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 چكیده:
: در یستیزطیسوانح مح تیریرا دارد که در چرخه مد نیا تیظرف یآورتاب

های هدف این پژوهش بررسـی مـدل. و بهد از سانحه وارد شود نیقبل، ح
زیستی است. این پـژوهش آوری در برابر سوانح محیطموجود در زمینه تاب

بــا روش فراتحلیــل انجــام شــد. جامهــه آمــاری پــژوهش کنــونی شــامل 
صورت مقاله تمـام مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به هایپژوهش

هــای اطالعــاتی و هــای پژوهشــی در پایگاهو طرح نامــهمــتن، پایان
ها یـا مراکـز دولتـی در دسـترس بودنـد. بـر اسـاس های دانشگاهکتابخانه

قـرار گرفتنـد. نتـایج  یپـژوهش موردبررسـ 25های ورود و خـروج مالک
زیست و کشاورزی، مؤلفه محیط 14پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با 

ی، بیمـه، انسانی، فیزیکی و کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصـادی و مـال
، شـناختی، جمهیـت شـناختی، نهـادی و سـازمانیکاهش مخـاطرات، روان

 رهبری و استراتژی، اطالعات و ارتباطات، و سبک زندگیجامهه صالحیت 
کاپـا بـا مقـدار  بیضـر قیاز طر ییایپا تشکیل گردید. و حفاظت و امنیت

مـدل  قـرار گرفتـه اسـت. یکه در سطح توافـق عـال دیمحاسبه گرد 95/0
آوری جامهـه در برابـر از پژوهش با شناساندن عوامل مؤثر بـر تـاب حاصل

ها و زیستی امکـان بهبـود مـدیریت بحـران، کـاهش آسـیبسوانح محیط
 کند.ریزی آموزشی در سطح کشور را فراهم میهای الزم برای برنامهزمینه

 

 .زیستی، جامههآوری، سوانح محیطتاب :های کلیدیواژه
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Abstract: 

Resilience has the potential to enter the environmental 

disaster management cycle: before, during and after an 

accident. The purpose of this study is to investigate the 

existing models in the field of resilience against 

environmental disasters. This research was conducted 

by Meta-Analysis method. The statistical population of 

the current study included related researches that were 

available at inside and outside the country as full-text 

articles, dissertations and research projects in databases 

and libraries of Universities or government centers. 

Based on inclusion and exit criteria, 25 studies were 

reviewed. The results of the research led to the 

formation of a comprehensive model with 14 

components of Environment and Agriculture, Human, 

Physical, Social and Cultural, Economic and Financial, 

Insurance, Risk Reduction, Psychological, 

Demographic, Institutional and Organizational, and 

Community Competency and Lifestyle, Information 

and Communication, Leadership and Strategy, and 

Protection and Security. Reliability was calculated 

through the Kappa coefficient with value of 0.95, which 

is at the level of excellent agreement. The model 

obtained from the research by identifying the factors 

affecting the community resilience against 

environmental disasters provides the possibility of 

improving crisis management, reducing damages and 

the necessary contexts for educational planning in the 

country. 
 

Keywords: Resilience, Environmental Disasters, 

Community. 
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 مقدمه
زیســتی ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه در نبــود مخــاطرات محیط

 کننـدهرانیوهای کاهش خطر به سـوانحی هولنـاک و سیستم
 (Zhou et al., 2010) برای اجتماعات بشری تبـدیل شـوند

ی هـدف آن جامهـه کهیدرصـورتدر زمان وقوع هر بحرانـی، 
بحران، آمادگی ذهنی برای مقابله با آن را داشته باشند، حجـم 

بهـد از بحـران کـاهش  یهـاینظمیبوسیهی از اغتشاشات و 
در ایــن میــان  (Davis & Izadkhah, 2006) .دیــبایم

 عوامــل تحقــق پایــداری اســت نیتــرمهمآوری یکــی از تــاب
(Bujones, & et al., 2013). آوری به مهنای توانـایی تاب

یک سیستم، اجتمـاع یـا جامهـه در مهـرض مخـاطرات بـرای 
و  موقعبهجایگزینی، انطباق، تبدیل و بازسازی  مقاومت، جذب،

سـاختارها و  کارآمد اثرات یک مخاطره از طریق حفظ و ترمیم
 باشـدیمعملکردهای ضـروری اساسـی در مـدیریت ریسـک 

(2009, 1UNISDR 2018 وDavies & Davies, ). 

 2005آوری به مباحـث مـدیریت سـوانح از ورود واژه تاب
در هـر دو  جیتـدربهمیالدی در همایش هیوگو مطـرح شـد و 

هـای زمینه نظری و علمـی کـاهش خطرهـای سـوانح جایگاه
ــاص داد ) ــود اختص ــه خ ــتری را ب ( Rafieian, 2011بیش

آوری یک بهد جدید تحلیلی از واژگـان فاجهـه اسـت کـه تاب
آوری همگان برای آن وجود ندارد تـاب موردقبولهنوز تهریف 
 ینینشـعقبناگهـانی  طوربـهبه مهنـای  2رزیلیو از لغت التین

هنـوز در  اگرچه .(Norman, 2012) کردن گرفته شده است
ای اسـتفاده شـده اسـت اینکه این کلمه در ابتدا در چـه رشـته

شـهر امـا  (Badri et al., 2013وجـود دارد ) نظـراختالف
تهادل  حفظآور، شهری است که بهد از وقوع فاجهه توانایی تاب

 درا داشته باشـ هاتیفهال یریازسرگو بازگشت به حالت اولیه و 
(Papa, 2012شهرهای تاب ) آور قادر بـه مقاومـت در برابـر

آنی یا ویرانـی و شکسـتگی  ومرجهرجهای شدید، بدون شوک
 .(Godschalk, 2003دائمی هستند )

آوری ظرفیت این را دارد که در چرخه مدیریت سوانح تاب
ــود محیط ــانحه وارد ش ــد از س ــین و به ــل، ح ــتی: در قب زیس

(Andersen & Cardona, 2013 و بـا توجـه بـه اینکـه )
زیستی بهد از رخداد سـانحه در ایـران در مدیریت سوانح محیط

حـوادثی  نیچنـنیاشرایط مطلوبی قرار نداشته و پس از وقوع 

                                                      
1. United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction 

2. Resilio 

های زیاد بـه مـردم همچون زلزله شهرهای بم و رودبار آسیب
و بدین دلیل که مهموالً افراد سـانحه  واردشدهجوامع  گونهنیا

به شرایط متهادل بازگردند و یا اینکه  یآسانبهدیده قادر نیستند 
جدید تغییر داده و بتوانند به سازگاری  یاگونهبهشرایط خود را 

 (.Bastaminia et al., 2016) موفق دست یابد
مشارکت جامهه یکی از مباحث مطرح در مدیریت بحـران 

سـهیم شـدن مـردم در تمـامی  درواقعمشارکت جامهه  .است
رونـدی کـه  .مدیریت بحران است چرخههای مربوط به فرایند

 طوربـهدر طی آن مـردم در مهـرض خطـر یـا متـأثر از بالیـا 
، یریگمیتصمه های مربوط بفراینددر  شدهتیهداخودجوش یا 

یـا بـا کمـک  ییتنهابـهو  کننـدیمو اجرا شرکت  یزیربرنامه
، ملــی و یامنطقــهدولتــی و غیردولتــی محلــی،  یهاســازمان

سهی در پیشگیری از بحران یا در صورت وقـوع آن  یالمللنیب
 بازگردانــدن جامهــه بــه شــرایط قبــل از رخــداد بحــران دارنــد

(Jahangiri et al., 2011). 
 & Ainuddin)آوری جامهه چارچوب پیشنهادی تابدر 

Kumar, 2012 )لرزهنیزمآوری در برابر پذیری و تابآسیب 
گیرد. این چارچوب چهار بهد متوالی تأثیرات بـالقوه، را در برمی

 آوری است.پذیری، درک ریسک و در نهایت تابآسیب
 کـه اشاره نمـود 3به مدل مهیشت پایدار توانمیهمچنین 

برای کـاهش  4(ISDRالمللی کاهش بالیا )توسط راهبرد بین
چـارچوبی  عنوانبهکاررفته و زیستی بهفقر بهد از سوانح محیط

هایی برای آن، ارائه حلیکپارچه برای فهم منابع زیاد فقر و راه
هـای شده است. دیدگاه مهیشـت پایـدار بـا تأکیـد بـر دیـدگاه

های مردم محـور پروژه مشارکتی ابزاری سودمند برای طراحی
کاهش فقر است. این چارچوب شامل ترکیب انواع سـرمایه در 

آوری جامهه است که دربرگیرنده سـرمایه طبیهـی، تقویت تاب
 شود.اجتماعی، مالی، انسانی و فیزیکی می

 ,5 (Yodmani(CBDM)محور مدیریت بالیای اجتماع

 6(DROP)آوری حـــوادث و مـــدل مکـــانی تـــاب (2001

(Burton, 2015; Cutter et al., 2014)  ارزیـابی مـدل
چارچوب  ( ,2011Tulane University) 7آوری هائیتیتاب

8 (Sullivan et al., ’O(FEMA)آوری مخـاطرات تـاب

                                                      
3. Sustainable Livelihood 
4. International Strategy for Disaster Reduction 
5. Community Based Disaster Management 
6. Disaster Resilience of Place 
7. Resiliency Assessment Model Haiti 
8 Federal Emergency Management Agency 
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 ,1 (NIST(NISTآوری جوامع )توسهه تاب بچارچو (2013

et al.,  Frazier) 2متحـدهاالتیآوری امـدل تـاب( 2016

چارچوب  (Salehi et al., 2012مدل شبکه علیت ) (2014
آوری جوامـع و : ایجـاد تـاب2015-2005 هیوگو بـرای اقـدام

چارچوب ( United Nations, 2005)سوانح ها در برابر ملت
emBRACE (Kruse et al., 2019و )  ـــارچوب چ
PEOPLES (Renschler et al., 2010ا ) ز جملـــه

آوری جوامع در برابر تاب های دیگری هستند که با موضعمدل
 اند.گردیده حسوانح مطر

و رونـد  شدهانجامهای با توجه به پیشینه پژوهش نیبنابرا
آوری با توجه بـه افزایش مطالهات در حال انجام در زمینه تاب

های اینکه در داخل کشـور فراتحلیـل جـامهی در زمینـه مـدل
انجـام زیسـتی وجـود نـدارد آوری در برابـر سـوانح محیطتاب

در  شـدهانجامهـای پژوهش یسازکپارچهی منظوربه یامطالهه
وهش بـه حـل ژانجام این پ .رسدیماین حوزه ضروری به نظر 

ــام  ــرای انج ــه را ب ــرده و زمین ــک ک ــود کم ــات موج تناقض
. همچنین انجام کندیمهای آینده در این حوزه فراهم پژوهش

تـا بـا  کنـدمیو مسئوالن کمـک  اندرکاراندستفراتحلیل به 
د توانـمیمدیریت بحران فراهم کنند. همچنین این فراتحلیـل 

های جدید جلب کرده تا از انجـام توجه پژوهشگران را به حوزه
مطالهات تکراری کاسته شود. این پژوهش با هدف فراترکیـب 

آوری جامهـه در برابـر در زمینـه تـاب شـدهانجامهای پژوهش
مـدل و بـه دنبـال ارائـه  ستزیستی انجام شده اسوانح محیط

 باشد.ی میستیزطیجامهه در برابر سوانح مح یآورجامع تاب
 

 پووهششناسی روش
یک تکنیک آماری جهت  عنوانبهدر این پژوهش از فراتحلیل 

های پژوهشـی نمودن یافته و خالص، ترکیب آوریجمعتهیین، 
 یطورکلبـه .آوری جامهـه اسـتفاده شـده اسـتبا موضوع تاب

 گام انجام گردیده است:شش  پژوهش در

 منابع یوجوجست گام اول:

آوری، آوری، آمـوزش تـابتاب یهادواژهیکلابتدا با استفاده از 
ی در زیسـتمحیطآوری جامهه، آمـوزش نوجوانـان، سـوانح تاب

های علمـی و پژوهشـی اطالعات نشریات و سامانه یهابانک
در بـازه زمـانی  منتشرشـدههای داخل و خارج از کشور، مقالـه

                                                      
1. National Institute of Standards and Technology 
Framework 
2. Resilience United States (ResilUS) 

، انـدپرداختهآوری که به نحوی به بررسی تـاب 2021تا  2000
 مقاله به دست آمد. 250در این مرحله  .گردآوری شدند

مرور مطالهات و تهیین مهیارهـای ورود و انتخـاب  گام دوم:

 :مطالهات واجد شرایط
ــرای  ــام ب ــن گ ــردندر ای ــل  واردک ــژوهش در فراتحلی ــر پ ه

 زیر در نظر گرفته شدند: یهامالک
 ها منجر به ارائه مدل شده باشد.پژوهش .1
هــا در مقــاطع کارشناســی ارشــد و دکتــری و پژوهش .2

 توسط تیم متخصص انجام شده باشند.
مهتبـر و  هـایروشها با اسـتفاده از ابزارهـا و پژوهش .3
 مطلوب انجام شده باشند. یسنجروان هایویژگیدارای 

در فراتحلیـل و  هـاپژوهشهـای ورود کبا توجـه بـه مال
، تهـداد شدهانجامهای همچنین نتایج ارزیابی، از میان پژوهش

ــیاری از  22 ــدند. بس ــل وارد ش ــاب و در تحلی ــژوهش انتخ پ
، انجام فراتحلیل حتی روی تهداد مطالهاتی بسیار نظرانصاحب

 قبولقابـلو شـرایط،  هـامالکرعایت  شرطبهکمتر از این را 
 (.Borenstein et al., 2021دانند )می

 استخراج اطالعات گام سوم:

ــاالت  ــوای مق ــه محت ــن مرحل ــهدر ای ــده و  دقتب ــه ش مطاله
این مرحلـه از پـژوهش  .شودیمهای اساسی استخراج شاخص

 انجام گردیده است 2020مکس کیودا نسخه  افزارنرمبا کمک 
 (.2و  1 هایشکل)

 مطالهات لیوتحلهیتجز گام چهارم:

 فراینـددر این مرحله، پژوهشگر به دنبـال کـدهای برآمـده از 
 شدهاستخراجفراترکیب است. به همین دلیل برای تمام عوامل 

یابی، یـک کـد در نظـر گرفتـه شـد و از منابع مرتبط با مسئله
اند سپس این کدها با توجه به منابهی که از آنها استخراج شـده

 3 هایشـکل) شدند بندیطبقهو همچنین میزان فراوانی آنها، 
 (.4و 

 ه نتیجه کلی فراترکیبئارا گام پنجم:

در اینجا با توجه به بررسی مهانی کدها، آنهـا در یـک مفهـوم 
تجمیـع  آمدهدسـتبهشدند. سـپس مفـاهیم  یبنددستهمشابه 

قـرار گرفتنـد. در ایـن پـژوهش  تـریکلهای شده و در مقولـه
اسـتخراج شـد. ایـن  موردمطالهـهکد از منابع  234 یطورکلبه

 (.5 شکل) شدند خالصهمفهوم  14کدها در 

 پایایی و اعتبار مدل گام ششم:

ی ، در اندیشهفراینداز آغاز تا انجام  ستیبایمفراترکیب گران 
 .ارتقای اعتبار پژوهش خود باشند منظوربهراهکارهای مناسب 
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پذیری، در پژوهش کیفی منظور از اعتبار، مفاهیمی شامل دفاع
پذیری نتایج تحقق پذیری و حتی بازتابباورپذیری، تصدیق

های پایایی تحقیق کیفی، ارزیابی دو یا است. یکی از شاخص

چند سند از حیث ارجاع به شاخصی خاص است. محاسبه 
 (.1)جدول  ان پایایی را ارزیابی کردتوشاخص کاپا می

 

 
 MAXQDAافزار ها در نرمکدگذاری داده .1شکل 

Figure 1. Data encoding in MAXQDA software 
 

 
 MAXQDAافزار نمای کلی کدها در نرم .2شکل 

Figure 2. Overview of codes in MAXQDA software 
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 های پژوهشیافته
کدگـذاری و کنتـرل  فراینـد یپژوهش جهت اعتبـارده نیدر ا

آن از شاخص کاپا استفاده شده است. جهـت محاسـبه  تیفیک
 شـودیفرد خبره در امر موضوع خواسـته م کیشاخص کاپا از 

بــدون اطــالع از کدگــذاری محقــق، نســبت بــه کدگــذاری و 
( Pishkar et al., 2021) دیـاقـدام نما میمفـاه یبنددسته

شـده توسـط ارائه می، مفاهSPSSافزار سپس با استفاده از نرم
شـده  سـهیشده توسط فـرد خبـره مقاارائه میپژوهشگر با مفاه

بـه هـم باشـند.  کیـدو محقق نزد نیا یاست. چنانچه کدها
 ییایـپا کنندهانیدو کدگذار و ب نیا نیدهنده توافق باال بنشان

 95/0برابـر  1شده در جدول است. مقدار شاخص کاپا محاسبه
 .قرارگرفته است یاست که در سطح توافق عال

مقـاالت منتخـب عمـدتاً بـه چـه  نکـهیا یمنظور بررسبه
 لیـتحل یبـرا اند از روش ابرکلمـات،توجه داشته ییهاموضوع
 شکلهای اسناد منتخب استفاده شده است. بر اساس کلیدواژه

در خروجی  فراوانی هستند نیشتریب یکه دارا ییهاهدواژیکل 3
ارائـه  ابـر کلمـات صورتبه MAXQDAافزار نرمحاصل از 

را نشـان  خـباسناد منت ییتمرکز محتوا شکلاین است.  شده
 دهد.می

داده  شیصورت نمـودار نمـاکلمات به یفراوان 4 شکلدر 
 یاجتماع یهاهیمربوط به سرما یفراوان نیشتریشده است که ب

 هیسـرما ،یمـال یاقتصاد بیازآن به ترتاست و پس یو فرهنگ
جامهـه و سـبک  تیصالح ،یزیست و کشاورزمحیط ،یکیزیف

 تباطات،و ار تاطالعا ،یسازمان ینهاد ،یانسان هیسرما ،یزندگ
 ت،یـحفاظـت و امن مـه،یصـنهت ب ،شناسـیو جمهیت تیجمه

و کـاهش مخـاطرات قـرار  یو اسـتراتژ یرهبـر روانشناسانه،
 یـک یبـاال یتوجه داشت که فراوانـ دیگرفته است. درواقع با

 آن در حوزه مورد مطالهه است. تیاز اهم یحاک دواژهیکل
منـد اسـناد حاصـل از مـرور نظام یینها جی، نتا5 شکلدر 

 یآمده اسـت. کـدها بیبر اساس روش فراترک یآورتابحوزه 
مقولـه اسـتخراج شـدند کـه  14 رمجموعـهیشده در زاستخراج

 ،یو کالبـد یکـیزیف ،یانسان ،یو کشاورز ستیزطیشامل: مح
ــاع ــ یاجتم ــاد ،یو فرهنگ ــال یاقتص ــه،یب ،یو م ــاهش  م ک

 ،یو سـازمان ینهاد ،یشناخت تیجمه ،شناختیروان طرات،مخا
 یاطالعات و ارتباطات، رهبر ،یجامهه و سبک زندگ تیصالح

آوری در تـاب نیهستند؛ بنـابرا تیو حفاظت و امن یو استراتژ
 های مذکور توجه شود.به همه مقوله دیشناختی باجامهه

 

 توافق کاپا بیآماره ضر جیشاخص کاپا و نتا تیوضه .1جدول 
Table 1. Kappa index status and results of Kappa agreement coefficient statistics 

 (توافق کاپا )ضریب آماره نتایج
results (Kappa agreement  Statistical

)coefficient 

 مقدار عددی شاخص کاپا
The numerical 

value of the Kappa 

index 

 توافق تیوضع
Status of agreement 

 ارزش

Value 
0.95 

 

 0کمتر از 
 

0-0.2 

 

-0.4 0.21 

 

-0.6 0.41 

 

 

0.61-0.8 

 

1-0.81 

 فیضه
Weak 

 تیاهمیب
Insignificant 

 متوسط
Medium 

 مناسب
Suitable 

 مهتبر
Valid 

 یعال
Excellent 

 هاتهداد نمونه
Number of Samples 

22 
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 مطالهه موردهای ی موجود در پژوهشهامؤلفهابر کلمات مربوط به  .3شکل 

Figure 3. Words cloud related to the components in the studied researches 
 

 

 موردمطالهه یهاموجود در پژوهشهای مؤلفهفراوانی  .4 شکل
Figure 4. Frequency of components in the studied researches 

 

 
 زیستیآوری جامهه در برابر سوانح محیطمدل تاب .5شکل 

Figure 5. Model For Community Resilience Against Environmental Disasters 
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 یریگجهیو نت بحث
 یآورتـابمـدل  جهـت مناسـب مـدل ارائه حاضر پژوهش هدف

 بـا کـه گردیـد سهی جوامع در برابر سوانح طبیهی طراحی شد لذا
 اصـلی اجـزاء آوریزمینـه تـاب در گذشته مطالهات نتایج بررسی

 روش از نیـز اسـناد بررسـی طـورنیهم بـه. شوند استخراج مدل
از فراتحلیـل بـر  آمدهدسـتبهمـدل  .گردیـد اسـتفاده فراترکیب

زیسـت محیط :مؤلفه 14آوری شامل مقاالت موجود در زمینه تاب
و کشاورزی، انسانی، فیزیکـی و کالبـدی، اجتمـاعی و فرهنگـی، 

، جمهیـت شناختیرواناقتصادی و مالی، بیمه، کاهش مخاطرات، 
، و سـبک زنـدگیجامهـه صـالحیت ، شناختی، نهادی و سازمانی

 و حفاظـت و امنیـت رهبـری و اسـتراتژیباطـات، اطالعات و ارت
 هـایپژوهشابهـادی کـه در  یتمامبـهباشد. این مدل جـامع می

کند و مدل جـامهی از تلفیـق مختلف پرداخته شده است اشاره می
از مجمـوع نقـاط  ،دهد مدل حاصـلهای موجود ارائه میپژوهش

منبـع و به علت جامع بـودن  گیردهای موجود بهره میقوت مدل
 باشد.ریزی و مدیریت بحران میمناسبی برای استفاده در برنامه

(، 2011صـالحی ) هاییافتـهپـژوهش بـا  یهاافتـهی یررسب
(، مــایلز و 2010(، کــاتر و همکــاران )2010رنشــلر و همکــاران )

ــگ ) ــه محیط2008چان ــد )( و برنام ــل متح ــت مل ( 2020زیس
 یز عوامل در مبـانا یحاصل با تهداد جینتا ییهم سو دهندهنشان
شد که پژوهش حاضـر  یمدع توانیم نیبنابرا؛ بوده است ینظر

 یطـیجامهه در برابر سـوانح مح یورآتاب میهبه هدف توسهه مفا
 است. افتهیدست 

 مؤلفـهوجـود  به عـدم توانمیمدل  هایمحدودیتاز جمله 
 آموزشـی هایبرنامـه از اسـتفاده ضـرورتآموزش اشاره نمود که 

و  Peng et al., 2014) پنســیلوانیا آوریتــاببرنامــة  ماننــد

Mansoori et al., 2003) .مورد اشاره قرار گرفته است 
آوری، نیازمند بسترهای قانونی است که یکی از ی تابتوسهه

آوری، الگوسازی و های آن تبیین برنامه عملیاتی آموزش تابالزام
برگـزاری  آوری در کشـور از طریـقاشاعه فرهنگ آمـوزش تـاب

آوری توجیهی تاب - های آموزشیها، جشنوارهها، همایشنشست
رسـانی آن بـه و تبادل تجربه میان فهالین و مستندسازی و اطالع

سایر اعضا است لذا الزام تهیه و تدوین منـابع علمـی و آموزشـی 
آوری بــه مخاطبــان و الزم جهــت انتقــال مفــاهیم اساســی تــاب

آوری و آموزش تاب پژوهشی در زمینهی نفهان و افزایش پایهذی
 گسترش رویکردهای پژوهشی ضروری است.

 
References 
Andersen, L. E. & Cardona, M. (2013). 

“Building resilience against adverse 

shocks: What are the determinants of 

vulnerability and resilience?”. 

Development Research Working Paper 

Series, 1-21. Retrieved from: 

https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/

10419/87809/1/750070242.pdf. 

Ainuddin, S., & Jayant, K. (2012). 

“Community Resilience Framework for 

an Earthquake Prone Area in 

Baluchistan”. International Journal of 

Disaster Risk Reduction, 2, 25–36. 

Badri, S., Ramezanzadeh Lasbouei, M., 

Asgari, A., Ghadiri Masoom, M. & 

Salmani, M. (2013). “The Role of Local 

Management in Improving Resilience to 

Natural Disasters with Emphasis on 

Floods Case Study: Cheshmeh Kileh 

Basin in Tonekabon County and 

Sardabrood Basin in Kelardasht County”. 

Emergency Management, 2 (3), 37-48. 

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.a

spx?id=358187 

Bastaminia A, Rezaie M. R. & Saraie M. H. 

(2016). “Explaining and Analyzing the 

Concept of Resiliency and its Indicators 

and Frameworks in Natural Disasters”. 

Disaster Prev. Manag. Know., 6 (1): 32-

46 URL: http://dpmk.ir/article-1-38-

fa.html [In Persian] 

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. 

T. & Rothstein, H. R. (2021). 

“Introduction to Meta-Analysis (2nd 

ed.)”. Cornwall, UK: Wiley. 

Bujones, A. K., Jaskiewicz, K., Linakis, L. & 

McGirr, M. (2013). “Framework for 

Analyzing Resilience in Fragile and 

Conflict-Affected Situations”. USAID, 1-

16. Retrieved from: 

http://pdf.usaid.gov/pdf 

_docs/PBAAB059:9. 

Burton, C. G. (2015). “A validation of 

metrics for community resilience to 

natural hazards and disasters using the 

recovery from Hurricane Katrina as a case 

study”. Annals of the Association of 

American Geographers, 105 (1), 67–86. 

doi: 10.1080/00045608.2014.960039 

Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. 

(2014). “The geographies of community 

disaster resilience”. Global environmental 

change, 29, 65-77. 

Davis, I. & Izadkhah, Y. (2006). “Building 

resilient urban communities”. Open 

House International (OPEN HOUSE 

INT), 31 (1), 11-21. 



 لیفراتحل کردیبا رو یزیستجامهه در برابر سوانح محیط یآورارائه مدل تاب :همکارانو رامین آزاد                     176

 

Davies. T. R. H. & Davies. A. (2018). 

“Increasing communities’ resilience to 

disasters: An impact-based approach”. 

International Journal of Disaster Risk 

Reduction, 31, 742–749. 

Frazier, A. E., Renschler, C. S. & Miles, S. 

B. (2014). “Evaluating post-disaster 

ecosystem resilience using MODIS GPP 

data”. International Journal of Applied 

Earth Observation and Geoinformation, 

21, 43–52. 

Godschalk, D. R. (2003). “Urban Hazard 

Mitigation: Creating Resilient Cities”. 

Natural Hazards Review, 136-143, 

doi:10.1061/(ASCE)1527-

6988(2003)4:3(136). 

Jahangiri, K., Ostvar Izadkhah, Y., Azin, S. 

A. & Jarvandi, F. (2011). “Public 

Participation in Confronting Natural 

Disasters in Khuzestan Province: The 

Officials' Viewpoint”. Scientific Quarterly 

of Rescue and Relief, 2 (4), 11-20. [In 

Persian] 

Kruse, S., Abeling, T., Deeming, H., 

Fordham, M., Forrester, J., Jülich, S., 

Karanci, A.N., Kuhlicke, C., Pelling, M., 

Pedoth, L., Schneiderbauer, S. & Sharpe, 

J. (2019). “The emBRACE Resilience 

Framework”. In Framing Community 

Disaster Resilience (eds H. Deeming, M. 

Fordham, C. Kuhlicke, L. Pedoth, S. 

Schneiderbauer & C. Shreve). 

https://doi.org/10.1002/9781119166047.c

h6 

Mansoori, E., Shokri, O., Pourshahriar, H., 

Pouretemad, H. R. & Rahiminejad, S. P. 

(2014). “Effectiveness of Pennsylvania 

resiliency program on attribution styles 

and psychological adjustment in college 

students”. Journal of Applied Psychology, 

8 (2). [In Persian] 

NIST (2016). “NIST Special Publication 

1190: Community Resilience Planning 

Guide for Buildings and Infrastructure 

Systems, Volume I”. National Institute of 

Standards and Technology (NIST), 126. 

http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1190v

1 

Norman, W. (2012) “Adapting to change: the 

role of community resilience”. The Young 

Foundation, Retrieved from: http:// 

youngfoundation.org/wp-content/ 

uploads/ 2012/10/ Adapting-to. 2012:10, 

London, UK. 

O’Sullivan, T. L., Kuziemsky, C. E., Toal-

Sullivan, D., & Corneil, W. (2013). 

“Unraveling the complexities of disaster 

management: a framework for critical 

social infrastructure to promote 

population health and resilience”. Social 

science & medicine (1982), 93, 238–246. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.

07.040 

Peng, L., Li, M., Zuo, X., Miao, Y., Chen, L., 

Yu, Y., Liu, B., & Wang, T. (2014). 

“Application of the Pennsylvania 

resilience training program on medical 

students”. Personality and Individual 

Differences, 61–62, 47–51. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.006 

Papa L. (2012) “Exploring the Role of 

Biomarkers for the Diagnosis and 

Management of Traumatic Brain Injury 

Patients”. In T. Man, & R. J. Flores 

(Eds.), Proteomics - Human Diseases and 

Protein Functions. IntechOpen. 

https://doi.org/10.5772/31776. 

Pishkar, N., Nasimi, M. A. & Rahmati, M. 

(2021). “Developing A Conceptual Model 

of Green Supply Chain Antecedents and 

Consequences in The Qualification 

Approach”. Journal of Industrial 

Management Studies, 18 (59), 335-357. 

doi:10.22054 / jims.2021.53442.2509 [In 

Persian] 

Rafieian, M., Rezaei, M. R., Askari, A., 

Parhizkar, A. & Shayan, S. (2011). 

“Explaining the Concept of Resilience 

and Change in Center Accident 

Management (CBDM)”. Journal of 

Spatial Planning, 15 (4), 19-42. Available 

at: https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-

9255-fa.pdf [In Persian] 

Renschler, C. S., Frazier, A. E., Arendt, L., 

Cimellaro, G. P., Reinhorn, A. M., & 

Bruneau, M. (2010). “Framework for 

defining and measuring resilience at the 

community scale: The PEOPLES 

resilience framework”. MCEER Technical 

Report -MCEER-10-006, University at 

Buffalo. 

Salehi, I., Aghababaei, M. T., Sarmadi, H. & 

Farzad Behtash, M. R. (2012). “Study of 

environmental resilience using causality 



177  1400 زمستان، دومشماره هم، سال د ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

network model”. Environmental Science, 

37 (59), 99-112. [In Persian]. 

Tulane University (2011). “Haiti 

Humanitarian Assistance Evaluation, 

From a Resilience Perspective”. Disaster 

Resilience Leadership Academy, 

www.drlatulane.org/groups/haiti-

humanitarian-aid-evaluation/final-

report/english-

documents/UEH%20Tulane%20DRLA%

20Haiti%20Humanitarian%20Aid%20Eva

luation%20ENGLISH%20May%202012.

pdf/at_download/file 

UNISDR (2012). “Making Cities Resilient— 

My City is Getting Ready”, Retrieved 8 

February 2012 from: 

http://www.unisdr.org/english/campaigns/

campaign. 

UNISDR (2009). “Terminology on Disaster 

Risk Reduction”. Available at: 

https://www.unisdr.org/files/7817_UNIS

DRTerminologyEnglish.pdf 

United Nations (2005). “Hyogo Framework 

for Action 2005-2015: Building the 

Resilience of Nations and Communities to 

Disasters”. 22 January 2005, 

A/CONF.206/6, available at: 

https://www.refworld.org/docid/42b98a70

4.html

Yodmani, S. (2001). “Disaster Risk 

Management and Vulnerability 

Reduction: Protecting the Poor”. Paper 

Presented at the Asia and Pacific Forum 

on Poverty Organized by the Asian 

Development Bank. 

https://www.adpc.net/V2007/IKM/ONLI

NE%20DOCUMENTS/downloads/Povert

yPaper.pdf Accessed 3 July 2021. 

Zhou, H., Wang, J. A., Wan, J., & Jia, H. 

(2010). “Resilience to natural hazards: a 

geographic perspective”. Natural hazards, 

53 (1), 21-41. DOI 10.1007/s11069- 009- 

9407-y. 2009:2. 

 COPYRIGHTS 
 © 2022 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0) 


