب باش ــتن آن خ ــه داش ــت ک ــزی نیس ــاب آوری چی ت
ضــرورت اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه گفتــه می شــود 

اســت. فرصــت  تــاب آوری  در  ســرمایه گذاری 
افزایــش قــدرت مقابلــه، تســهیل در بازیابــی ســاختار و رفتارهــای 
ــی  ــت ذات ــری مأموری ــهیل در بهبودپذی ــده و تس ــیب دی ــی آس اجتماع
بــا  متــرداف  را  تــاب آوری  چنانچــه  اســت.  اجتماعــی  تــاب آوری 
انعطاف پذیــری بدانیــم، جامعــه یــا ســازمان برخــوردار از آن دارای قــدرت 
مداومــی در مواجهــه بــا تغییــرات و تطبیــق بــا نیازهــای جدیــد خویــش 
ــم  ــاره کرده ای ــی اش ــه ظرفیت های ــود ب ــا، به خودی خ ــن معن اســت. در ای

ــن رشــد اســت. ــه متضم ک
ــت،  ــد مدیری ــه می توان ــا جامع ــازمان ی ــک س ــه ی ــی را ک ــدار چالش مق
کنتــرل یــا تحمــل کنــد، بــدون اینکــه بــه عملکــرد آن خدشــه ای وارد 
شــود، شــاید به گونــه ای تــاب آوری آن اجتمــاع یــا ســازمان را نمایندگــی 
کنــد. البتــه قــدرت واکنــش و بهبودپذیــری یــا تطابــق و برگشــت پذیری 
بــه زمــان قبــل از آســیب یــا پــس از ســوانح و بالیــای طبیعــی عــالوه 



فروردین ماه ۹۸ - شماره ۱۳۵
14

بــر برخــورداری از دانــش مدیریــت بحــران، وابســته و منــوط بــه قــدرت 
تــاب آوری اســت. بــرای مواجهــه کارآمــد بــا تغییــرات اجتماعــی، 
ــاب آوری  ــورداری از ت ــی برخ اقتصــادی، آشــفتگی و آســیب های اجتماع
ضــرورت اســت کــه می توانــد شــامل خودســازمان دهی، تحمــل و 
ــم  ــی ترمی ــت توانای ــخت و در نهای ــرایط س ــتگی ها در ش ــظ شایس حف
ــم  ــا، درخواهی ــن معن ــوند. در ای ــال ش ــاهده و اعم ــت پذیری مش و برگش
یافــت کــه تــاب آوری اجتماعــی قــدرت پیش بینــی و برنامه ریــزی بــرای 
ــه  ــع ب ــاب آوری جوام ــال، در ت ــه هرح ــد داد. ب ــش خواه ــده را افزای آین
ــزان برخــورداری و رشــد اقتصــادی، حفــظ و توســعه ســرمایه هــای  می
اجتماعــی، میــزان دانــش و اطالعــات و برخــورداری از ارتباطــات و 
ــوع در  ــت. تن ــه اس ــورت گرفت ــژه ص ــات وی ــی توجه ــجام اجتماع انس
ــای  ــهروندی و حمایت ه ــای ش ــارکت ه ــی، مش ــادی و مال ــع اقتص مناب
ــاد  ــی و مردم نه ــازمانی در بخــش دولت ــای س ــی، توســعه پیونده اجتماع
ــن  ــی در ای ــز اهمیت ــیار حای ــکات بس ــی( ن ــل جمع ــر )عم ــد ب و تأکی
ــی  ــای اجتماع ــری در فعالیت ه ــوع پذی ــد. از تن ــمار می آین ــث به ش مبح

ــا  ــرای توســعه خالقیت ه ــوان بســتری ب ــوان به عن و اقتصــادی و... می ت
ــن  ــرد. همچنی ــام ب ــاب آوری ن ــاء ت ــی و ارتق ــش ســرمایه اجتماع و افزای
ــش  ــش از پی ــه بی ــی و توج ــای علم ــت نگرش ه ــرورت دارد در تقوی ض
ــد  ــژه تأکی ــات اجتماعــی در هــر موقعیــت وی ــی و مقتضی برحقایــق محل
ــه  ــود بســتر مشــارکت بهین ــن خودبه خ ــه ای ــرد ک بیشــتری صــورت گی
ــزود و موجــب شــمولیت  ــد اف ــان خواه ــت ذی نفع ــر جمعی را فراهــم و ب

ــود. اجتماعــی خواهــد ب
ــد زندگــی  ــا بای ــا آن ه ــد، بلکــه ب ــوان جنگی ــرات نمی ت ــا برخــی از تغیی ب
کــرد، بســیاری از تهدیــدات طبیعــی و بالیــای اجتماعــی را می تــوان دراین 
طبقه بنــدی جــا داد. چــه بســا برخــی از تغییــرات دیگــر برگشــت پذیر هــم 
ــر پیشــگیری در تمامــی ســطوح زندگــی  ــد ب ــا تأکی ــاب آوری ب نباشــند، ت
اجتماعــی از ایــن حیــث از اهمیــت شــایان توجهــی برخــوردار اســت و از 
ــد. از  ــا کن ــد نقــش محــوری ایف ســوی دیگــر در مداخــالت هــم می توان
ــد  ــات و اجــرا می توان ایــن حیــث چــه در مباحــث نظــری و چــه در عملی

بیــش از پیــش مــورد توجــه مــددکاران اجتماعــی قــرار بگیــرد.




