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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,
Community.
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:چكیده
 در:تابآوری ظرفیت این را دارد که در چرخه مدیریت سوانح محیطزیستی
 هدف این پژوهش بررسـی مـدلهای. حین و بهد از سانحه وارد شود،قبل
 این پـژوهش.موجود در زمینه تابآوری در برابر سوانح محیطزیستی است
 جامهــه آمــاری پــژوهش کنــونی شــامل.بــا روش فراتحلیــل انجــام شــد
پژوهشهای مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور بهصورت مقاله تمـام
 پایاننامــه و طرحهــای پژوهشــی در پایگاههــای اطالعــاتی و،مــتن
 بـر اسـاس.کتابخانههای دانشگاهها یـا مراکـز دولتـی در دسـترس بودنـد
 نتـایج. پـژوهش موردبررسـی قـرار گرفتنـد25 مالکهای ورود و خـروج
، مؤلفه محیطزیست و کشاورزی14 پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با
، بیمـه، اقتصـادی و مـالی، اجتماعی و فرهنگی، فیزیکی و کالبدی،انسانی
، نهـادی و سـازمانی، جمهیـت شـناختی، روانشـناختی،کاهش مخـاطرات
 رهبری و استراتژی، اطالعات و ارتباطات،صالحیت جامهه و سبک زندگی
 پایایی از طریق ضـریب کاپـا بـا مقـدار.و حفاظت و امنیت تشکیل گردید
 مـدل. محاسبه گردید که در سطح توافـق عـالی قـرار گرفتـه اسـت0/95
حاصل از پژوهش با شناساندن عوامل مؤثر بـر تـابآوری جامهـه در برابـر
 کـاهش آسـیبها و،سوانح محیطزیستی امکـان بهبـود مـدیریت بحـران
.زمینههای الزم برای برنامهریزی آموزشی در سطح کشور را فراهم میکند
. جامهه، سوانح محیطزیستی، تابآوری:واژههای کلیدی
.
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مقدمه
مخــاطرات محیطزیســتی ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه در نبــود
سیستمهای کاهش خطر به سـوانحی هولنـاک و ویرانکننـده
برای اجتماعات بشری تبـدیل شـوند ()Zhou et al., 2010
در زمان وقوع هر بحرانـی ،درصـورتیکه جامهـهی هـدف آن
بحران ،آمادگی ذهنی برای مقابله با آن را داشته باشند ،حجـم
وسیهی از اغتشاشات و بینظمیهـای بهـد از بحـران کـاهش
میبای ـد )Davis & Izadkhah, 2006( .در ایــن میــان
تــابآوری یکــی از مهمتــرین عوامــل تحقــق پایــداری اســت
( .)Bujones, & et al., 2013تابآوری به مهنای توانـایی
یک سیستم ،اجتمـاع یـا جامهـه در مهـرض مخـاطرات بـرای
مقاومت ،جذب ،جایگزینی ،انطباق ،تبدیل و بازسازی بهموقع و
کارآمد اثرات یک مخاطره از طریق حفظ و ترمیم سـاختارها و
عملکردهای ضـروری اساسـی در مـدیریت ریسـک میباشـد
( UNISDR1, 2009و .)Davies & Davies, 2018
ورود واژه تابآوری به مباحـث مـدیریت سـوانح از 2005
میالدی در همایش هیوگو مطـرح شـد و بهتـدریج در هـر دو
زمینه نظری و علمـی کـاهش خطرهـای سـوانح جایگاههـای
بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داد ()Rafieian, 2011
تابآوری یک بهد جدید تحلیلی از واژگـان فاجهـه اسـت کـه
هنوز تهریف موردقبول همگان برای آن وجود ندارد تـابآوری
از لغت التین رزیلیو 2به مهنـای بـهطور ناگهـانی عقبنشـینی
کردن گرفته شده است ( .)Norman, 2012اگرچه هنـوز در
اینکه این کلمه در ابتدا در چـه رشـتهای اسـتفاده شـده اسـت
اختالفنظـر وجـود دارد ( )Badri et al., 2013امـا شـهر
تابآور ،شهری است که بهد از وقوع فاجهه توانایی حفظ تهادل
و بازگشت به حالت اولیه و ازسرگیری فهالیتها را داشته باشـد
( )Papa, 2012شهرهای تابآور قادر بـه مقاومـت در برابـر
شوکهای شدید ،بدون هرجومرج آنی یا ویرانـی و شکسـتگی
دائمی هستند (.)Godschalk, 2003
تابآوری ظرفیت این را دارد که در چرخه مدیریت سوانح
محیطزیســتی :در قبــل ،حــین و بهــد از ســانحه وارد شــود
( )Andersen & Cardona, 2013و بـا توجـه بـه اینکـه
مدیریت سوانح محیطزیستی بهد از رخداد سـانحه در ایـران در
شرایط مطلوبی قرار نداشته و پس از وقوع اینچنـین حـوادثی
1. United Nations International Strategy for
Disaster Reduction
2. Resilio

همچون زلزله شهرهای بم و رودبار آسیبهای زیاد بـه مـردم
اینگونه جوامع واردشده و بدین دلیل که مهموالً افراد سـانحه
دیده قادر نیستند بهآسانی به شرایط متهادل بازگردند و یا اینکه
شرایط خود را بهگونهای جدید تغییر داده و بتوانند به سازگاری
موفق دست یابد (.)Bastaminia et al., 2016
مشارکت جامهه یکی از مباحث مطرح در مدیریت بحـران
است .مشارکت جامهه درواقع سـهیم شـدن مـردم در تمـامی
فرایندهای مربوط به چرخه مدیریت بحران است .رونـدی کـه
در طی آن مـردم در مهـرض خطـر یـا متـأثر از بالیـا بـهطور
خودجوش یا هدایتشده در فرایندهای مربوط به تصمیمگیری،
برنامهریزی و اجرا شرکت میکننـد و بـهتنهایی یـا بـا کمـک
ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی محلــی ،منطقــهای ،ملــی و
بینالمللی سهی در پیشگیری از بحران یا در صورت وقـوع آن
بازگردانــدن جامهــه بــه شــرایط قبــل از رخــداد بحــران دارنــد
(.)Jahangiri et al., 2011
در چارچوب پیشنهادی تابآوری جامهه ( & Ainuddin
 )Kumar, 2012آسیبپذیری و تابآوری در برابر زمینلرزه
را در برمیگیرد .این چارچوب چهار بهد متوالی تأثیرات بـالقوه،
آسیبپذیری ،درک ریسک و در نهایت تابآوری است.
همچنین میتوان به مدل مهیشت پایدار 3اشاره نمـود کـه
توسط راهبرد بینالمللی کاهش بالیا ( 4)ISDRبرای کـاهش
فقر بهد از سوانح محیطزیستی بهکاررفته و بهعنوان چـارچوبی
یکپارچه برای فهم منابع زیاد فقر و راهحلهایی برای آن ،ارائه
شده است .دیدگاه مهیشـت پایـدار بـا تأکیـد بـر دیـدگاههـای
مشارکتی ابزاری سودمند برای طراحی پروژههای مردم محـور
کاهش فقر است .این چارچوب شامل ترکیب انواع سـرمایه در
تقویت تابآوری جامهه است که دربرگیرنده سـرمایه طبیهـی،
اجتماعی ،مالی ،انسانی و فیزیکی میشود.
5
مدیریت بالیای اجتماعمحور (Yodmani, ( )CBDM
 )2001و مـــدل مکـــانی تـــابآوری حـــوادث (6)DROP
( )Burton, 2015; Cutter et al., 2014مـدل ارزیـابی
تابآوری هائیتی )Tulane University, 2011( 7چارچوب
تـابآوری مخـاطرات (O’Sullivan et al., ( 8)FEMA

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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 )2013چارچوب توسهه تابآوری جوامع (NIST, ( 1)NIST
 )2016مـدل تـابآوری ایاالتمتحـدهFrazier et al., ( 2

 )2014مدل شبکه علیت ( )Salehi et al., 2012چارچوب
هیوگو بـرای اقـدام  :2015-2005ایجـاد تـابآوری جوامـع و
ملتها در برابر سوانح ( )United Nations, 2005چارچوب
 )Kruse et al., 2019( emBRACEو چـــارچوب
 )Renschler et al., 2010( PEOPLESاز جملـــه
مدلهای دیگری هستند که با موضع تابآوری جوامع در برابر
سوانح مطرح گردیدهاند.
بنابراین با توجه به پیشینه پژوهشهای انجامشده و رونـد
افزایش مطالهات در حال انجام در زمینه تابآوری با توجه بـه
اینکه در داخل کشـور فراتحلیـل جـامهی در زمینـه مـدلهای
تابآوری در برابـر سـوانح محیطزیسـتی وجـود نـدارد انجـام
مطالههای بهمنظور یکپارچهسازی پژوهشهـای انجامشـده در
این حوزه ضروری به نظر میرسد .انجام این پژوهش بـه حـل
تناقضــات موجــود کمــک کــرده و زمینــه را بــرای انجــام
پژوهشهای آینده در این حوزه فراهم میکند .همچنین انجام
فراتحلیل به دستاندرکاران و مسئوالن کمـک میکنـد تـا بـا
مدیریت بحران فراهم کنند .همچنین این فراتحلیـل میتوانـد
توجه پژوهشگران را به حوزههای جدید جلب کرده تا از انجـام
مطالهات تکراری کاسته شود .این پژوهش با هدف فراترکیـب
پژوهشهای انجامشـده در زمینـه تـابآوری جامهـه در برابـر
سوانح محیطزیستی انجام شده است و بـه دنبـال ارائـه مـدل
جامع تابآوری جامهه در برابر سوانح محیطزیستی میباشد.
روششناسی پووهش
در این پژوهش از فراتحلیل بهعنوان یک تکنیک آماری جهت
تهیین ،جمعآوری ،ترکیب و خالص نمودن یافتههای پژوهشـی
با موضوع تابآوری جامهـه اسـتفاده شـده اسـت .بـهطورکلی
پژوهش در شش گام انجام گردیده است:
گام اول :جستوجوی منابع
ابتدا با استفاده از کلیدواژههای تابآوری ،آمـوزش تـابآوری،
تابآوری جامهه ،آمـوزش نوجوانـان ،سـوانح محیطزیسـتی در
بانکهای اطالعات نشریات و سامانههای علمـی و پژوهشـی
داخل و خارج از کشور ،مقالـههای منتشرشـده در بـازه زمـانی
1. National Institute of Standards and Technology
Framework
)2. Resilience United States (ResilUS
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 2000تا  2021که به نحوی به بررسی تـابآوری پرداختهانـد،
گردآوری شدند .در این مرحله  250مقاله به دست آمد.
گام دوم :مرور مطالهات و تهیین مهیارهـای ورود و انتخـاب
مطالهات واجد شرایط:
در ایــن گــام بــرای واردکــردن هــر پــژوهش در فراتحلیــل
مالکهای زیر در نظر گرفته شدند:
 .1پژوهشها منجر به ارائه مدل شده باشد.
 .2پژوهشهــا در مقــاطع کارشناســی ارشــد و دکتــری و
توسط تیم متخصص انجام شده باشند.
 .3پژوهشها با اسـتفاده از ابزارهـا و روشهـای مهتبـر و
دارای ویژگیهای روانسنجی مطلوب انجام شده باشند.
با توجـه بـه مالکهـای ورود پژوهشهـا در فراتحلیـل و
همچنین نتایج ارزیابی ،از میان پژوهشهای انجامشده ،تهـداد
 22پــژوهش انتخــاب و در تحلیــل وارد شــدند .بســیاری از
صاحبنظران ،انجام فراتحلیل حتی روی تهداد مطالهاتی بسیار
کمتر از این را بهشرط رعایت مالکهـا و شـرایط ،قابـلقبول
میدانند (.)Borenstein et al., 2021
گام سوم :استخراج اطالعات
در ایــن مرحلــه محتــوای مقــاالت بــهدقت مطالهــه شــده و
شاخصهای اساسی استخراج میشود .این مرحلـه از پـژوهش
با کمک نرمافزار مکس کیودا نسخه  2020انجام گردیده است
(شکلهای  1و .)2
گام چهارم :تجزیهوتحلیل مطالهات
در این مرحله ،پژوهشگر به دنبـال کـدهای برآمـده از فراینـد
فراترکیب است .به همین دلیل برای تمام عوامل استخراجشده
از منابع مرتبط با مسئلهیابی ،یـک کـد در نظـر گرفتـه شـد و
سپس این کدها با توجه به منابهی که از آنها استخراج شـدهاند
و همچنین میزان فراوانی آنها ،طبقهبندی شدند (شـکلهای 3
و .)4
گام پنجم :ارائه نتیجه کلی فراترکیب
در اینجا با توجه به بررسی مهانی کدها ،آنهـا در یـک مفهـوم
مشابه دستهبندی شدند .سـپس مفـاهیم بهدسـتآمده تجمیـع
شده و در مقولـههای کلیتـر قـرار گرفتنـد .در ایـن پـژوهش
بهطورکلی  234کد از منابع موردمطالهـه اسـتخراج شـد .ایـن
کدها در  14مفهوم خالصه شدند (شکل .)5
گام ششم :پایایی و اعتبار مدل
فراترکیب گران میبایست از آغاز تا انجام فرایند ،در اندیشهی
راهکارهای مناسب بهمنظور ارتقای اعتبار پژوهش خود باشند.
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در پژوهش کیفی منظور از اعتبار ،مفاهیمی شامل دفاعپذیری،
باورپذیری ،تصدیقپذیری و حتی بازتابپذیری نتایج تحقق
است .یکی از شاخصهای پایایی تحقیق کیفی ،ارزیابی دو یا

چند سند از حیث ارجاع به شاخصی خاص است .محاسبه
شاخص کاپا میتوان پایایی را ارزیابی کرد (جدول .)1

شکل  .1کدگذاری دادهها در نرمافزار MAXQDA
Figure 1. Data encoding in MAXQDA software

شکل  .2نمای کلی کدها در نرمافزار MAXQDA
Figure 2. Overview of codes in MAXQDA software
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یافتههای پژوهش
در این پژوهش جهت اعتبـاردهی فراینـد کدگـذاری و کنتـرل
کیفیت آن از شاخص کاپا استفاده شده است .جهـت محاسـبه
شاخص کاپا از یک فرد خبره در امر موضوع خواسـته میشـود
بــدون اطــالع از کدگــذاری محقــق ،نســبت بــه کدگــذاری و
دستهبندی مفـاهیم اقـدام نمایـد ()Pishkar et al., 2021
سپس با استفاده از نرمافزار  ،SPSSمفاهیم ارائهشـده توسـط
پژوهشگر با مفاهیم ارائهشده توسط فـرد خبـره مقایسـه شـده
است .چنانچه کدهای این دو محقق نزدیـک بـه هـم باشـند.
نشاندهنده توافق باال بین این دو کدگذار و بیانکننده پایـایی
است .مقدار شاخص کاپا محاسبهشده در جدول  1برابـر 0/95
است که در سطح توافق عالی قرارگرفته است.
بهمنظور بررسی اینکـه مقـاالت منتخـب عمـدتاً بـه چـه
موضوعهایی توجه داشتهاند از روش ابرکلمـات ،بـرای تحلیـل
کلیدواژههای اسناد منتخب استفاده شده است .بر اساس شکل
 3کلیدواژههایی که دارای بیشترین فراوانی هستند در خروجی
حاصل از نرمافزار  MAXQDAبهصورت ابـر کلمـات ارائـه
شده است .این شکل تمرکز محتوایی اسناد منتخـب را نشـان
میدهد.

در شکل  4فراوانی کلمات بهصورت نمـودار نمـایش داده
شده است که بیشترین فراوانی مربوط به سرمایههای اجتماعی
و فرهنگی است و پسازآن به ترتیب اقتصادی مـالی ،سـرمایه
فیزیکی ،محیطزیست و کشاورزی ،صالحیت جامهـه و سـبک
زندگی ،سرمایه انسانی ،نهادی سازمانی ،اطالعات و ارتباطات،
جمهیت و جمهیتشناسـی ،صـنهت بیمـه ،حفاظـت و امنیـت،
روانشناسانه ،رهبـری و اسـتراتژی و کـاهش مخـاطرات قـرار
گرفته است .درواقع باید توجه داشت که فراوانـی بـاالی یـک
کلیدواژه حاکی از اهمیت آن در حوزه مورد مطالهه است.
در شکل  ،5نتایج نهایی حاصـل از مـرور نظاممنـد اسـناد
حوزه تابآوری بر اساس روش فراترکیب آمده اسـت .کـدهای
استخراجشده در زیرمجموعـه  14مقولـه اسـتخراج شـدند کـه
شامل :محیطزیست و کشاورزی ،انسانی ،فیزیکـی و کالبـدی،
اجتمــاعی و فرهنگــی ،اقتصــادی و مــالی ،بیمــه ،کــاهش
مخاطرات ،روانشناختی ،جمهیت شناختی ،نهادی و سـازمانی،
صالحیت جامهه و سبک زندگی ،اطالعات و ارتباطات ،رهبری
و استراتژی و حفاظت و امنیت هستند؛ بنـابراین در تـابآوری
جامههشناختی باید به همه مقولههای مذکور توجه شود.

جدول  .1وضهیت شاخص کاپا و نتایج آماره ضریب توافق کاپا
Table 1. Kappa index status and results of Kappa agreement coefficient statistics

نتایج آماره (ضریب توافق کاپا)
Statistical results (Kappa agreement
)coefficient
ارزش
Value

0.95

تهداد نمونهها
Number of Samples

22
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مقدار عددی شاخص کاپا
The numerical
value of the Kappa
index
کمتر از 0
0-0.2
0.21 -0.4
0.41 -0.6

0.61-0.8
0.81-1

وضعیت توافق
Status of agreement
ضهیف
Weak
بیاهمیت
Insignificant
متوسط
Medium
مناسب
Suitable
مهتبر
Valid
عالی
Excellent
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شکل  .3ابر کلمات مربوط به مؤلفههای موجود در پژوهشهای مورد مطالهه
Figure 3. Words cloud related to the components in the studied researches

شکل  .4فراوانی مؤلفههای موجود در پژوهشهای موردمطالهه
Figure 4. Frequency of components in the studied researches

شکل  .5مدل تابآوری جامهه در برابر سوانح محیطزیستی
Figure 5. Model For Community Resilience Against Environmental Disasters
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ارائه مـدل مناسـب جهـت مـدل تـابآوری
جوامع در برابر سوانح طبیهی طراحی شد لذا سهی گردیـد کـه بـا
بررسی نتایج مطالهات گذشته در زمینـه تـابآوری اجـزاء اصـلی
مدل استخراج شوند .بـه همینطـور بررسـی اسـناد نیـز از روش
فراترکیب اسـتفاده گردیـد .مـدل بهدسـتآمده از فراتحلیـل بـر
مقاالت موجود در زمینه تابآوری شامل  14مؤلفه :محیطزیسـت
و کشاورزی ،انسانی ،فیزیکـی و کالبـدی ،اجتمـاعی و فرهنگـی،
اقتصادی و مالی ،بیمه ،کاهش مخاطرات ،روانشناختی ،جمهیـت
شناختی ،نهادی و سازمانی ،صـالحیت جامهـه و سـبک زنـدگی،
اطالعات و ارتباطـات ،رهبـری و اسـتراتژی و حفاظـت و امنیـت
میباشد .این مدل جـامع بـهتمامی ابهـادی کـه در پژوهشهـای
مختلف پرداخته شده است اشاره میکند و مدل جـامهی از تلفیـق
پژوهشهای موجود ارائه میدهد مدل حاصـل ،از مجمـوع نقـاط
قوت مدلهای موجود بهره میگیرد و به علت جامع بـودن منبـع
مناسبی برای استفاده در برنامهریزی و مدیریت بحران میباشد.
بررسی یافتـههای پـژوهش بـا یافتـههای صـالحی (،)2011
رنشــلر و همکــاران ( ،)2010کــاتر و همکــاران ( ،)2010مــایلز و
Disaster Prev. Manag. Know., 6 (1): 3246
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, 116.
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.
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چانــگ ( )2008و برنامــه محیطزیســت ملــل متحــد ()2020
نشاندهنده هم سویی نتایج حاصل با تهدادی از عوامل در مبـانی
نظری بوده است؛ بنابراین میتوان مدعی شد که پژوهش حاضـر
به هدف توسهه مفاهیم تابآوری جامهه در برابر سـوانح محیطـی
دست یافته است.
از جمله محدودیتهای مدل میتوان به عـدم وجـود مؤلفـه
آموزش اشاره نمود که ضـرورت اسـتفاده از برنامـههای آموزشـی
ماننــد برنامــة تــابآوری پنســیلوانیا ( Peng et al., 2014و
 )Mansoori et al., 2003مورد اشاره قرار گرفته است.
توسههی تابآوری ،نیازمند بسترهای قانونی است که یکی از
الزامهای آن تبیین برنامه عملیاتی آموزش تابآوری ،الگوسازی و
اشاعه فرهنگ آمـوزش تـابآوری در کشـور از طریـق برگـزاری
نشستها ،همایشها ،جشنوارههای آموزشی  -توجیهی تابآوری
و تبادل تجربه میان فهالین و مستندسازی و اطالعرسـانی آن بـه
سایر اعضا است لذا الزام تهیه و تدوین منـابع علمـی و آموزشـی
الزم جهــت انتقــال مفــاهیم اساســی تــابآوری بــه مخاطبــان و
ذینفهان و افزایش پایهی پژوهشی در زمینه آموزش تابآوری و
گسترش رویکردهای پژوهشی ضروری است.
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