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 چکیده
در مورد . مورد بررسی قرار می دهد جامعهاین مقاله آثار فرایندهای جهانی شدن را بر تاب آوری 

برای درک بهتر مسیرهای تاب آوری در سطح جامعه  1نظریه گذارابزاری که ایده های نظری همانند 

و در مورد چارچوب متمرکزی بر رهیافت تاب آوری اجتماعی، به منظور درک تاب  فراهم می آورد؛

آوری جامعه به عنوان فضای مفهومی ای که در نقطه تالقی میان سرمایه اقتصادی، اجتماعی و 

این مقاله بحث می نماید که برخی جوامع خاص با افزایش . محیطی قرار دارد، بحث می نماید

قرارگیری در مسیرهای جهانی سازی شده تصمیم گیری، در حال از دست دادن تاب آوری هستند، 

اگرچه یک سیستم به . در حالی که برخی از دیگر جوامع ممکن است تاب آوری به دست بیاورند

توجه به تعادل صحیح میان جوامع و تعامالتشان با . یستتنهایی کامال تاب آور یا کامال آسیب پذیر ن

در حالیکه انزوای بیش از حد یک . سطح جهانی برای حداکثرسازی تاب آوری جامعه کلیدی است

جامعه ممکن است به دلیل وابستگی بیش از حد به منابع، مهارت ها و مردم محلی بد باشد؛ جهانی 

به طور . تمالی استقالل و هویت و مشکالت همراه استنیز با از دست دادن اح  شدن بیش از حد

زیرا . نیز تاکنون موفقیت ملموس چندانی نشان نداده اند  خاص، جوامع مجددا بومی سازی شده

تقریبا همه اعضای فرایند بومی سازی در سطح جامعه به طور همزمان در سیستم سرمایه داری 

 .ادجهانی قرار گرفته اندجهانی از طریق وابستگیشان به فرایندهای اقتص

 -اجتماعی -مایه اقتصادیرتاب آوری اجتماعی، جهانی شدن، نظریه گذار، س :واژگان کلیدی 

 بومی سازی شدهمجددا زیست محیطی، جوامع 
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 مقدمه .1

در . فرایند هدفمند توسعه اجتماعی؛ و به عنوان یک موضوع پژوهش قرار گرفته استمفهوم تاب آوری به سرعت مورد توجه دو طیف  

، مفاهیم تاب 222 زیرا از ابتدای . در بحث های سیاسی و سیاست گذاری است« پایداری»جایگزینی با  در حال، «تاب آوری»واقع مفهوم 

درک چگونگی پاسخگویی و سازگاری جوامع در برابر تغییرات آوری و آسیب پذیری شروع به فراهم نمودن چارچوب مفهومی مهمی برای 

ظرفیت یک سیستم در جذب اختالل و سازماندهی مجدد و در عین حال  ،تعریف پذیرفته شده عمومی تاب آوری. محیطی و اجتماعی کردند

گزینی ای که یک سیستم می تواند تحمل تاب آوری با میزان جای. تحمل تغییر نگهداری عملکرد، ساختار، هویت و بازخوردهای مشابه حیاتی

در نتیجه تاب آوری مفهوم قدرتمندی شده که فراتر از علوم . کند و کماکان به حالتی که عملکرد خود را حفظ کند بازگردد، سنجیده می شود

تاکید می ورزد، پژوهش تاب  1چنانچه فولکه. طبیعی و اجتماعی، به طور فزاینده ای به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری استفاده می شود

، با « بوم شناختیتاب آوری »تاکیدات اولیه روی . پدید آمد، در چندین وجه شروع به رشد نمود 1692و  1692آوری که در ابتدا در دهه 

می کرد، مرتبط  با یکدیگر تغییرات اجتماعی و محیط زیست را خصوصکه سئواالتی در «  اکولوژیک -تاب آوری اجتماعی»رهیافت های 

، که پاسخگویی سیستم انسانی به تغییرات را شامل می گردد، در مرکز تحقیقات « تاب آوری اجتماعی»و اخیرا تمرکزی بر . جایگزین گردید

 .مطالعه حاضر در زیرمجموعه تاب آوری اجتماعی قرار می گیرد. قرار گرفته است

چراکه در این سطح است که مسیرهای تاب آوری در . بومی خواهد بودتمرکز فضایی این مطالعه روی درک تاب آوری در سطح جامعه 

در طول دو دهه گذشته، توجه مجددی به جامعه به عنوان عرصه مهمی برای نمایش طیفی از مسائل شامل مسیرهای . عمل اجرا می شود

بتدا در سطح محلی پیش از بزرگ شدن درک عمل محیطی ا اهمیتبسیاری در مورد . تغییرات زیست محیطی و اجتماعی صورت گرفته است

توضیح   ادگرانتقاد پیشین تمرکز روی سطح جامعه همچنین توسط . تصمیم گیری در سطوح منطقه ای، ملی و جهانی بحث کرده اندمقیاس 

 . "، آورده نشده استجامعهرشته ای به منظور بررسی معنای تاب آوری  اتبه صورت موثری در تقسیممفهوم تاب آوری  ": داده شده است

به پیش  محتاطانهاولین نکته . وجود دارد «اجتماع»م وو مفه نامعنکته مهم است که مباحث اساسی ای در مورد تاکید بر این اگر چه 

یر جوامع نظ)دارایی های جغرافیایی بسته و به آسانی قابل شناسایی  در عوض ،فرض هایی در مورد جوامع به عنوان سیستم های باز و نامحدود

 افرادمتفاوتی برای  انیبحث می کنند که جامعه به طور وسیعی یک ساخت نگرشی است که مع افراد زیادیدر نتیجه . باز می گردد( روستایی

شامل جوامع )تعریف مختلف  122حدود  "جامعه"، در مطالعه اش از جوامع روستایی انگلستان، تاکید نمود که مفهوم 9نیل. مختلف می یابد

وجود  "جوامع"گروه ها یا افراد ذی نفع در میان  ید زیاداتعد نکته دوم احتیاط به حقیقتی باز می گردد که. را دربرمی گیرد( نترنتی مجازیای

غالبا با  ،تاب آوری جامعهبنابراین . دارند و این عاملین در میان شبکه پیچیده ای از قدرت و غالبا با اهداف متنوع مرتبط با تاب آوری هستند

در تناقض با  کامالدر حالیکه برخی از اهدافشان گاها ، انذی نفعبسیار متنوع جستجوی تاب آوری چندگانه در یک جامعه توسط شبکه 

این مقاله اذعان می . می نماید، ارتباط می یابدخنثی در جامعه در دستیابی به تاب آوری حداکثری را دیگر همو تالش های  استیکدیگر 

محدود کردن تعریف جامعه، گونه بندی راه های سازگاری جامعه در پاسخگویی به مسائل جهان واقعی را دشوار می کند، اما در عین که نماید 

حال گسترده کردن تعریف نیز متقابال هدف این مقاله را که لزوم در نظر گرفتن یک جایگاه میانه در مفهوم جامعه است را با شکست مواجه 

به عنوان مثال واحد موثری از تعلق و هویت و شبکه )جامعه به عنوان کلیتی از تعامالت سیستم اجتماعی : 9اندیگریده کاتر و به عق .می کند

بحث تاب آوری و ر این مقاله نیز بیشتر خود را بدر نتیجه . است در یک فضای جغرافیایی تعریف شده( اما نه انحصارا)معموال ( ای از روابط

به عنوان مثال یک جامعه شهری یا روستایی با ساکنانی که کمابیش . محیطی جوامع جغرافیایی محدود، متمرکز می کندراهکارهای زیست 

  البته جوامع کمتر مکان محور نظیر جوامع فراجهانی شده. می توانند از طریق وجود یک مرکز اجتماع با خدمات خاص محلی، شناسایی شوند

امید است که این درک از جامعه به کشف عمومی ای برای تفکر درباره تاب آوری جامعه به منظور  .نیز همچنین مورد مالحظه هستند  شده

 . کاربست در بسیاری از انواع جوامع موجود کمک کند
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باید بحث می شود،  "تاب آوری جامعه"مسائل مهمی درباره مقیاس وجود دارد که زمانی که در مورد این مقاله تاکید می نماید که 

نشان می دهد، کوچک مقیاس  1شکل . هم می تواند بزرگ مقیاس و هم کوچک مقیاس شود "جامعه"مخصوصا مفهوم . مورد توجه قرار گیرد

مسیر تاب آوری  هر یک کردن به معنای محسوب کردن جوامع به عنوان دارایی های غیرهمگن از خانوارها، افراد و گروه های ذی نفع است که

این بدان معناست که سواالت هنجاری در مورد تاب آوری . باشدبسیار متفاوت که ممکن است از دیگر افراد جامعه  ا دارند،خودشان رمربوط به 

روش اینکه چه کسی و اینکه چه کسی تاب آوری را تعریف می کند و می سنجد و چگونگی استفاده از داده ها در فرایند تصمیم گیری و 

به طور مشابه، اجرای . اهمیت می یابد ،باشد متنوع تنوع دیدگاه های ذی نفعان در جامعه اید به اندازهشناسی های ارزیابی تاب آوری ب

چرا که تنها در سطح محلی است که . راهکارهای تاب آوری می تواند بیان مستقیمش را در سطح افراد، خانوار، جامعه به صورت انحصاری بیابد

هر فرایند یا عمل بزرگ مقیاس تر موثر دیگر،  عبارتبه . (1شکل )محسوسی در عمل تجربه می شود پیامدهای سیاست ها و تصمیمات با آثار

خانوار در میان یک  /، نهایتا توسط افراد(جهانی تغییر1 پیشران هایبرای مثال هنجارهای منطقه ای، سیاست ملی، )بر تصمیم گیری محیطی 

بزرگ کردن مقیاس مفهوم تاب آوری جامعه نیز به همان . جامعه متعادل شده و با آثار ملموسی در یک مکان مشخص به عمل درمی آیند

ا ، بدر سلسله مراتب تودرتویی از مقیاس ها افراد و بومی جوامعمسیرهای تصمیم گیری  ،نشان می دهد 1شکل چنانچه . میزان پیچیده است

در این سطوح ما بیان غیرمسقیمی از تاب آوری را . جای گرفته اند میان جامعه و سطوح منطقه ای، ملی و جهانیدر ارتباط نردبانی نزدیکی 

خانوارها اطالع دهنده و  /تاب آوری توسط افراد کنشکه بر ( برای مثال سیاست و برنامه ریزی گذرگاه های ایدئولوژیک اجتماعی)  می یابیم

 .یرگذار استتاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشران های متعدداین نظریه تحلیل . را به عنوان ابزاری برای درک چالش های تاب آوری به کار می گیرد« نظریه گذار»این مطالعه 

 امکانپذیررا ادعای انتقال سریع جوامع پیرامون دنیا به سوی مسیرهای جدید و غیرقابل پیش بینی امتحان موثر بر تاب آوری جوامع و  اتتغییر

از جهانی شدن، ایدئولوژی های نئولیبرال تا گستره ای از سرمایه داری جهانی تا حتی دورترین نقاط  در طیفی تغییرات پیشران های .می سازد

سونامی ) فجایع طبیعیاین نیروها به همراه اختالالت افزون تر نظیر . تشدید شده است مهاجرتجهان با مسئله تغییر اقلیمی، رشد جمعیت و 

جهانی شدن . به طرز پیچیده ای بر مسیر توسعه و نهایتا تاب آوری و آسیب پذیری جوامع تاثیرگذارندبا یکدیگر ( ها، زلزله ها، فوران آتشفشانی

با تسریع  و فضا -فشردگی زمانمخصوصا چون با . برای تاب آوری جامعه تلقی شود ای منفیو هم  به طور ویژه، می تواند هم عامل مثبت

چون فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی )را تغییر می دهدمقیاس روابط انسانی و ساختار  روابط اجتماعی پیرامون جهان  همراه است، که

-جغرافیایی، اجتماعی)در چندین دهه گذشته، تسریع باز شدن مرزهای جوامع  .(ددر مقیاس جهانی بهتر از منطقه ای یا محلی عمل می نمای

تحت تاثیر فرایندهای جهانی شدن، تاثیرگذار بر حتی دورترین نقاط جهان، توصیه می نماید که دیگر چیزی به ( فرهنگی، سیاسی و اقتصادی

ا چالش های بی شماری درباره چگونگی مواجهه با تغییرات محیطی و در سطح اجتماع، این اختالالت ب. نام جوامع کامال بسته وجود ندارد

                                                           
1
 drivers 

 وری آمقیاس های فضایی تاب  -1شکل

 (Wilson (2012, p. 35): منبع )
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اجتماعی؛ اینکه چه کسی باید مسئول گرفتن تصمیمات کلیدی درباره تغییر احتمالی سبک زندگی غیر پایدار کنونی باشد و اینکه چه 

 .تحکیم فرایندهای تاب آوری گرفته شود، روبروستو سیاسی باید به منظور تاثیر بر فرایندهای تصمیم گیری مرتبط با  نهادیمکانیسم های 

علی رغم ازدیاد انتشارات در خصوص تاب آوری، سه عرصه کلیدی تحقیق مرتبط با تاب آوری اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته 

ناگهانی نظیر طوفان ها، نخست، در حالی که کار زیادی در خصوص چگونگی پاسخگویی جوامع و عملکرد آنها در برابر فجایع طبیعی . است

انسانی  پیشران هایمرتبط با "ابتدائا آهستهمخاطرات "زمین لرزه ها یا فوران های آتشفشانی صورت گرفته، کار کمتری روی تاب آوری و 

است که این این علی رغم این حقیقت . اقتصادی مرتبط با فرایند جهانی شدن صورت گرفته است سیاسی یا -نظیر تغییرات اجتماعیتغییر 

در  برای مثال تنها. به تخریب تعداد بیشتری از جوامع پرداخته اندنسبت به فجایع طبیعی،  ،انسانی پیشران هایناشی از تحوالت  گونه عوامل

فجایع که در است بسیار بیشتر از تعدادی  ، کهمیلیون نفر در انقالب ها، جنگ ها و قتل عام ها کشته شده اند 162 به قرن بیستم نزدیک

دوم، نظر به جدید بودن نسبی رشته پژوهش های مرتبط با تاب آوری، مباحثات نظری در مورد فرایندها، عاملین و  .طبیعی کشته شده بودند

نظیر نظریه گذار برای فهم  ،این مقاله در خصوص ابزاری که مفاهیم نظری. شاخص های تاب آوری اجتماعی هنوز کامال توسعه نیافته است

به خصوص چون نظریه گذار به تحلیل دقیق تغییرات در تاب آوری  .بحث می نماید سیرهای تاب آوری در سطح جامعه فراهم می آوردبهتر م

روی ارتباط بینابینی ممکن میان تاب آوری اجتماعی و اشکال گوناگون سرمایه پژوهش های اندکی سوم، . جامعه در فضا و زمان اجازه می دهد

برای فهم تاب آوری اجتماعی به  1این مقاله چارچوبی متمرکز بر رهیافت علم اجتماعیدر نتیجه، . متمرکز بوده اندطی انسانی و زیست محی

این رهیافت نه تنها شناسایی اهمیت . ارائه می نماید ،عنوان فضای مفهومی در تقاطع میان سرمایه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

، بلکه محیطی و جهانی شدن را ممکن می سازد -مرتبط با مسائل تاب آوری اجتماعی کید در اقداماتمحیطی مورد تا -تعامالت اجتماعی

 .بط با مسائل سیاسی، روانشناسی و اخالقی به همراه اهمیت روابط قدرت در اجتماعات انسانی را معرفی می نمایدعاملین تاب آوری کلیدی مرت

ت و امید است به عنوان سکوی پرتابی برای آزمون عملی بیشتر ایده های توصیه شده در این مقاله ماهیتا به میزان زیادی مفهومی اس

من به ویژه در مورد اینکه جغرافیای انسانی به خوبی جایگاهی برای فراهم آوردن دیدگاه به سوی عدم تداوم فضایی و عدم . این مقاله باشد

اگرچه، هیچ گونه . اع و فرایندهای جهانی شدن فراهم آورده است، بحث می نمایمتجانس تاب آوری اجتماعی میان طیفی از انواع مختلف اجتم

شود، چراکه هر مفسری مسئله جهانی  الحظهمبدون توجه به دیدگاه فرهنگی و رشته ای نگارندگان  تحلیلی از آثار جهانی شدن نمی تواند

 نظیرکه  ،این حقیقت را پنهان نخواهم کردنیز بنابراین من . قرار می دهدمورد مالحظه از زاویه متفاوتی از دیدگاه فرهنگی و رشته ای را شدن 

غالبا به سیستم سرمایه داری جهانی معاصر و فرایندهای جهانی شدن  هچگوناینکه انتقادی بر  این مقاله نیزدیدگاه  بسیاری دیگر از مفسرین،

،  در کنار نویسندگانی نظیر ماندر و گلداسمیت. اثر می گذارند، استی و اجتماعی و خط سیر جامعه زیست بر تحوالت محیطصورت معکوس 

جهانی شدن و قرارگیری فزاینده بسیاری از این مقاله همچنین صریحا موضع انتقادی نسبت به جنبه های منفی   یا اگاروال  استیگلیتز

که  متصدیق می نمایهمچنین اگرچه . مستهانی شدن بیشتر طرفدار بحث ضد جهمن بنابراین . جوامع در سیستم سرمایه داری جهانی دارد

خارجی نظیر تغییرات اقلیمی مواجه هستند، که بدون  پیشران هایجهانی نیز با بسیاری از فشارهای شدید مرتبط با غیربسیاری از جوامع 

 .افزایش دهندد را ممکن نیست تاب آوری خو ،از سایر جوامع بیشتر جهانی شده در جهان( و سایر کمک ها)کمک های مالی 

 درک تاب آوری. 2

و  1692انتهای دهه طول در چنانچه فولکه تاکید می نماید، . به منظور تفهیم تاب آوری می تواند شناسایی گرددکلیدی سه رهیافت 

دوباره به جای اول برگشتن یا به =  "resilire"التین )متمرکز بود« بوم شناختیتاب آوری »این واژه بیشتر روی مفاهیم  1692ابتدای دهه 

این پژوهش ها را بیش از حد توصیفی و   رند و جکسب. گونه به اختالالت پاسخ داده اندبا تاکید بر اینکه اکوسیستم ها چ (حال خود برگشتن

شته ها و نیز بین علم و سیاست را اما بعد از آن این واژه ها بارها مجددا تعریف شد و گسترش یافت تا پژوهش میان ر .غیر هنجاری می دانند

پژوهش های تاب آوری شروع به تمرکز روی تعریف تاب آوری اکولوژیک پیشرفته نمود، که  1662تا  1692در انتهای دهه . ترویج نماید

. کار گرفته شودبه « اکولوژیک -تاب آوری اجتماعی»بررسی می کرد آیا تاب آوری اکولوژیک می تواند در سیستم های انسانی تحت سیطره 
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بخش مهمی . میان علوم طبیعی و اجتماعی می دانند "1بینابینیای  شی"برند و جکس این موضوع را آغاز پیدایش مفهوم تاب آوری به عنوان 

که پویایی تاب آوری سریع، آهسته و تعامالت بین مقیاسی و وابستگی ها  ،بود گاندرسون و هولینگ " پنارکی"از این پژوهش، مفهوم بدوی 

چرخه سازگاری تودرتو از تاب آوری با تاکید بر فعل و انفعال بین مقیاس از دوره های   کتشافی از ابه یکدیگر را به حساب می آورد و مدل 

. بود اری مجدد و فاسد شدن و دوره های سازماندهی مجدد و احیاءو سختی، دوره های سازگتبادالت تشریحی، دوره های در حال رشد آماری 

پیشین  بوم شناختیتاکید نمود که تشریح سیستم های اجتماعی و زیست محیطی که پژوهش تاب آوری  229 در نتیجه، معاهده تاب آوری 

 .را خدشه دار می نماید، به طور فزاینده ای ساختگی است

رفته شده تاب آوری، ظرفیت سیستم در جذب اختالل و سازماندهی مجدد در حالیکه تغییر را تحمل بر این اساس، تعریف عموما پذی

تاب آوری به عنوان یک بنابراین در این زمینه، . می نماید و کماکان عملکرد، ساختار، هویت و بازخوردهای مشابه را حفظ می نماید، است

ط پاسخگویی به اختالالتی که می توانند تنها با مشاهده تغییرات در سیستم در طول یک ویژگی نسبی که توس –دارایی مبرم تلقی می شود 

کیفیت های تاب آوری در مفهوم ظرفیت سازگاری آشکارند، که عموما برای تحلیل چگونگی پاسخگویی . زمان سنجیده شود، توصیف می شوند

توانایی سیستم در تطبیق با تغییر، تعدیل "ستفاده می شود و به عنوان سیستم در طول زمان به تغییرات درونی و بیرونی ا یا عدم پاسخگویی

معموال ظرفیت ( بازخوردها، انعطاف پذیری)یک سیستم با تنوع، پتانسیل برای تغییر، سطح افزونگی و اتصال . "آثار و کنار آمدن با اختالل است

 .بهتری دارد انطباق پذیری

ژیک به دلیل اتکای بیش از حد به پیش فرض های رفتاری علوم طبیعی نظیر قطعیت و اکولو -اگرچه چارچوب تاب آوری اجتماعی

با مفاهیم خطی دانشمندان اجتماعی . د قرار گرفتااثبات گرایی که الزاما نیز برای تاب آوری سیستم های انسانی نیز صحیح نیست، مورد انتق

شود به یک میزان در هر دو سیستم های اجتماعی و زیست محیطی قابل ارائه که فرض می  "قابل اندازه گیری"بودن و پاسخ های تاب آوری 

این . "روشن نیست که آیا اکوسیستم های تاب آور، جوامع تاب آور را ممکن می سازند": چنانچه ادگر تاکید می کند . باشند، موافق نیستند

این مفهوم را می رساند که  "اکولوژیک -افت تاب آوری اجتماعیاو نیز بحث می کرد که رهی. نیز تکرار شده است  موضوع توسط دیویدسون

اما چندین مشکل با انتقال این مدل به سیستم های اجتماعی پدید . در فقدان اختالالت، سیستم ها تمایل به افزایش پیچیدگی خواهند داشت

نیاز به بهبود مفصل بندی روابط چندگانه میان  اکولوژیک در سیستم های اجتماعی -کاربست چارچوب تاب آوری اجتماعی"و  "خواهد آمد

در حالی که پیچیدگی ساختاری سیستم "بنابراین . "داردنسبت به سیستم های محیط زیستی  غیر قطعی تریدر رویه  ،پیچیدگی و اختالل

سیستم های : بل مقایسه نیستندمرتبط با یکدیگر، قا یگشتهای زیست محیطی و اجتماعی با واژه های مشابه قابل درک است، فرایندهای باز

پیچیدگی به تنهایی با متغیرهای از اجتماعی در گرایش به پیچیدگی ها منحصربفردند و پاسخ های ارگانیسم های فردی به آن سطوح 

 ."ساختاری تعریف نمی شوند، بلکه توسط نمایندگی

جبرگرایانه، به صورت خطی در  نارکی اکوسیستم هایی توصیه شده در چرخه پتطبیق پذیرچهار چرخه تودرتوی بنابراین ممکن است 

با  مغایر و نیز رفتارهای گستردهبا همپوشانی  چنانچه در تحلیل زیر پیشنهاد می گردد، به طور همزمانو . سیستم های انسانی اتفاق نیفتد

 .باشدوساطت انسانی غیرقابل پیش بینی تری در ارتباط 

 تاب آوری اجتماعیمتمرکز بر تاب آوری سیستم های انسانی و جوامع با ارجاع به  یاز پژوهش هاسومین رشته نتیجه این انتقادات به 

اجتماعی، سیاسی و  اتتوانایی گروه ها و جوامع برای کنار آمدن با فشارهای خارجی و اختالالت در نتیجه تغییربه عنوان "این . منجر شد

یادگیری مدیریت تاب آوری اجتماعی درباره ضرورت سیستم های انسانی برای ند که فولکه تاکید می کبه ویژه . استتعریف شده  "محیطی

بهبود و هم ( جلوگیری از فقر با توسعه راهبردهای در تقابل)تاب آوری اجتماعی می تواند هم بازدارنده و این بدان معناست که تغییر است 

محیطی شروع به شکل دهی به جزء اساسی ای از این رهیافت ها  -ت انسانیهمچنین فهم تعامال. دهنده پس از رویداد سانحه یا فاجعه باشد

پژوهش در مورد تاب آوری اجتماعی معموال بر اساس رهیافت پایین به باال متمرکز بر شناخت عاملین انسانی و شاخص های . نموده است

بحث می نماید که ما   ریوالبنابراین  .محسوب می شدآن متعدد محیطی نیز تنها یکی از اجزا  -جوامع در سطح جامعه بود و تعامالت انسانی

 ،پژوهش های تاب آوری اجتماعیدر نتیجه . "پرسش از تئوریسین ها در مورد فقدان توجه به روابط قدرت، سیاست و فرهنگ داریم"نیاز به 

 -تا پژوهش های تاب آوری اجتماعی ،ی تمرکز دارداقتصادی، روان شناسی و اخالق -روی اهمیت پارامترهای سیاست، قدرت و اجتماعیبیشتر 
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نیز بخش مهمی از پژوهش های تاب آوری اجتماعی را  نظیر جهانی شدن ،آثار فرایندهای تکامل انسانی درک بنابراین .محیطی در حال گذار

 . شکل می دهد

اکولوژیک و تعاریف در تالش برای فهم  -تفاوت های مشخصی میان مفاهیم پذیرفته شده از نظر محیط زیستی تاب آوری اجتماعی

کلیدی از غیرخطی بودن برای مثال  ای جنبه. تاب آوری اجتماعی، به طور خاص، در مفاهیم مربوط به خطی بودن و غیرخطی بودن وجود دارد

د به هیچ وجه به حالت نمی تواننبر اساس فرایندهای یادگیری اجتماعی و حافظه جمعی، مربوط به مفروضاتی است که سیستم های انسانی 

 دنسازگاری ها می توانبنابراین در سیستم های انسانی، . (درحالیکه اکوسیستم ها ممکن است بتوانند)د نالل برگردتاولیه خود بعد از اخ

مفهوم پیش بینی تاکید می کند که . دنیکباره یا برنامه ریزی شده باش دنمی توان ،د و بسته به درجه بی سابقگینمقدماتی یا واکنشی باش

این . پیش می راند( بعضا بهتر)یادگیری اجتماعی به معنای فرایندهای تطبیق انسانی است که سیستم مواجه با اختالل را به حالت متفاوت 

نباید است، ز یک اختالل پس ا 1انطباق پذیریظرفیت  ،از آنجایی که هدف .مفهوم، معانی بسیار مهمی برای مدیریت تاب آوری اجتماعی دارد

بنابراین فرایندهای یادگیری و حافظه جمعی باید به عنوان مبنایی برای خلق یک جامعه تاب آورتر مورد . تالش برای بازیابی حالت اصلی باشد

 .   استفاده قرار گیرد

مطلوبتر از فرایند ساده . ت مطلوبی می بیندبنابراین تاب آوری اجتماعی درباره تغییر پیشگیرانه ای است که تاب آوری را به عنوان حال

تاب آوری در این دیدگاه هم یک پیامد و هم مربوط به تغییرات پویا در طول زمان مرتبط با یادگیری . ای که از اختالالت اجتناب می نماید

ب آوری اکولوژیک، بیشتر روی توانایی در حالیکه ادبیات تا. جامعه و تمایل اجتماعات در قبول مسئولیت و کنترل مسیرهای توسعه شان است

اختالالت را به عنوان فرصتی برای تغییر و توسعه می  ،سیستم ها در بازگشت به عملکرد پس از اختالل متمرکز هستند، تاب آوری اجتماعی

 .بیند

بی شباهت ، که ررسی استمفهوم تاب آوری اجتماعی، اساسا در مورد فهم کیفیت مثبت جامعه تحت ب این مسئله تاکید می نماید که

درک تاب آوری اجتماعی بیشتر با قضاوت های هنجاری در مورد تاب آوری خوب و آسیب  در نتیجه، .نیست " پایداری مستحکم"با مفهوم 

به عملکرد مجدد و سازماندهی  تاختالال یا سانی در جذب آثارنارتباط نزدیک تاب آوری با توانایی سیستم ابنابراین . پذیری بد در ارتباط است

معموال در معرض خطر  –در حالیکه آسیب پذیری جامعه . بسیار مرتبط با مفهوم کیفیت مثبت است ،سیستم (اما از نظر کیفی متفاوت)کامل

چه اگر. عموما با کیفیت منفی در ارتباط است –بودن و حساسیت سیستم انسانی را در عدم توانایی در مواجهه با اختالالت تعریف می کند 

که تاب  داده اندبسیاری پیشنهاد به مفروضات غیرخطی تحت مفاهیم تاب آوری و آسیب پذیری هشدار داده اند و   نویسندگانی نظیر گالوپین

می گردد، چرا که افراد کمتری فهوم سازی حدود نهایی طیف بسیار راحت تر م. شود بیانآسیب پذیری می تواند به عنوان یک طیف  -آوری

مرتبط با جوامع آسیب  "بد"در مسیر توسعه  معیشتی یا وجود دیکتاتوری بدخیممبنای ز میان رفتن کامل جامعه براساس تخریب در مورد ا

 .قضاوت های هنجاری درباره تاب آوری اجتماعی ریشه در اندازه بقاء انسانی دارندبنابراین  .مخالفت می کنند، پذیر

 

 

 

 و سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی جامعهنظریه گذار، تاب آوری . 3

رهیافت کلیدی، چارچوبی برای این  دو چگونه تاب آوری جوامع مختلف تحت تاثیر فرایندهایی نظیر جهانی شدن قرار می گیرد؟

 .مفهوم سازی تاب آوری اجتماعی در تقاطع میان سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطینظریه گذار و  :تحلیل فراهم می آورد
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  طیف و آسیب پذیری به عنوان انتهای متضاد وریآتاب  -2شکل

 (Wilson (2012, p. 20) :منبع )
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لب اصول، الگوها و فرایندهای عمومی قابل کاربست میان رشته های مختلف با پیوند انظریه گذار یک نظریه عمومیست که در ق

اخیر ژورنال جدید  نشر درکه  ،این نظریه به تازگی به رهیافت نسبتا منسجمی دست یافته. تکنولوژیک قرار دارد -ی با تحوالت اجتماعیمحکم

 : در تعریف زیر دیده شودمی تواند نظریه گذار  ،از دیدگاه علوم اجتماعی. ، مورد تاکید قرار گرفته است1نوآوری محیطی و گذارهای اجتماعی

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیطی گذارهای  -ب نظری ای در تالش برای فهم و آشکارسازی پیچیدگی های اجتماعیچارچو"

نظریه گذار توصیه می کند که در زمان حاضر، فازهای . استاز یک حالت سازماندهی به حالت دیگر ( یا زیرسیستم های جامعه)اجتماعی 

شود، در حالی که در زمان های دیگر پیچیدگی و حتی ویژگی های تحوالت بی نظمی می تواند منسجم سازمان اجتماعی می تواند شناسایی 

  ."منجر گردد ،تارهای منسجمخمسلط گردد و حتی به مجموعه جدیدی از سا

 .است " فرهنگی چرخش"اهمیت روبه رشد نظریه گذار، مربوط به تغییرات بنیادین در مفهوم سازی تغییر اجتماعی مرتبط با 

در حال حاضر یکی از اجزاء تحلیلی کلیدی در علوم اجتماعی را شکل می دهد و  "نظریه گذار"پیشنهاد می دهند که   ابارتی و کولنبرگرچاک

به عنوان رهیافت نظری در فهم گذار نظریه . در حال حاضر ادبیات گسترده ای از دو دیدگاه علوم اجتماعی و طبیعی در مورد گذار وجود دارد

تکنولوژیک و تغییر سیاسی، تحوالت  -گذار از سوسیالیسم به پساسوسیالیسم، تحوالت اجتماعیاجتماعی در رشته های مختلف نظیر  تغییر

نظیر گذار فوردیست، گذار به پست مدرنیسم یا پست کلنیالیسم  "پسا ایسم ها"به  "ایسم ها"روستایی، تحوالت پایداری، تغییرات عمومی از 

نظریه گذار فرض می کند که مراحل یا دوره های کلیدی ای در تغییر اجتماعی وجود دارد و هر یک از این . ر گرفته استمورد استفاده قرا

نظریه گذار و نظم چنانچه هر دو . قویا در بستر نظریه نظم قرار گرفته است ،نظریهاین  .مراحل به نوبه خود، سکوی پرتابی برای گذار بعدیست

در میان مفاصل پیچیده زمینه های محلی، منطقه ای، ملی و جهانی رخ می "اشتراک می گذارند که فازهای گذار اجتماعی  این مفهوم را به

بحث می نماید که این مفاصل می تواند به عنوان دقایق ساختاری ای که زندگی اجتماعی،   چنانچه نظریه پرداز اقتصادی لیپیتز. "دهد

لیپیتز به مدل های توسعه ای که به فرم های خاص اقتصادی و سیاسی سازمانی در . ظیم می کند، دیده شوداقتصادی و سیاسی را تعدیل و تن

نظریه گذار . در طول مراحل مختلف تحوالت اجتماعی شکل می دهند، اشاره می نماید( نیروهای بیرونی شده توسط یا تحمیل)سازگاری 

اهمیت وابستگی مسیر و گذرگاه های گذار به وجود آمده توسط تعهدات بر که -   دجدی آکادمیکی نظیر نهادگرایی های تسن ازهمچنین 

به ویژه، . بهره می گیرد -، تاکید می کندیرییادگیری و گزینه های تصمیم گ تاثیرگذار برو میراث های سیاسی، نهادی و اجتماعی  ایدئولوژیک

این بدان معناست که  .ق بر اساس تجربه گذشته منجر شودمرحله یادگیری و تطاباساسی است و ممکن است به  در این نظریه عیامتجاخاطره 

های مسیر"در عوض  .انتقال می یابد( از آن و فراتر)دانش، تجربه و خرد جمعی از نسلی به نسل دیگر و از عاملی به عامل دیگر در یک جامعه 

نهادهای انسانی و اشکال تحت تاثیر چنین مسیرهایی بیشتر . دنمی نمایتسهیل را  های وابستهمسیربا  گذار، غالبا فرایندهای "یادگیری

گذرگاه های گذار نسبتا  فرمدر تعریف شده ، قرار گرفته اند که می توانند بر فرایندهای گذار غالبا (غالبا در سطح ملی و فراملی)حکمروایی 

 . تاثیر بگذارندبه صورت فعاالنه باریک، 

 مرحله" از یک آسیب گسست در اثر گذار بهبود یابد، بر طبق مدل های گذار جامعه به( حداقل تا حدودی)اگر یک اجتماع قادر باشد 

که ( احتماال خطی تر) "مرحله احیاء "و یک ( که می تواند با مسیرهای نامنظم و تصادفی گذار در مراحل اولیه تعریف شود) "تطبیق مجدد

یافته  هرا، ( در شکل  "b"و  "a"برای مثال نقاط )کمک نماید ، جعهپیش از فا از ترتاب آورمسیرهای  "کشف مجدد"جامعه در به می تواند 

 انطباق پذیرسازماندهی سیستم خودرژیم، اساسا به ظرفیت  انتقالپویایی های پس از اختالل یا حتی "فولکه بحث می کند که بنابراین . است

. ندباشاز نظر کیفی مشابه   در شکل  b""و  "a"نقاط  ی نیست کهلزوماست که  اگر چه توجه به این نکته مهم. "بستگی داردپیچیده 

بازگشت به "جوامع قادر به رفع اختالالت و استفاده از ظرفیت سازگاریشان در چون فرایندهای یادگیری اجتماعی معموال بدین معناست که 

به  .یافتد نتاب آوری متفاوتی را در مقایسه با قبل از اختالل خواه "کیفیت"یا  "گونه" بنابراین ،در طول دوره سازگاری مجدد هستند "قبل

به خصوص  .که ویژگی های تاب آوری را که پیش از روی دادن اختالل داشت، مجددا خلق کندمعنای دیگر برای جامعه غیرممکن است 

اقتصادی و محیطی بدین  -ی در حال تغییر اجتماعیدر حال تغییر و پارامترهاعامالن فرایندهای پس از اختالل نظیر یادگیری، شبکه های 

 . معناست که گذشته نمی تواند به هیچ عنوان دوباره ابداع شود

                                                           
1
 Environmental Innovation and Societal Transitions 

2
 cultural turn 

3
 Chakrabarti and Cullenberg  

4
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احتماالت "نخست، به دلیل تمرکز آن روی . جذابیت چارچوب نظریه گذار برای فهم تاب آوری جامعه و آسیب پذیری چندبرابر است

هم در )به عبارت دیگر، عدم وابستگی مقیاس نظریه گذار . با درک تعامالت میان عاملین و زمینه های محلی، منطقه ای، ملی و جهانی "تحول

دوم، نظریه گذار هم به پیش بینی . است اصلی اش روش شناختیو  نظری، یکی از مهم ترین دارایی های (و هم زمانیوابستگی جغرافیایی 

انعطاف پذیری مدل های گذار را  "ایشآزم"آینده بر مبنای مسیرهای موجود تغییر و هم به مرور گذشته به دلیل شواهد گذار تدریجی که 

از هم پاشیدن روابط قدرت پیچیده در سیاست، ایدئولوژی، فرهنگ و رفتار که به تاب آوری نظریه گذار  سوم،. مقدور می سازد، اجازه می دهد

برای مثال ایدئولوژی ها، رویکردها، )یا آسیب پذیری جوامع محلی از طریق تمرکزش بر درک ادامه، ثبات یا تخریب فرایندهای گذار خاص 

چهارم، این . را ممکن می سازد( اما به هیچ وجه قطعی)رفتارهای گذار قابل پیش بینی  کمک می کند و فهم آثارشان در خلق( سیاست ها

نظریه نگرشی به ماهیت محدود شده فرصت های گذار کوتاه و بلندمدت و راهی که انتخاب های پی در پی می توانند به تدریج مرزهای تحول 

نهایتا و مهم ترین بخش موضوع بحث، نظریه گذار . غییر دهند، فراهم می آوردجامعه را از طریق پیشرفت تدریجی یا گسست های بااهمیت تر ت

فرایندهای توسط به ما اجازه می دهد که به ماهیت غالبا همپوشان فرایندهای تغییر در سطح جامعه که غالبا تحت تصورات شکل داده شده 

گره های تصمیمات، مسیرهای میان تاب آوری و کید بر اینکه چگونه مخصوصا با افشای اینها از طریق تا. د، توجه کنیمنعمودی پنهان می شو

 . آسیب پذیری اجتماعی را خلق و تغییر می دهند

درک این موضوع است که چگونه گذار در مسیر تاب آوری جامعه به سرمایه های مختلف مرتبط تالش هایی در مربوط به  دومرهیافت 

نظریه تاب آوری را به اقتصاد، جامعه شناسی، اکولوژی و بحث های گسترده تر در  ،مفهوم سرمایه "بحث می کنند که  1ابل و دیگران .است

درک به زیرا  .تاب آوری در تناقض نیست، بلکه آنها را تکمیل می کند "کالسیک"این رهیافت با مفاهیم  ."مورد پایداری مربوط می کند

 اکولوژیک مورد اشاره قرار گرفته بود -مربوط به مسایل تاب آوری اجتماعی وهش هایپژدر  قبال هممحیط زیستی که  -جامعهاهمیت تعامالت 

اسی و در حقیقت نسیاسی، روانش-تاب آوری مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعیپیشران های کلیدی عالوه بر این درک . کمک می کند

یکسان فرض نمودن تاب آوری اجتماعی به مجموعه می نماید که  اشاره نیزانتقادی  پیشینه نظریاگرچه . مسائل اخالقی را ممکن می سازد

به آن ممکن است  -در فرایندها یا دارایی هایی که بسیاری از نویسندگان آن را به صورت چندگانه فرض نموده اند- محدودی از سرمایه ها

بنابراین ضمن اینکه بحث زیر بر اساس مفروضاتی است که جوامع تاب آور با سرمایه  .مشکلساز باشدکه می تواند  بدهدای حس تک بعدی 

 توسعه یافته اقتصادی، اجتماعی و محیطی تعریف می شوند، به هیچ عنوان اذعان نمی شود که تاثیر متقابل میان سرمایه های مختلف و دارایی

پیش بینی شده بر اساس شبکه ها و ساختارهای قدرت پیچیده میان جوامع  های اساسیشان پیچیده و مشروط بر تفاسیر فرهنگی از تغییر و

 . نیست

بی دلیل به غالبا  "سرمایه اقتصادی"به دلیل تاکید بیش از حد روی  "سرمایه"مفهوم تحکیم یکی از اولین افرادیست که برای   بوردیو

می نادیده انگاشته  اغلب ( مشمولمخصوصا سرمایه در حالت )ت کار واسطگی روشن و شفافیت مبادالت اقتصادی و اینکه سایر فرم های انباش

 سرمایه اجتماعی، (دارایی مادی) سرمایه اقتصادی :سرمایه کلیدی وجود دارد  پیشنهاد می دهد که در نتیجه بوردیو  .می کند بحث، شوند

می کند که عاملین هم می توانند این گونه  دیو پیشنهادبور(. اعتبار) سرمایه فرهنگیو ( شبکه های ارتباطات اجتماعی و تعهدات متقابل)

                                                           
1
 Abel et al 

2
 Bourdieu 

 و آسیب پذیری به عنوان انتهای متضاد طیف وریآتاب  -3شکل

 (Wilson (2012, p. 20): منبع )
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برای مثال سرمایه به )هم استعاره و هم تعریفی از فرایندهای دقیق  "سرمایه"؛ با تاکید بر اینکه سرمایه ها را کسب کنند و هم از دست بدهند

سرمایه "مفهوم ردیو بسیار مورد استفاده قرار گرفته، اگرچه مفهوم سرمایه بو. است مبتنی بر فرهنگ از قدرت یو فهم( "کار مشمول"عنوان 

، ویژگی های غیر قابل کسب درآمد از سرمایه فرهنگی، شبکه های اجتماعی، مفاهیم پیچیده قدرت، ارتباط بینابینی آنپس از  "اجتماعی

 ،نتیجتا .فرهنگی و نهادی که جوامع را به یکدیگر پیوند می زنند را دربرمی گیرد "1مالط"و  "اعتماد"نسبی میان افراد و ویژگی هایی نظیر 

به خصوص . بسیاری از جامعه شناسان و جغرافی دانان، سرمایه اجتماعی توسعه یافته را به عنوان اصل کلیدی برای جوامع تاب آور می بینند

بنابراین سرمایه  .سرمایه ها( ارتباطات عمودی)و ارتباطات ( یوند میان گروه هاپ)، ایجاد ارتباط بینابینی (انسجام گروهی)در زمینه پیوند 

در نتیجه از  .اجتماعی غالبا به عنوان چتری برای دربرگرفتن نه تنها فرایندهای تعامل اجتماعی، بلکه سرمایه فرهنگی و سیاسی به کار می رود

، جتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعهشبکه های ا نحوه توسعه مطلوبتعریف  در زمینه گسترده تری به منظور "سرمایه اجتماعی"این پس 

 .به کار برده خواهد شد

به منظور مفهوم سازی ویژگی های اقتصادی، زیست محیطی و ویژگی های بر اساس منبع تعامالت اجتماعی، نویسندگانی نظیر 

. اند و مفاهیم سرمایه شامل سرمایه اقتصادی و محیطی را به کار برده اندچارچوب بوردیو را گسترش داده   یا هاروی تامپاپیالی و اوهلین 

همه جامعه شناسان و جغرافیدانان به طور خاص مفهوم بوردیو از سرمایه اقتصادی را در جهت دربرگرفتن نه تنها اشکال معامالت بازرگانی بلکه 

به عنوان مثال ارزش پولی محیط ساخته شده در یک )ترش داده اند ویژگی های انسانی مرتبط با استفاده و شکل گیری سرمایه پولی گس

بحث کرده اند که شاخص های نیز ته سبسیاری از مفسرین برج. در حقیقت، سرمایه اقتصادی در جامعه مدرن بسیار مهم شده است(. جامعه

 .اقتصادی در ارزیابی تاب آوری جامعه، بیش از حد مورد تاکید قرار گرفته اند

توسط اکولوژیست ها، زیست  این اصطالح. است "یزیست سرمایه محیط"به مربوط  ،"سرمایه ها"عضو اضافه شده به لیست  آخرین

ار شناسان، جغرافی دانان انسانی و انسان شناسان به منظور تفهیم ویژگی های تعامالت محیط انسانی مرتبط با در دسترس بودن و استفاده پاید

رزیابی اکوسیستم هزاره در ابرای مثال )و نیز غالبا در ارجاع به سرمایه طبیعی انسانی برای استفاده  (، جنگل هاخاک، آب)از منابع طبیعی 

اگرچه چنین تغییری بسیار . سرمایه محیطی و اقتصادی می توانند به سرمایه اجتماعی تغییر شکل یابند .مورد استفاده قرار گرفته است(  22 

 . داردامعه به روابط قدرت در ج بستگی

پیشنهاد می دهد که تاب آوری اجتماعی و آسیب پذیری می توانند بر مبنای   و ویلسون  این مقاله بر اساس دیدگاه های پوتنام 

چگونگی تعامالت میان این سرمایه نیز و توسعه یافته سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی در یک جامعه  " مثلث بحرانی"اینکه تا چه میزان 

، فضاهای اقتصادی، اجتماعی و محیطینشان می دهد که یک مدل مفهومی از چگونگی این در هم پیچیدگی سرمایه   شکل  .تفهیم شوندها 

 دهدمی تواند از سطح جامعه به خانوار و شخص نیز تقلیل مقیاس  ای چنین تاب آوری .متفاوتی از تاب آوری و آسیب پذیری را خلق می نماید

که تاب آوری کلی یک جامعه را شکل می  ،یا پاسخ های اقتصادی، اجتماعی و محیطی افراد و خانوارها در یک جامعه است و این کلیت اعمال

 "بودن ضعیف "و  "بودن قوی"مفاهیم ویلسون از در اینجا به عنوان بخشی از یک رهیافت هنجاری مرتبط با درک تاب آوری اجتماعی، . دهد

بنابراین، قوی  .ر نشان دادن خوب بودن یا ضعیف بودن توسعه یافتگی در جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفتبه منظومایه توسعه یافته، سر

جوامع نظیر  )سرمایه به صورت متعادل به درستی توسعه یابند سهکه هر  زمانی است  آمده در شکل سطح تاب آوری به دست  ترین

ع میان سرمایه باالی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در جوامع به خوبی حفاظت شده جامعه، در تقاطشکل تاب آورترین . (چندعملکردی

، استبه خوبی توسعه دارند که سرمایه  دوجوامعی که تنها  .در رویارویی با چالش های تحمیل شده توسط جهان به سرعت جهانی شده است

گونه سرمایه توسعه یافته ای ( یا هیچ)در حالیکه جوامعی که تنها یک  .دبه عنوان جوامع با تاب آوری یا آسیب پذیری متوسط تعریف می شون

علی رغم این حقیقت که برخی افراد در  و ، عموما با تاب آوری پایین یا آسیب پذیری باال تعریف می شوند(جوامع تک عملکردینظیر )ندارند 

رمایه اقتصادی در حال توسعه، در سمتمرکز بر  کامالبه عنوان جوامع تقریبا این جوامع ممکن است به صورت نابرابر از نظر مالی منتفع شوند، 

برای مثال با )متمرکز بر سرمایه محیطی کامال ، جوامع تقریبا نظیر این موضوع. صرف سرمایه اجتماعی یا محیطی، آسیب پذیر خواهند بود

این مسئله تاکید . ، به همان میزان آسیب پذیر باشند(ان اجتماعیو به طور همزم)در صرف سرمایه اقتصادی ممکن است ، (منابع حفاظت شده

درجه باالیی از وابستگی میان سه سرمایه  در حالیکه. روابط میان اجزای سه سرمایه بیش از خود سرمایه ها به تنهایی اهمیت داردمی کند که 
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مایه ها نیز تاثیرگذار باشد و بدین وسیله تاب آوری را تضعیف بدین معناست که هر گونه دخالت در یکی از سرمایه ها می تواند بر سایر سر

 (. از دست دادن ظرفیت بازدهی خاک، بر سرمایه اقتصادی و اجتماعی موثر است ،برای مثال )نماید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنها تعداد اندکی از جوامع هستند که همه ویژگی های سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی شان چنانچه بحث زیر اشاره می نماید، 

این بدان معناست که باالترین . نواحی اندکی هستند که کامال تک عملکردی هستند به همان میزان تنهاتا باالترین حد توسعه یافته باشد و 

غالبا جوامع تاب آور نیز برخی  .دیده شود "حالت ایده آل"می تواند هرگز در یک جامعه به دست بیاید و باید به صورت یک حد تاب آوری ن

درآمدی، مهاجرت به خارج، توزیع نامتناسب ثروت تولید شده در  یک منبعبرای مثال، وابستگی بیش از حد بر ) ویژگی های آسیب پذیری

بالعکس، حتی آسیب پذیرترین جوامع برای مثال با وابستگی بیش از حد به محصوالت کشاورزی یا سرمایه اجتماعی  .را در برمی گیرند( جامعه

 .باشند برخوردارنظیر سرمایه اقتصادی نسبتا توسعه یافته  ،برخی ویژگی های تاب آوریاز  ضعیف، ممکن است

 جامعهجهانی شدن و تاب آوری . 4

 بهبوددهنده یا مخرب؟: وری جامعهاثر جهانی شدن روی تاب آ. 4.1

موقعیت جوامع . یر در طول زمان را نشان می دهدمفهوم تاب آوری و آسیب پذیری جوامع در حال تغی  براساس بحث باال تصویر 

مدل گذار چندگانه بحث می نماید . خاص در شکل شامل شاخص های چندگانه است، که مجموع آنها موقعیت را روی طیف تعریف می نماید

گذرگاه های گذار چندگانه ای که همگی به صورت مشابه احتماال  اما. که شناسایی یک مسیر گذار واحد برای جوامع خاص غیرممکن است

مجموع کلیه این  .می یابیم ،د داد، در حالیکه گروه های عاملین مختلف در یک جامعه مسیرهای گذار مختلفی برمی گزینندروی خواهن

گذرگاه "که می تواند به عنوان مسیر گذار یک جامعه محلی  ،(در سطح فردی، خانوار یا گروه های سرمایه گذار)مسیرهای ذی نفعان مختلف 

 . تعریف می نمایدمی تواند رخ دهد را،  یسطح جامعه انساندر ه عمل میان چیزی کدر  "های ممکن

 

 

 

 اجتماعی، آسیب پذیری و سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی وریآتاب  -4شکل

 (Wilson (2012, p. 24): منبع )
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تاب آوری را در طیفی از تاب آوری قوی با سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی به خوبی توسعه یافته تا تاب آوری  "کیفیت" ،شکل

باید به عنوان  ،تصمیم گیریاز این طیف . با سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی کمتر توسعه یافته نشان می دهد( آسیب پذیر)ضعیف 

دیدگاه ها و اعمالشان در از در مسیرهای پیچیده ای که  ،با یکدیگرادغام شده های عاملین گذرگاه  بیشماری ازتعداد سیستم پیچیده ای از 

در سطح جامعه این گذرگاه ها می توانند به عنوان مجموع کلیه اعمال فردی، . درک شودکرده اند،  حمایتدیگران  ابربر در مورد تاب آوری

رمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی که موقعیت جامعه را در طیفی از تاب آوری ضعیف یا قوی تعریف می کنند، خانوار یا گروه ها در پیوند با س

د و با متحول می شو "منفرد"ظاهر ی به یمیان زمینه ها ناهمگون دردر نتیجه، تاب آوری اجتماعی در مسیرهای مختلف و . درک شوند

. میان فضاها و گروه های جمعیتی مختلف در جامعه به کار برده می شود صورتی متنوع در پراکنده و مجزایی از تغییرات فرمی بهمجموعه 

باشد که تاب آوری از راه های عمل جمعی به خنثی کردن به گونه ای برای مثال سطوح مختلف آسیب پذیری خانوار ممکن است در جامعه 

اند به عنوان کریدور گذاری دیده شود که تصمیم گیری برای تاب آوری بنابراین تاب آوری اجتماعی می تو. دنمایآسیب پذیری فردی کمک 

ی شکل نزدیکتر هستند و "باال"به  ،که تمایل به تاب آوری قوی دارند "امکانپذیر"این کریدور با گذرگاه های . روی خواهد داد در آن احتماال

داده های خارج از "زیرا همواره . فرصت های تصمیم گیری نیست یمرز دقیقی برا ،گذرگاه .قرار دارندپایین شکل  تر درجوامع آسیب پذیر

در میان این . دنمحتمل ترین مسیرهای تاب آوری دیده شووله ای ه عنوان مرکز توزیع منحنی زنگد بنمی تواند و نوجود دار "1محدوده

در حالیکه دیگر تصمیمات احتماال ، خواهند داردرا کاهش ( برای مثال مهاجرت افراد جوان)گذرگاه، برخی تصمیمات احتماال تاب آوری 

 .را ارتقا می دهند( برای مثال میزان حفاظت از خاک)کیفیت 

تکاملی با توجه به -که هم یک رهیافت خطیمدل نشان می دهد . تحوالت محیطی در سطح جامعه تا حدودی روشن استزمانی بودن 

و هم  ری از جوامع پیچیده تر وجود دارد،جهانی شده و بسیا تا  معیشتیز جوامع ا "کاملت"تمایل تدریجی بسیاری از جوامع به منظور 

پیش  زمانیدر شکل به صورت فضایی و چنانچه با توجه به اینکه همه جوامع نشان داده شده - رهیافتی بر اساس مفاهیم دوگانگی و پیچیدگی

بنابراین بر اساس کار عملی قبلی که توصیه می . موجود است -ر وجود دارنددر ارتباطات بینابینی پیچیده ای از تعامالت با یکدیگ ،بینی شده

 شبیه یک ساعت  ،شکل یک گذار موقتبر طبق به طور تاریخی جوامع ممکن است هم تاب آوری به دست آورند و هم از دست دهند، کرد که 

 که هم کاهش و هم افزایش در تاب آوری در طول زمان را، اگرچه با تنوع جغرافیایی در مکان های مختلف ،عمودی استشیشه ای  شنی

برای )دارد که بسیاری از شاخص های جوامع با تاب آوری اجتماعی باال نیز تضعیف شده اند  این حقیقتریشه در ، این بحث. دربرمی گیرد

در حالیکه در (. ریب یا تنزل محیط زیست، تضعیف سرمایه اجتماعی از طریق مهاجرت و غیرهمثال از دست دادن سرمایه محیطی از طریق تخ

بر  در چندین دهه گذشته(. و غیره برای مثال از طریق بهبود دسترسی به آموزش، مهارت ها، بازارها) دیگر جوامع تاب آوری تقویت شده است 

با تحت  ،در مقیاس های مختلف( فرهنگی، سیاسی و اقتصادی -غرافیایی، اجتماعیج)مرزهای جوامع  "باز شدن"اثر فرایندهای جهانی شدن 

 .، سرعت یافتتاثیر قرار دادن حتی دورترین جوامع در جهان

که ساختار و مقیاس روابط انسانی به عنوان فرایندهای اقتصادی،  فضا، تسریع روابط اجتماعی جهانی -جهانی شدن با فشردگی زمان

جهانی بنابراین . را با عملکرد در سطح جهانی به جای مقیاس منطقه ای یا بومی تحت تاثیر قرار داده و تعریف می کند اجتماعی و محیطی

                                                           
1
  outliers 

2
 subsistence communities 

 انواع جوامع و تغییر تاب آوری اجتماعی در طول زمان -5شکل 

 (Wilson (2012, p. 61): منبع ) 
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میان جریان های پیچیده مالی و در  شدن به ارتباطات اقتصادی جهانی فزاینده میان فضاهای جغرافیایی و قرارگیری تقریبا تمامی جوامع بومی

جهانی شدن با هماهنگ . است مرتبط یجهان بسترو قرارگیری در  یکسان ارتباطات اقتصادی فزایندهط با الگوهای پولی و فرایندهای مرتب

 مرتبط بااختالالت جوامع . همراه است مختلفسازی جهانی و یکپارچه سازی فرایندهای انسانی، مخصوصا با احترام به سالیق و فرهنگ های 

وال با اختالالتی که در آغاز آرام است نظیر تغییرات در معامالت جهانی، تغییر در ترجیحات خرید یا جهانی شدن دالیل متعددی دارد و معم

برای مثال در چین . ستبه هیچ وجه همسان نیاما گسترش سرمایه بدون شک  .جریان ها با تاثیر بر سرمایه اقتصادی همراه استمدها یا 

، که با چالش ها و فرصت های بسیار متنوعی مواجه هستند ای ، با جوامع محلی" جوامع معیشتیدریایی از "هنوز با  "1جزایر سرمایه داری"

( حتی دوردست ترین) تقریبا همه جوامعدر حال حاضر تا حدودی تاکید نمود که   22  سال بحران اقتصادی جهانی حاضر از. احاطه شده اند

تحمیل شده توسط  "ه گذاراگذرگ"در نتیجه . مواجه هستند ،فرض می شد "بعید"نسبتا با فرایندهای اقتصادی مشابهی که تا این اواخر 

با توجه به اینکه فرصت های تصمیم گیری موثر بر تاب آوری در جوامعی - جهانی شدن بر تاب آوری به روش های مختلفی در جوامع متعدد

( تاب آوریهم در افزایش و هم کاهش )را گسترش می دهند  که به صورت تدریجی در سیستم سرمایه داری جهانی قرار می گیرد و فرصت ها

 . تاثیر می گذارد-در جوامع مجددا بومی سازی شده، جهانی و فراجهانی شده 

اهمیت جهانی شدن تاریخی و  ، برانتقادی اغلب پیشینه نظریجهانی شدن شروع به تاثیرگذاری بر مسیرهای گذار نمود؟ هنگام چه 

توصیه   میچی و گریو اسمیت. نموده اند تاکیدفرایندهای مستعمراتی در گسترش فرصت های تصمیم گیری برای جوامع محلی در گذشته 

ی لملالبا بین  16و   1اگرچه فرایندهای جهانی قرن . حداقل به اندازه امروز از نظر اقتصادی باز بود 16نموده اند که جهان احتماال در قرن 

دی جوامع دور در یکپارچه سازی عملکر)تعریف می شود تا جهانی شدن ( گسترش فعالیت های اقتصادی میان مرزهای ملت ها)  کردن

 ماهیتبر اساس بین المللی شدن بود، ماهیت یکپارچه سازی  بیشتر اقتصاد جهانی در حال هر چه  161تا پیش از  درحالیکه(. اقتصاد جهانی

با درجه باالتری از یکپارچه   نشان داده شده در شکل  یروزامجوامع جهانی شده  بود، "سطحی"بیشتر بادالت کاالها و خدمات مابتدایی 

 .سازی اجتماعی بر اساس محاسبات پیوسته تولید توصیف می شوند

مکتب ") مکتب فکری اول :د شناسایی گردددو دیدگاه مختلف در مورد آثار جهانی شدن روی تاب آوری جامعه می توانبه طور کلی 

مثبت  "چرخشی"جهان سرمایه داری احتماال از آثار  "مدار"بحث می کند که جوامع محلی با قرارگیری فزاینده در  -( "طرفدار جهانی شدن

مایه و مبادالت مالی از طریق به ویژه با فراهم آوردن دسترسی بهتر به سر. جهانی شدن برای افزایش تاب آوری اجتماعی بهره مند می شوند

این مکتب بحث می کند . اینترنتو دسترسی بهتر به آموزش، تکنولوژی و خدمات جهانی نظیر  ندهای نئولیبرال بازار محوریسیاست ها و فرا

افزایش قرارگیری حتی دورترین جوامع در سیستم همچنین . و محیطی جوامع را کاهش می دهدکه جهانی شدن انزوای اقتصادی، اجتماعی 

در  .جلوگیری می نماید( به عنوان مثال از طریق کمک غذایی یا مالی) شدیدجهانی از فروپاشی جوامع به طور همزمان در اثر بحران های 

جهانی شدن به این معناست . کنند لحاین گونه بحران ها را  ،تا خود "به حال خودشان رها می شدند"در گذشته، بسیاری از جوامع حالیکه 

آثار منفی پیرامونی  دور شدن ازکه به  ،گرفته اندتصادی، اجتماعی گسترده تری قرار که بسیاری از این جوامع اکنون بیشتر در شبکه های اق

سطح جامعه و در برخی موارد به ین ارتباطات بهبودیافته، به نوبه خود می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی در ا. الالت کمک می نمایدتاخ

 دخیل شدنکه موافقند پشتیبانی از فرم بازار آزاد می تواند به  افرادیمیان  زیادی در این بخش اجماع نظر. رمایه محیطی کمک نمایدسبهبود 

سرمایه داری جهانی  جهانی شدن و قرارگیری تدریجی جوامع در سیستم. سرمایه کمک نماید، وجود دارد هجوامع محلی در مدهای انباشت

یا ذی نفعانی خاص نظیر زنان کنترل بیشتری بر سرنوشت خود بیابند؛ باز شدن بازارهای جدید برای تولید  سازد توانمندممکن است جوامع را 

آوری را در است که ممکن است ظرفیت تاب  فاکتورهای متعددیمحلی؛ مکانیزه شدن کشاورزی یا بهبود آموزش کودکان و زنان تنها برخی از 

که می تواند با قرارگیری تدریجی جوامع از طریق فرایندهای جهانی شدن  فرایندهای دموکراتیزه کردن ویژهبه . سطح جامعه افزایش دهد

 ، به قدرتمند شدن جوامع در شکل قدرت انتخاباتی، تصمیم گیری درونزا و اجرای سیاست موثر کمک(به عنوان مثال بهار عربی) همراه باشد

 .نماید یم

که می توانند تحت عنوان  -"جایگزین"غالبا از جناح سیاسی چپ، دیدگاه نئومارکسیست ها و جریان های سیاسی  -مکتب فکری دوم

این مکتب، . بیان گردید 1این نویسنده عالقمند به جانبداری از آن به دالیلی است که در بخش  رهیافتی که. تعریف شوند "ضد جهانی سازی"

و تمایل به نمایش دادن جنبه های منفی اش با توجه به از . های جهانی شدن را در ارتباط با تاب آوری جامعه غالبا نامطلوب می دانددیدگاه 
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این دیدگاه، تعامالت  در. دارد کپارچه جهانییسرمایه گذاران میان تعامل فزاینده  با توجه به دست دادن یکپارچگی جامعه و سرمایه اجتماعی

 "عمودی"میان سطوح محلی که در گذشته به شکل گیری اعتماد قوی و پیوندها میان اعضای جامعه منجر می شد با تعامالت  "افقی"

به صورتی که ارتباطات سرمایه گذاران با جهان گسترده تر شده، در حالی که ارتباطات سطح جامعه محلی غالبا نادیده . است جایگزین شده

خود با  "تماس تضعیف" یه دلیلرمایه گذار سنی سازی به طور خاص بحث می کنند که افراد یا گروه های مفسرین ضدجها. گرفته می شود

در جوامع جنوب، معامالت آزاد همراه با فرایندهای در حالیکه . منجر می شوند از هم پاشیدگی سرمایه اجتماعی و محیطیسطح محلی، به 

تسلط بیشتر شرکت های چند ملیتی بر بازارهای جنوب، به جای قدرتمند  و به  تمند استشمال ثرو تصاحب شدن توسطنئولیبرالی به معنای 

و با  (برای مثال جامعه روستایی یا شهری) از سطح جغرافیایی فراتر می رود "تعامل جامعه"در این جوامع . منجر می گردد کردن جوامع محلی

 ،پراکنده از نظر جغرافیایی مجازی یا شبکه های عاملین "جوامع اینترنتی"، جهانی "جوامع اقتصادی"نظیر  "مجازی"جوامع بی مکان 

 . ه استبه عنوان یک مشکل ویژه مرتبط با این فرایندها دیده شدفقدان سرمایه محیطی  .جایگزین می گردد

لوژی های اقتصادی افزایش اهمیت ایدئوسازی، همچنین ارتباط نزدیکی میان فرایندهای جهانی شدن و دیدگاه مکتب ضد جهانی 

تحت ه ویژه ب-، توسط ئولیبرالیسم تاب آوری جامعهاز کاهش دیدگاه ضد جهانی شدن، در . نئولیبرال می بیند 1ی آنگلوساکسونآمریکایی ها

ی و با بازسازی جریان های معامله بوم -(از دست رفتن سرمایه اجتماعی) ذی نفعانتشویق تعامالت عمودی در عوض تعامالت افقی تاثیر 

و با تشویق طرز ( که غالبا عدم تعادل قدرت موجود میان جوامع را وخیم تر می نماید)تبادل کاالها بر اساس ایده آل های بازار آزاد نئولیبرال 

ن منتقدی .، حمایت می شودفکری که بازار را به عنوان راه حل مشکالت به سوی یک سرمایه اجتماعی کمتر ملموس از نظر اقتصادی می بیند

. معتقدند که این فرایندها، غالبا به از میان رفتن شبکه های سنتی اعتماد و شخصیت محله که از خصوصیات تاب آوری باالست، منجر می شود

نظیر آمریکا و بریتانیا، کلید فهم ارتباط میان تاب آوری اجتماعی و کریدورهای گذار نئولیبرال و قفل ها این است که در کشورهایی که 

جامعه ای که احساس می کند هر به  –هر شخصی  .نئولیبرالیسم به تمامی الیه های جامعه نفوذ کرده است ،نداقتصادی مسلطی دارلوژی ایدئو

که )خصوصی سازی تسهیالت ملی پیشین سودجویی  ،ناشی از نئولیبرالیزه شدن ذی نفعانفقدان تعامالت افقی  "دام"به   -شته باشدتعلق د

، ایده آل های بازار آزاد که سودجویی را بر سرمایه اجتماعی قوی (فراهم آورد جامعهدر گذشته ممکن بود انگیزه هایی برای تقویت تاب آوری 

ل هایی در فقدان سرمایه محیطی در سطح ترجیح می دهند و با ایدئولوژی هایی از محیط گرایی بازار که بازارها را به عنوان فراهم آورنده راه ح

       .افتاده استجامعه فرض می نماید، 

، یکی از تاکید می کند هارویچنانچه  و مربوط به نقش سرمایه اقتصادی در فرایندهای جهانی شدن است مباحث مناقشه برانگیزترین

سرمایه اقتصادی توسعه خوب  ی ازداری جهانی باید به عنوان نمادجامعه در سیستم سرمایه  ادغامآیا  مجادله انگیزترین مسائل این است که

در حالیکه در برخی . از کنترل آنهاست فراترخارج و ی یشاخصی از افزایش وابستگی جامعه به نیروهایا  (و بنابراین تاب آوری باال) تلقی گردد

بیشتری برای خلق فرصت های اقتصادی جدید فراهم آورد جوامع یکپارچه سازی در سیستم سرمایه داری جهانی ممکن است فرصت های 

ای، برای مثال با خلق وابستگی های جدید  در برخی دیگر چنین یکپارچه سازی( برای مثال با باز شدن بازارهای جدید برای تولیدات مشخص)

رمایه اقتصادی را کاهش سممکن است جامعه  با بازارهای جدید یا تکنولوژی های جدید یا تشدید اختالف میان برندگان و بازندگان در یک

منطقه ای از طریق  -زیرا زنجیره های کاالیی به خوبی شبکه بندی شده بومی شده و محلی. بازندگان به طور ویژه در جامعه مهم هستند. دهد

 .یا تخریب می شود دستکاری قرار می گیردجهت گیری مجدد اقتصاد جهانی جامعه مورد 

که به طور  جوامعیبرای جوامعی که در شروع سطح پایینی از تاب آوری را دارند و   در شکل  "فدار جهانی شدنطر"مباحثات مکتب 

 "ضدجهانی سازی"مباحثات مکتب  و نیز؛ تدریجی افزایش تاب آوری را با افزایش جایگیری در سیستم سرمایه داری جهانی تجربه می کنند

رویکرد . نشان داده شده است داشتند، نیزکامال تاب آور  یشخصیتدر ابتدا ری در جوامعیست که از دست دادن تدریجی تاب آو مربوط بهکه 

باشد، زیرا ممکن است اول، دیدگاه های محتاطانه تری را بازتاب می دهد که تجسم بخشیدن به آن در سطح محلی می تواند مشکلساز 

در حالیکه طرفداران . بومیشان تقویت نماید انملین سرمایه داران جهانی و همتایموضع گیری ساده انگارانه تری را میان عا دیدگاهی مثبت از

افزایش سرمایه اقتصادی فرصت های جدیدی برای افزایش تاب آوری به وجود خواهد آورد؛ مکتب به دلیل جهانی شدن اعتقاد دارند که 

 .تماعی در جوامع در حال جهانی شدن رخ می دهداظهارنظر می کند که از هم پاشیدن مکرر سرمایه اجصریحا  ضدجهانی سازی
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 تنگنای جهانی شدن. 4.2

در  ویژهتعریف می شود، به  "تنگنای جهانی شدن"در جوامع گوناگون با  ، کهتاب آوری جامعه هایمسیرکه  نشان می دهدبحث باال 

 کاملدر ت انواع مختلف اجتماعات طیفی از در(  شکل )ویلسون  طبق نظربر بنابراین  .بر جوامع تاثیر می گذاردشروع فرایند جهانی شدن 

در این جوامع که چگونه سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی  د و نشان می دهدنمی گیر جایتر  "پیچیده"تا  "ساده"از جوامع نسبتا زمانی 

همه ساختارهای جامعه نشان  زیرا، یگر، ضرورتا خطی نیستتحول از یک نوع جامعه به نوعی دچنانچه در باال تاکید شد  .به توسعه دارد گرایش

 .داده شده در شکل در یک زمان وجود دارند

نوع سیستم جامعه محلی  "قدیمی ترین"به عنوان می توانند که  می یابیمرا  "کشاورزیامرار معاش از طریق " ی بادر چپ ما جوامع

این جوامع اظهارنظر می کنند،  1ادنهون و دیگران چنانچه. خانوارهای کشاورزی تشکیل می شوندصدها میلیون از اما کماکان . دیده می شوند

جوامع  چنینهمهستند و سرمایه اجتماعی و محیطی هر دو  شامل گستردهگذرگاه های تاب آوری  باای غالبا با کریدور تصمیم گیری گسترده 

در حالیکه بیشتر شاخص های تاب آوری ممکن  .توصیف می شوندضعیف ( صادیمخصوصا سرمایه اقت)آسیب پذیر که در برخی سرمایه ها 

به خصوص با توجه به تواناییشان در  -تشدید شود، اغلب جوامع نیز آسیب پذیری بیشتری یاست به خوبی در سیستم های کشاورزی زیست

سیستم های کشاورزی . نشان می دهند -برابر حقوق امالکمواجهه با مخاطرات طبیعی یا فاکتورهای خارج از کنترل آنها نظیر عدم امنیت در 

بیش از حد وابسته به منابع اقتصادی تک ممکن است اورزی از نظر اقتصادی متکی هستند و بنابراین تقریبا کامال به محصوالت کش ،زیستی

با وجود این . صادی معموال این گونه نیست، سرمایه اقتدر حالیکه سرمایه اجتماعی و محیطی آنها به خوبی توسعه یافته. لکردی باشندمع

در مواجهه با اختالالت با استفاده از شبکه های اجتماعی  ،امرار معاشیبرخی از جوامع به تواند ب مکن استم باالسرمایه اجتماعی و محیطی 

 نیزکشاورزی  معیشتیجوامع نشان می دهد،   چنانچه شکل  اگر چه .سطح جامعه کمک نماید مناسب درو ساختارهای حکمروایی  نسجمم

برخی چالش ها ممکن است فایق  ست کهبدین معنافقر مطلق غالبا زیرا  .با چالش های گسترده ای در ارتباط با تاب آوریشان مواجه هستند

حالیکه این جوامع  در. بسیاری از این جوامع در سمت ضعیف تر طیف تاب آوری قرار گرفته اند  در شکل  به همین دلیل. نیامدنی باقی بمانند

کنار بیایند، (برای مثال خشکسالی، سیالب ها، رکود موقت مبادالت)ممکن است قادر باشند با چالش های کوتاه مدت محیطی یا اقتصادی 

 همیان سیستم های کشاورزی زیستی را در  در نتیجه شکل . به وجود بیاوردکمبود سرمایه مالی می تواند مانع بزرگی برای مشکالت ذکر شده 

تر به ضعیف ترین انتهای طیف تاب آوری قرار  کریدور تصمیم گیری با برخی جوامع نزدیک به مرز باالتر تاب آورترین جوامع و دیگری نزدیک

 . داده است

تحت تاثیر این سیستم  .اند داده شده، در میانه کریدور گذار قرار "جوامعی که تدریجا در سیستم سرمایه داری جهانی قرار می گیرند"

، در حالیکه به طور همزمان فراهم آورد جهانی شدن به گونه ایست که هم می تواند فرصت هایی برای افزایش تاب آوری و هم کاهش آن

سرمایه به عنوان جوامعی با این جوامع غالبا با مخارج فنی یا خارجی کم و کماکان  .فرصت های تصمیم گیری کلی ممکن است تقلیل یابد

می  هدیدرا تمستحکم تاب آوری ویژگی های تا حدودی نسبت به نیروهای سرمایه داری که که ممکن است  باال تعریف می شوند اجتماعی

حصوالت کشاورزی اتکا دارند، به صورت تدریجی در سیستم مدر حالیکه چنین جوامعی کماکان به میزان زیادی به  .باشندنمایند، آسیب پذیر 

محصوالت خود و یا به گسترش این موضوع توصیه می نماید که جوامع ممکن است اجبار یا تشویق . می گیرندسرمایه داری جهانی جای 

در جهان جنوب یا به  "فشردگی فرصت های تصمیم گیری"عنوان  اب  ریگبه پروسه ای که . شوندابزارهای جایگزین درآمد تولیدی  کشف

اگر چه این مسئله به خودی  .، ارجاع داده می شودکه غالبا با تسریع شهری شدن همراه است ،عنوان یک تغییر از خودبسندگی به وابستگی

. برخی شاخص های سرمایه اجتماعی و محیطی ممکن است در این فرایند تضعیف گردند ،خود ضرورتا منجر به کاهش تاب آوری نمی گردد

و جایی که  مقدور استمهاجرت به خارج افراد جوان در جاهایی که -ی برای سرمایه اجتماعی تواند ماین مسئله که  معتقد استویلسون 

برای مثال )محور ضعیف تر جایگزین می شود  "عمودی"با الگوهای حکمروایی  پیشین به طور فزاینده ای محلی "افقی"حکمرایی ساختارهای 

بحث شد که بنابراین . تا حدودی صحیح باشد -ر شودبه از هم پاشیدگی جوامع هم پیوند پیشین منج، (افزایش وابستگی به کنترل خارجی

و  جوامع با ایدئولوژی های مشترکشکست مبادالت شخصی، که نه تنها شکست شبکه اجتماعی فشرده، بلکه شکست "به جهانی شدن 

افزایش قرارگیری در سیستم سرمایه داری جهانی غالبا با از دست دادن قدرت درون زا و  .منجر می شوداست،  "مجموعه ای از قوانین مشترک

جوامع منسجم و "جهانی شدن توصیه می کند که از طریق   پارنولبنابراین . کنترل جوامع بر ساختارهای تصمیم گیری درونی همراه است
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کمتر آشکار و کمتر موثر و تا حدودی کمتر  مضمحل،سرمایه اجتماعی ... دند رقابتی و تجارت محور می گر متمایز،از هم بیشتر پشتیبان قبلی 

 ."دمی گرداز قبل ضروری 

ارتقاء طریق به عنوان مثال از فرصت هایی برای افزایش تاب آوری می تواند جهانی شدن به هر حال چنانچه در باال تاکید شد، 

بود آموزش یا اطالعات بیشتر در مورد چگونگی مواجهه با تنزل محیط زیست به زیرساخت ها، کاهش وابستگی به سرمایه گذاری خارجی، به

مرتبط با اختالالتی  جدیکمتر با تهدیدهای  ،بنابراین آستانه های تاب آوری ممکن است برای جوامع در حال جهانی شدن. همراه داشته باشد

از طریق راه حل های  به چنین جوامعی در پاسخگویی کوتاه تا میان مدت می تواندکه  سرمایه اقتصادی موجود دلیلبه  -نظیر تغییر اقلیمی

مورد اخیر ممکن است  .اما بیشتر احتمال دارد که با افزایش فرسودگی سرمایه اجتماعی و محیطی همراه باشد مرتبط باشد، -کمک نماید فنی

اید، و ممکن است اجرای موفقیت آمیز فرایندهای تنظیم و احیا تضعیف نمتوانایی این جوامع را در اجرای موفقیت آمیز راهبردهای تطبیقی 

هر چند آستانه های تاب آوری، کمتر ملموس و بی واسطه (.  به شکل شود رجوع )پس از اختالالت انسانی و طبیعی را به خطر بیاندازد 

نهایتا از دست دادن سرمایه اجتماعی  .نفی کمک نمایدبه افزایش تاثیرات خارجی می تواند بیشتر افزایش سرمایه اقتصادی م خواهند بود، زیرا

فرصت نسبی کریدور گذار با کاهش یک که  نشان می دهد  شکل  ،در نتیجه .و محیطی ممکن است بر سایر یافته های مثبت سنگینی نماید

ا برای جوامع با سرمایه اقتصادی می تواند کیفیت تاب آوری راین مسئله همچنین در حال حاضر اگرچه . توصیف می شود های تصمیم گیری

به صورت  این فشردگی و افزایش فرصت های تاب آوری برای جوامع در حال جهانی شدن .بهبود بخشدضعیف، ( سیاسی -نیز اجتماعی و)

 .مربوط است  در شکل  "تنگنای جهانی شدن"همزمان به 

که تاحدودی در جامعه مدرن  تحوالت جوامع هستیمگانگی پیچیده تر می شود و ما شاهد چندبسیار موقعیت  ،در سمت راست شکل

عملکردهای خدماتی جدید  با توجه به اینکه-مهمیرا می یابیم که کشاورزی دیگر نقش  "1جوامع جهانی محلی"از یک سو، ما  .اتفاق می افتد

 دربرگیرندهتحت تاثیر گذرگاه های دوگانه که برخی فضاهای جغرافیایی  باعث می شود "جهانی شدن" .ندارد -هستندیافتن در حال اهمیت 

از دست دادن تدریجی با به کشورهای پیشرفته ای که  صرفاتا این اواخر، چنین جوامعی تقریبا . قرار بگیرندهر دو تاثیرات محلی و جهانی 

جوامع روستایی جنوب نیز به  (در حال حاضر)اما . ، محدود می شدمواجه بودند 2 16جایگاه کشاورزی و اهمیت جامعه تا حدودی از دهه 

تواند هم آثار مثبت و هم منفی ای داشته  یگرچه کشاورزی زدایی ما. طور فزاینده ای با فرایندهای سریع کشاورزی زدایی توصیف می شوند

شاخصی از آسیب پذیری در حقیقت، وابستگی بیش از حد به کشاورزی می تواند . تاب آوری جامعه منجر شودبهبود باشد، و حتی می تواند به 

با تنوع گسترده ای از ذی نفعان از مالکین خانه دوم تا افراد متخصص شاغل  -جامعه و گوناگونی جوامع کشاورزی پیشین به جوامع روستایی 

رنشینی و تغییرات اگرچه ضد شه. می تواند غالبا تاب آوری جامعه را ارتقاء دهد -ه های جدید غیر روستاییااز خانه های روستاییشان، تا بنگ

برای ) به عنوان ساختی ناهمگون و پیچیده در روابط قدرت "جامعه"شدید مرتبط با این فرایند نیز پیچیدگی مسائل مرتبط با مفهومی کردن 

تاب آوری سود ی نماید کدام گروه های ذی نفع جامعه به صورت نابرابر از افزایش مغالبا تعریف که -(ه واردینزمثال میان ساکنین قدیمی و تا

در نواحی ای که شواهد نشان می دهند چندگانگی عملکردی عامل کلیدی ای برای  این جوامع است و . را برجسته می نماید -می برند

، تاب آوری افزایش ندگردیده او قابل دسترس  برای گروه های ذی نفع مختلف در یک جامعه، امکانپذیر ،مسیرهای چندگانه توسعه اقتصادی

 .است یافته

جهانی گسترش شروع با چنین جوامعی به ویژه .  نشان می دهدرا  "فراجهانی شده "گذرگاه جوامع ظهورنیز   سمت راست شکل 

و باز شدن بیشتر جوامع به نیروهای بازار سرمایه داری جهانی شکل  1662شوروی در  و به ویژه پس از شکست اتحادیه 1692شدن از دهه 

به مسیرهای تولید  ورودروستایی، این جوامع با در نواحی . گسترش یافتندمرزهای شهری و روستایی ی ورا ،ی شدهجوامع فراجهان. گرفتند

در  .توصیف می شوند( کشاورزی جهانیاقتصادبا  نزدیک در پیوند)برای سوددهی الیافبه ویژه منحصرا مبتنی بر تولید حداکثر غذا و  انبوه

میزان  تا را "جامعه"مرزهای جغرافیایی  هستند که مگاشهرهای بزرگترشهر مهم مرکزی یا معموال بخشی از جوامع فراجهانی نواحی شهری، 

برای مثال بانک ها، )راهبرد افزایش سوددهی گروه های ذی نفع مسلط  زیادی با تا حدوداین جوامع، معموال . نمایندمی محو زیادی 

با  و ارتباط دارند جهان زیست مدرنیزه کردن محیطو   متینپرودیدگاه های  اغالبا ب و ندشکل گرفت( "شهروندان جهانی"اقتصادهای جهانی، 

 توسعه اقتصادی می تواند با حفاظت محیط فرض بر اینکه مشکالت محیط زیستی ودر حل  دیدگاه های تکنوکراتیک و نبوغ انسانی اعتقاد به

جوامع فراجهانی شده با بنگاه های قدرتمند بزرگ و شرکت های چندملیتی  .شوند، توصیف می برد همراه باشد -بر اساس سناریو برد زیستی

همه شرکت های چندملیتی به عنوان )سال پیش اغلب بنگاه ها پیوندهایی با جوامع محلیشان داشتند  122در حالیکه تا . شده اند ادغامدر هم 
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غالبا روزه توسط بنگاه های ملی یا چندملیتی ای خدمات رسانی می شوند که ، بسیاری از جوامع ام(بنگاه های محلی کوچک، آغاز به کار کردند

 "بی بندوبار"با توجه به کاهش تاب آوری، ماهیت . با جوامعی که در آن استقرار دارند، ندارندای اجتماعی  -فرهنگی پیوند ارتباط یا هیچ گونه

. در سطح جامعه است( برای مثال جنگل های استوایی) یمحیطزیست یه سرما بی قید و شرطشرکت های غیرمحلی غالبا به معنای استعمار 

بنگاه های محلی تر به دلیل صرفه جویی در مقیاس و احتمال افت قیمت رقابتی  "1بیرون راندن"در حالیکه آنها به طور همزمان غالبا موجب 

سر جهان تا، توصیه می کند که درسر(اتخاذ می کندکه این نویسنده )شکاکانه تر در خصوص فرایندهای جهانی شدن  یدیدگاه. می گردند

وسعه یافته و به طور فزاینده ای در جهان در حال توسعه، این به معنای از دست دادن نسبی شبکه های اجتماعی و اقتصادی بومی مرتبط با ت

 .است (از دست دادن استقالل اقتصادی جوامع)شبکه های افقی محلی اقتصادی  عدم تجمعو ( اجتماعیاز دست دادن سرمایه ) کسب و کار

را بهره در نقاط دور  ها شرکت در سطح جامعه تولید نمی گردد، اما بسیاری از شرکا و مدیران دیگر سرمایه اقتصادی این بدین معناست که

کاسته است، خریداران را در گذرگاه های مصرف خارج از قدرت انتخاب خریداران محلی ز ا قدرت افزون شرکت های چندملیتی،. می سازدمند 

گرفتار کرده ( استانداردشده فوقبرای مثال وابستگی به تولیدکنندگان انرژی خارجی، وابستگی به برندهای سوپرمارکت غیرمحلی )کنترلشان 

مورد اخیر توصیه می کند که  .است کاستهسرمایه گذاری بومی  استفاده ازیق ش تاب آوری از طراز توانایی جوامع در افزایو نهایتا است 

بسیاری از بنگاه ها دیگر به صورت مستقیم در ساختن سرمایه اقتصادی بومی و مشارکت مستقیم به سوی تاب آوری در یک محل مشخص 

 .درگیر نیستند

و  "آستانه های تاب آوری"آسیب پذیرترین جوامع به گسست های گذار و نزدیکترین جوامع به  ،جوامع فراجهانیبنابراین ممکن است 

فرسایش سرمایه اجتماعی به معنای این . نباشد، باشند امکانپذیردر میانه جایی که تنظیم مجدد و راهبردهای جوامع احتماال دیگر  "نقاط اوج"

آستانه های تاب آوری در این موارد بیشتر به . دیگر روشن نیستند( از نظرجغرافیایی در یک معنای تعریف شده) "جامعه"است که مفاهیم 

قلب آن  "می گردد که  "جوامعی"شکل گیریغالبا منجر به  و نیازها و خواست های افراد پیوند خورده تا کل جوامع فیزیکی یا جغرافیایی

. ود ندارد و در بدترین حالت، افالس اخالقی ممکن است بسیار آشکار باشد، جایی که هیچ گونه حسی از محله و اعتماد وج"دریده شده است

 بنابراین راهبردهای تاب آوری افراد در این جوامع، غالبا به حداکثرسازی سود کوتاه مدت با تحت الشعاع قرار دادن راهبردهای سطح جامعه

ارجاع به جوامع فراجهانی شده در برخی مراکز مالی جهانی نظیر لندن، با این موضوع، احتماال بهترین نمونه نشان دهنده . پیوند خورده است

معموال شکاکان بحث می کنند که اگرچه . است قابل مالحظه  22 بحران اقتصادی جهانی پس از نیویورک یا توکیو، به ویژه درپیدایش 

و ضرورتا به محلی که آن سرمایه تولید شده، مرتبط  داردانی موجود است، این سرمایه غالبا ماهیتا جه "جوامع"در این  باالییسرمایه اقتصادی 

، احتماال می اند به خوبی در سیستم سرمایه داری جهانی یکپارچه شده "به صورت عمودی"که  در حالیکه برخی گروه های ذی نفع. نیست

غالبا به از هم پاشیدگی بیشتر آخرین ئله مساین . د مسیرهای تاب آورتری را نسبت به همسایگان کمتر یکپارچه شان توسعه دهندنتوان

. منجر می شود ناکس و پینچ  معرفی شده توسط "جوامع شهری گم شده"بازماندگان شبکه های اجتماعی در جوامع فراجهانی، تحت عنوان 

، جایی که طمع و نمایندمی  معرفی "اخالقی نزول"به عنوان فضاهای  را ، این جوامع(شامل این نویسنده)نویسندگان از جناح سیاسی چپ 

اندکی به های  گزینه باغالبا  ای، چنین مسیرهای تک عملکردی. تفکر کوتاه مدت دیگر خواست های انسانی را تحت الشعاع قرار می دهد

ی عناصر که اگرچه جوامع جهانی شده می توانند برخ مسئله نشان می دهداین . استهمراه منظور بازگشت به ساختارهای جامعه کمتر جهانی 

مسیرهای گذار که به اشکال متنوع سرمایه پیوند خورده،  تکلیاما را دربرداشته باشند، ( فردی و به طور گسترده ای اقتصادی)تاب آوری قوی 

دار به طور اجتناب ناپذیری این مسیرهای مسئله . نزدیک ترندپایین تاب آوری جامعه ند که جوامع فراجهانی غالبا به آستانه نتوصیه می ک

به سوی مسیرهای تاب  "عقب"به نقش بالقوه کلیدی ای را برای سیاست و قانوگذاری در کمک به هدایت جوامع فراجهانی  ،آسیب پذیری

 .جهان نئولیبرال شده امروزی غیرهنجاری استدر به طور فزاینده ای  ،اگرچه چنین فرایندهای قانونگذاری ای .دنتوصیه می کنآورتر 

پیشرفته و همچنین کشورهای در حال توسعه در چندین دهه گذشته شاهد فرایندی هستیم که جوامع شروع به  کشورهای یشتردر ب

درنتیجه  .معرفی شده اند "جوامع مجددا بومی سازی شده"، که به عنوان ادامه دادن بر مبنای استراتژی های تولید وسیع تر و محلی تر دارند

 در متنوع کردن اقتصادشان در راستای فراهم نمودن نیازهایشان در حد ممکن از طریق نزدیک"به معنای توانایی اجتماعات بومی سازی مجدد 

بلکه درباره یافتن موازنه امن تر و پایدارتر میان  ...به معنای حذف معامالت جهانی به طور کلی نیست این ... است ترین محل های در دسترس

بومی سازی بازگشتی به کنترل دولت قدرتمند "که  توصیه می کند  ساختارگرایانه تر، هینز یاز دیدگاه. "حلی استتبادالت و تولیدات م

و بنگاه ها اجازه می دهد که مجددا اقتصاد جوامع  ی، گروه هاکه به مردمنیست، صرفا یک چارچوب سیاسی و اقتصادی شرایط حکومت است 
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زیرا این جوامع تالش می کنند . در این سیستم ها پیوند می یابد "جدید"با  "قدیم"راه های  ی موارددر بسیار ."محلی خود را تنوع ببخشند

بنابراین  .مجددا کشف نمایند ،برای هزاران سال مورد استفاده بودکشاورزی  معیشتیرا که در سیستم های ضعیف که روش های تولید سنتی 

وجود دارد که اجتماعات مجددا بومی سازی شده، ویژگی های سرمایه ( سیاسی چپ به خصوص از جناح)اجماع فراوانی میان مفسرین 

می تواند  بومی سازی مجدد، به این ترتیب .اجتماعی و محیطی به خوبی توسعه یافته را دارند، اگرچه غالبا فاقد سرمایه اقتصادی قوی هستند

در هنگام انهدام ناشی از طاعون در اروپا در قرن چهاردهم یا در طول برای مثال  .مشقت روی دهددوره های  در به هنگام ضرورتهمچنین 

کاهش وابستگی به )یا تولید انرژی ( 1جنبش جیره)مجبور شدند تا غذا ( برای مثال در بریتانیا)جنگ جهانی دوم در اروپا که بسیاری از جوامع 

 . را مجددا بومی سازی کنند (نرژی خارجیاتامین 

 امادارند، در برکشاورزی را  معیشتیمی دهند، جوامع مجددا بومی سازی شده برخی از ویژگی های جوامع نشان   چنانچه شکل 

مسیرهای جهانی شدن و یکپارچکی در سیستم سرمایه داری جهانی با از دست دادن احتمالی سرمایه اجتماعی و به دلیل قرارگیری در معموال 

جوامع مجددا بومی سازی شده، پاسخی به از دست دادن تاب آوری در سیستم جوامع جهانی شده  با توجه به اینکه. همراهندمحیط زیستی 

مسیرهای تاب آوری توسعه یافته کشف مجدد  به منظورمی تواند  انطباق پذیرینشان دهند که چگونه ظرفیت  بتوانند هستند، ممکن است

، در تالش برای کاهش وابستگی به محلی و انرژی تولید غذابا پشتیبانی از شده جوامع مجددا بومی سازی (. حافظه اجتماعی) مهار شودقوی تر 

مسیرهایی که جوامعشان را از آستانه های آسیب در درحقیقت، آنها می خواهند . عاملین خارجی نظیر واردات غذایی یا تامین انرژی هستند

گرچه سرمایه سازی شده در جهان توسعه یافته، این مزیت را دارند که اجوامع مجددا بومی . ورود یابندپذیری درک شده دور نگاه می دارد، 

اتخاذ مسیرهای بومی سازی مجدد که تا حدودی آنها را از سیستم سرمایه داری جهانی منفصل می منفی  اتتحت تاثیراقتصادی می تواند 

این مسئله آنها را قادر می سازد تا با عوامل جهانی  .می مانندنسبتا ثروتمند باقی ( در زمینه جهانی)این جوامع با این حال ، قرار گیرد سازد

کشاورزی ممکن است، درگیر  معیشتیاز آنچه احتماال برای جوامع ( و بحث برانگیزی فناوری محورتر)نظیر تغییرات اقلیمی به طور متفاوت 

 .باشند

شهر کوچک و جوامع  1222پیوند دارد، که بیش از ( TTM) مثال جوامع مجددا بومی سازی شده با جنبش شهری گذار  مهمترین

با هدف رها شدن از  خاصمسیرهای بومی سازی مجدد کوچک مقیاس جوامع جنبش، این . به هم پیوند داده استروستایی پیرامون جهان را 

نند که جوامع مجددا بومی سازی توصیه می ک بیلی و دیگران . قید سیستم سرمایه داری جهانی و وابستگی انرژی خارجی را شامل می گردد

پیوند دارد و می تواند به عنوان واکنش مقابل به   شده غالبا با ویژگی های محیط زیستی مرتبط با مکتب رومانتیک گرایی و بقاء گرایی سبز

جوامع بر اجرای راه حل  تمرکز در این. جهانی شدن سرمایه داری، نئولیبرالیسم و افزایش تسلط اقتصادی جوامع فراجهانی شده تعبیر شود

و تغییر شکل ارزش های اجتماعی و رفتاری مبنای کربن رانرژی بوابستگی ، غالبا با تالش برای کاهش  محیط زیست  تمرکز برهای افراطی با 

آنها بحث می . تاثیرگذار بر تاب آوری جامعه مفهوم سازی می گردد "یقفل ساختاری عظیم"، جهانی شدن به عنوان TTMدر . مرتبط است

یک قرن قبل یا پیشتر در هر دو جهان توسعه یافته یا در حال توسعه، با توجه به دسترسی به فناوری های خاص  عکنند که بسیاری از جوام

ی تولید گنبودند و دانش درون زایی از چگونسبتا خوداتکا  ،(برای مثال وابسته به فناوری های کشاورزی) یا در نزدیکی جوامعون تولید شده در

چوب آتش، )، مخصوصا در زمان های پیش از الکتریسیته، بیشتر جوامع، نیازهای انرژیشان در گذشته. و استفاده از چنین فناوری هایی داشتند

معه و همجواری او شبکه های حمل و نقل که تقریبا محدود به ج را از محل در دسترسشان( الوار، سنگ)و مصالح ساختمانی ( زغال سنگ

موقعیت را  ،اما چنانچه تنگنای جهانی شدن تاکید می کند، فرایندهای جهانی شدن و پیشرفت های فناوری. می کردندتهیه  صلش می شد،بالف

جریان های انرژی، مصالح ساختمانی، غذا و مردم بیشتر جهانی شده اند و غالبا جوامع به طور . به میزان قابل مالحظه ای تغییر داده است

شبکه های الکتریسیته ملی یا وابستگی جهانی به )ر فرایندهای ملی یا بین المللی مرکزی ساختاری بزرگ نظیر شبکه های انرژی فزاینده ای د

، و مسیرهای (سوپرمارکت ها)، شبکه های غذایی ملی یا بین المللی (بزرگراه ها، مسافرت هوایی)، شبکه های حمل و نقل جهانی (نفت و گاز

تاکید می کند که چگونه این  9هاپکینز. جای گرفته اند( مثال فناوری های جدید مرتبط با حمل و نقل، انرژی و غذا برای)فناوری جهانی 

و به موقعیتی که بسیاری از جوامع منجر گردید  (برای مثال با توجه به تولید غذای محلی) فرایندها به مهارت زدایی از بسیاری از مردم
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بنابراین فرایندهای بومی زدایی انرژی، . رابطه با موضوعات مرتبط با انرژی، حمل و نقل و غذا از دست دادند استقالل تصمیم گیریشان را در

 . محدود نمودند ،حمل و نقل و شبکه های غذایی، فرصت های تصمیم گیری را برای جوامع قرارگرفته در کریدورهای کالن ساختاری گذار

کمتر پذیرفته شدن در به دلیل مقاوم باقی بمانند و  ،به عنوان جنبش های بازارداشته اند که اما جوامع مجددا بومی سازی شده تمایل 

در کنار ده، رهیافت افراطی محیط زیستی به سختی حتی در میان جوامع مجددا بومی سازی ش. مسیر اصلی جامعه، مورد انتقاد قرار گرفته اند

در مورد خیالبافی و ظاهرسازی برای  1بنابراین وینتر. زندگی شخصی قرار می گیردواقعیت های جهانی درک شده معاصر و ترجیحات سبک 

که به دلیل  هشدار می دهد  بنابراین گری. مرتبط است "محلی گرایی دفاعی"زیرا این مسئله غالبا با . می دهد هشدار ،جلوه دادن "محلی"

جامعه توسط نیروهای برون زا که به طور فزاینده ای جوامع را به مخمصه فرایندهای جهانی شدن اقتصادی، سرمایه اقتصادی بیشتر در سطح 

سرمایه  گذارکریدور  هدر میانهم اکنون  یتبشر تمامیاین مسئله توصیه می نماید که تقریبا  .د، شکل می پذیردنهای کالن اقتصادی می کشان

اعضای این جوامع از  همچنین .آوری جامعه محلی قرار گرفته اند با تمامی مزایا و مضراتش برای افزایش تاب مشترکی کالنداری اقتصادی 

با این حال ویلسون توصیه می نماید که جوامع . واقع شده اندطریق  وابستگی هایشان به طور همزمان درون سیستم سرمایه داری جهانی 

اعی، فرهنگی و نهادی ای که باقی می ماند، می ، ضرورتا غیرقابل بازگشت نیستند و اینکه خاطره اجتم مجددا بومی سازی شده در شکل 

در نتیجه، جوامع مجددا بومی سازی شده غالبا از پتانسیلی برای حفاظت از . باشد باالتواند مبنایی برای زنده کردن ویژگی های تاب آوری 

گیری با این وجود گسترده هستند و  کریدورهای تصمیم. سرمایه اقتصادی تا اجتماعی برخوردارند که به تاب آوری مستحکم منجر می شود

اما برخی از مفسرین بحث می کنند . را دربرگیرند( برای مثال نبود خود اتکایی غذایی)ممکن است همچنین ویژگی های آسیب پذیری جوامع 

نسبت به جوامع فراجهانی بر سوددهی سرمایه داری اتکاتر  کمشروع به شکلدهی به جوامع ضعیف، که سیستم های مجددا بومی سازی شده 

 . کمک کنند "تنگنای جهانی شدن"شده کرده اند و در نتیجه ممکن است به هدایت جوامع مدرن به خارج از 

بر پیچیدگی و عدم تجانس فضایی و زمانی   در شکل نشان داده شده بومی سازی شده مجددا مقارن بودن اجتماعات فراجهانی و 

که فرصت های تصمیم گیری در جهان شمال و جنوب در حال وسعت  نشان می دهداین مسئله . می کندمعاصر تاکید  جامعهسیستم های 

کریدور در حال حاضر از زمانی که فرایندهای جهانی شدن شروع به تاثیرگذاری بر جوامع معیشتی کشاورزی کرده اند، و این که  یافتن هستند

این گسترش کریدور گذار برای تاب آوری جامعه توصیه می . ده ترین کریدورها باشدتصمیم گیری تاب آوری جامعه ممکن است یکی از گستر

 یفرصت های جدیددر جوامع فراجهانی شده و نیز  ترفرهنگی مسیرهای آسیب پذیر -محیط زیستی و اجتماعیمشکالت نماید که تعمیق 

 .وجود داردشده  محلی و مجددا بومی سازی -جهانیدر جوامع  باال تاب آوری "کشف مجدد"برای 
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 نتیجه گیریبحث و . 5

مسیر تاب آوری در سطح بهتر این بود که مفاهیم نظری از قبیل نظریه گذار می تواند دیدگاه مناسبی را برای درک بر فرض مقاله 

ارتباط احتمالی میان تاب آوری جامعه و اشکال  رابطه باخصوص این موضوع بحث شد که کار اندکی در همچنین در  .جامعه به وجود بیاورد

و از آنجایی . صورت پذیرفته است ناشی از فرایندهای جهانی شدن افزون هایمتنوع سرمایه انسانی و محیط زیستی، مخصوصا در زمینه فشار

فرایندهای تاب آوری پیچیده سطح می توانند جغرافیدانان انسانی به خوبی به خصوص که مفسرین نظیر ادگر و دیویدسون تاکید کرده اند که 

به ویژه با توجه به توانایی آنها در حل تعامالت فضایی پیچیده میان مفاصل جهانی شدن، فضاهای تاب آور در سطح  ،ندنمایجامعه را روشن 

رهیافت های خطی و تک  شیدن برخیجغرافیدانان انسانی به ویژه در به چالش ک. اجبار و همسازیجامعه و مسائل قابل سنجش قانونگذاری، 

روشن است که که به نظر من -در خصوص تاب آوری  "محیط زیستی -اجتماعی" نظری پیشینه غالببعدی پژوهش تاب آوری که کماکان در 

 -، صورت نمی پذیرداغلب تاکید مناسبی بر درک فرایندهای گذار پیچیده در جوامع انسانی و اینکه چگونه این ها بر تاب آوری تاثیر می گذارند

 .موفق خواهند بود

تاب آوری اجتماعی برای درک تاب آوری جامعه به عنوان فضای مفهومی در تالقی میان این مقاله چارچوبی متمرکز بر رهیافت 

بسیاری از  اگر چه، نخست. مسائل کلیدی مختلفی از این رویکرد آشکار می شود. سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیشنهاد نمود

است و عناصری از هر  یک سیستم نه به طور کلی تاب آور است و نه به طور کلی آسیب پذیر، جوامع در حال از دست دادن تاب آوری هستند

د، نیستن "ثابت"پیچیدگی اختالالت تاثیرگذار بر جوامع، توصیه می کند که جوامع هرگز . دو تقریبا همواره در میان هر جامعه ای وجود دارد

بنابراین تقریبا دارا بودن . بلکه آنها به صورت مداوم و همزمان از حمالت آهسته و اختالالت ناگهانی و عوامل سیاسی برونزا تاثیر می پذیرند

این بدان معناست . غیرممکن به نظر می رسددوره های زمانی طوالنی تر در جهت همه فاکتورهای تاب آوری، حداقل برای  "حداکثر کیفیت"

نزدیک ) بکوشنددر میان بسترهای خاص اختالالت مداوم  ه جوامع تنها قادر خواهند بود که در جهت باالترین سطح تاب آوری قابل حصول ک

 .(تاب آوری قوی به

درست میان جوامع و تعامالت نردبانیشان با سطح جهانی،  "تعادل"، پژوهش جغرافیای انسانی به ویژه تاکید کرده است که ایجاد دوم

در حالیکه جداسازی بیش از حد یک جامعه، به دلیل وابستگی بیش از اندازه به منابع، : کلیدی برای حداکثرسازی تاب آوری جامعه است

با از دست دادن احتمالی استقالل و هویت، ممکن است به همان میزان  "جهانی شدن بیش از حد" ،می تواند بد باشدمهارت ها و مردم بومی 

، دقیقا به دلیل ویژگی این مقاله تاکید می کند که تاب آوری اجتماعی غالبا تحت تاثیر سرمایه داری جهانیبا این حال،  .باشدهمراه  یمضراتبا 

در فرم طمع، حداکثرسازی سوددهی، خودخواهی و افزایش نیاز برای اعضای جامعه در یکپارچه شدن  ه داریهای خاص مرتبط با سرمای

، (خودی و بین جامعه به خود هبرای مثال با تاکید بر ارتباطات میانی اقتصادی درمیان)به جای افقی ( برای مثال با اقتصاد جهانی)عمودی 

رمایه داری جهانی و جهانی شدن اقتصادی می تواند به عنوان دالیل اصلی اینکه چرا مرزهای در حقیقت، گسترش هر دو س. کاهش می یابد

 .به طور فزاینده ای محو و جهانی تر شده اند، مالحظه گردد ،"جوامع"جغرافیایی روشن تر پیشین 

به ) مستمریبه مشاغل،  وابستگی هایشانبه دلیل اعضای این جوامع همه جنبش های بومی سازی مجدد نیز به دلیل قرار گیری سوم، 

رکت ها یا افراد ش، و تبادالت اقتصادی با خریداران جهانی، نظیر (صندوق های مستمری ای که به صورت جهانی عمل می نمایندویژه از طریق 

از نظر اقتصادی بیشتر ی جهانی به طور همزمان درون سیستم سرمایه دارجغرافیایی عمل می کنند،  "جامعه"یک  اینترنتی که اگرچه از میان

در غیاب یک مدل و ایدئولوژی اقتصادی جهانی جایگزین بنابراین  .به موفقیت کامل دست نیافته اند با مشتری های جهانی مرتبط هستند،

بر طیف گزینه های تصمیم در آینده بسیار نزدیک  ،توسط سرمایه داری جهانی "تحمیل شده"کریدور گذار احتماال ، (حداقل برای زمان حاضر)

، در حال تالش برای آزادسازی خود از وامعجدر  TTMنظیر  یکه ابتکارات در مکان هاییحتی . اهد گذاردوخمهمی  اتتاثیرگیری سطح جامعه 

ا و محدودیت که کامال  دور از فشاره "افراطی"یا مسیر جامعه  "مسیرهای غیرممکن"ایدئولوژی های نئولیبرال هستند، این جوامع اجرای 

از طریق مباحث علمی و -تصمیمات جامعه را  بنابراین منطق و حافظه اجتماعی نئولیبرالیسم. نئولیبرال باشد را دشوار می بینند مهمهای 

سیاست زدایی و دموکراسی زدایی می  -محیط زیستی که مانع از مالحظه راهبردهای جایگزین از مسیر اصلی سیاسی و اجتماعی می شود

 .دنمای

سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیار پیچیده و وابسته  "کیفیت"این مقاله تاکید می کند که نیروهای محرک موثر بر ، در نهایت

 پژوهشگران باید محتاط باشند تا بیش از حد خیالبافی نکنند و. ، می باشدگزینه برای جوامع  "بهترین"در خصوص  به تفاسیر میان فرهنگی

. ندهنددیگر جوامع نسبت  هبجامعه را به واسطه ارتباطات میان سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی و تاب آوری  خاصجوامع سیستم های 
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برای مثال تاکید )جوامع به نظر تاب آور در جنوب  "مثبت"ن است تمایل به تاکید بر ویژگی های ممکدر حالیکه بسیاری از پژوهشگران غربی 

جنوب غالبا بحث می نمایند دارند، پژوهشگران ( کشاورزی که غالبا با سرمایه اجتماعی قوی تعریف می شود معیشتیرومانتیک مکرر بر جوامع 

ممکن است بیشتر خواستار کناره گیری از برخی سرمایه اجتماعی و محیط زیستی  "تاب آور"که بسیاری از ذی نفعان در این سیستم های 

برای )بر بخش اقتصادی  به دلیل وابستگی صرفا در حالیکه جوامع تک عملکردی شمال. سرمایه اقتصادی باشندبهبود به نفع  خودتوسعه یافته 

چنین . با برداشت هایی از جوامع آسیب پذیر مرتبط شده اند( مثال جوامع کشاورزی فراجهانی شده در بخش هایی از غرب میانه آمریکا

این . با سرمایه اقتصادی توسعه یافته ممکن است اغلب هدف بسیاری از جوامع روستایی فقیر در جهان جنوب باشدمسیرهای توسعه ای، غالبا 

دیدگاه های انتقادی . ارتباط می یابدگیری مفسرین  بدان معناست که هر گونه ارزیابی از تاب آوری جامعه به مفروضات هنجاری و جهت

ابی بدون جانبداری از ارتباط میان تاب آوری و جهانی شدن، هانی شدن، تاکید می کند که ارزینویسنده درباره جنبه های غالبا منفی ج

بنابراین، هرگونه مفهومی از گذار جامعه نمی تواند رها از ارزش باشد، و وقتی که یک گذار خاص درک می شود، به طور . غیرممکن است

خواهیم احتماال شاهد افزایش قطبی شدن عقاید در جوامع جهانی شده چندوجهی  بنابراین. است یاجتناب ناپذیری مبتنی بر ارزش و سوگیر

 .خواهد بودمسیرهای جامعه در جهان در حال جهانی شدن بسیار مشکل  "غلط"یا  "درست"اجماع درباره دستیابی به و  بود
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