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چکیده:

تاب آوری اجتماعی را می توان ظرفیت تبدیل و تحول ،تطبیق و سازگاری و توان مقابله باا تان

و

بحرانهای اجتماعی نامید و جامعه ایرانای در نناد دهاه ا یار باه دلیال تحرباه تحاریمهاای شادید
بحرانهای زیادی را تحربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوه

تحلیلی بار نقا

الگاوی

ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی است.
روش این پژوه

تحلیلی و توصیفی و از نوع کمی و باا اساتفاده از تینیای پیماای

است .جامعه آماری پژوه

انحاا شاده

حاضر شامل شهروندان کالنشهر تهران هستند که از میان آنها  384نفر

به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوه

انتخاب شده اند .گاردآوری داده هاا باا

استفاده از پرسشنامه محقق سا ته بوده و تحزیه تحلیل دادهها نیز به کمای نار افازار  Spssانحاا
شده است.
یافتههای حاصل از تحلیل کمی دادهها نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیرهاای مساتقل و وابساته
دارد و ابعاد حقوقی تحریم های سیاسی و اقتصادی شامل؛ مسایل حقاو بشاری ،حقاو تحااری و
حقو بینالملل هستند که تابآوری اجتماعی توانسته است به ترتیا
تحاری با ضری

( ،)0/61مسایل حقو بشاری باا ضاری

بیشاترین تاا یر را بار حقاو

( )0/53و حقاو باینالملال باا ضاری

( )0/39داشته باشند .به عبارت دیگر تابآوری اجتماعی میتواند ا ر مساتقیم و معنااداری بار ابعااد
حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی دارد.
کلید واژهها :تابآوری اجتماعی ،تحریم ،حقو بشر ،حقو تحاری ،حقو بینالملل.
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مقدمه
تاب آوری مفهومی مثبت از مقاومت در برابر یی پدیده منفی است و همواره مورد توصیه
روانشناسان و اندیشمندان در مقابل کاستیها و نامالیمتیها بوده است .تابآوری میتواند با
افزای

مهارتهای اجتماعی تقویت شود که به آن تابآوری اجتماعی هم میگویند (کاوه:1391 ،

 .)167از نگاه محققان حوزه تاب آوری جوامع پایه و اساس اصلی تاب آوری و پایداری کلیت
یی جامعه در برابر بحران ها ،فشارها و حوادث غیرمترقبه ،در میزان تاب آوری اجتماعی آن
جامعه نهفته است .به عبارتی دیگر تاب آور بودن یی جامعه به لحاظ ابعاد و مؤلفه-های اجتماعی
است که میتواند آن جامعه را به سوی تاب آوری در سایر ابعاد رهنمون سا ته و مسیر تحقق آن
را هموار نماید .در همین زمینه تابآوری اجتماعی به عنوان توانایی جوامع انسانی برای تحمل
حوادث غیرمترقبه ارجی یا نابسامانیهای موجود در زیرسا ت های آن نظیر تغییرات محیطی ،یا
دگرگونیهای شدید اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و همچنین توانایی این جوامع برای بازیابی و
بازتوانی از ننین نابسامانی هایی تعریف میشود .به عبارت دیگر تابآوری اجتماعی ظرفیت
جامعه برای انطبا با تغییرات یا دگرگونی ها و حفظ رفتار سازگارانه بوده و زیربنای تاب آوری
در ابعاد فرهنگی ،مدیریتی ،محیطی و کالبدی ،سیاسی و اقتصادی است (فرزادبهتاش.)1 :1395 ،
واژه تابآوری ابتدا در علو فیزییی به منظور توضیح رفتار یی فنر استفاده شد .پس از آن در
دهههای 1970و  1980میالدی ،واژه تابآوری توسط گروههای زیست بومشناسی و روانشناسی
برای توصیف پدیدههای نسبتاً متفاوتی به کار برده شد .از نظر روانشناسی« ،تابآوری» برای
توصیف گروههایی که رفتار ود را در قبال سختی ها و مشیالت عوض نمیکنند ،استفاده شد .به
عبارتی روانشناسان همواره سعی کردهاند که این قابلیت انسان را برای سازگاری و غلبه بر طر و
سختیها افزای

دهند .البته باید توجه داشت که تابآوری ،استرس را کم و یا محو نمیکند؛

بلیه به افراد این قدرت را میدهد تا با مشیالت زندگی مقابله و مواجهه سالم داشته باشند .در
مباحث مدیریتی و رفتار سازمانی نیز بحث تاب آوری به عنوان یی فرآیند مورد توجه بوده است.
به طوری که تاب آوری را یی راهبرد مدیریت و ریسی و زیرعنوان مدیریت بحران و تداو
قرار دادهاند .در این بعد تابآوری ظرفیت مرد و سیستمهای عملیرد سازمانی را تسهیل کرده و
روابط کارکردی را با وجود آشفتگیها حفظ مینماید (رز و لیاو .)75 :2005 ،1به طور کلی
Rose & Liao
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امروزه با وجود تعاریف مختلف از تابآوری در حوزههای گوناگون و ترکی

آنها با همدیگر

مفهو تابآوری به سایر حوزهها نون حوزه اجتماعی و اقتصادی نیز ورود پیدا کرده است
(گرینها .)2 :2013 ،1
همچنین تابآوری دارای اصول مشخص است و مولفههای مختلفی دارد و پنج مؤلفه تابآوری؛
استحیا  ،افزونگی ،پرتدبیری ،پاسخدهندگی و ود بازیابی هستند .استحیا به توانایی جذب و
تابآوردن در مقابل آشفتگیها و بحرانها اشاره دارد .افزونگی ،داشتن ظرفیت اضافی و
سیستمهای پشتیبانی است که در صورت بروز آشفتگیها امیان حفظ کارکردهای محوری را
میدهد .فرض مؤلفه افزونگی این است که در صورتی که زیرسا ت ها و نهاد های حساس یی
کشور طوری طراحی شوند که برای دستیابی به اهداف و مقاصد ،بر وردار از طیفی از روشها،
سیاستها ،راهبردها و دمات همپوشان باشند ،احتمال فروپاشی کشور در شرایط تن
افتادن بر ی زیر سا تها ،کاه

یا از کار

مییابد .پرتدبیری به معنی توان سازگاری با بحران ،انعطاف در

پاسخ دهی و در صورت امیان ،تبدیل پیامدهای منفی به پیامدهای مثبت است .پی
پرتدبیری آن است که ننانچه نهادها و سیستم حیمرانی به نال

فرض

کشیده شوند یا از کار بیافتند

امیان سازماندهی ودجوش در درون سیستم وجود دارد .پاسخدهندگی به معنی توانایی بسیج
کردن سریع نیروها در برابر بحرانها است .بازیابی ،یعنی توانایی کس

محدد درجهای از وضعیت

نرمال پس از یی بحران یا حاد ه ،از جمله ،توانایی سیستم برای تابآوری و انطبا پذیری و نیز
تیامل تدریحی برای تعامل با محیط جدید یا تغییر یافته است (مرکز پژوه های محلس:1393 ،
 .)44همچنین بر ی از اصول اصول تابآوری شامل؛ حفظ عملیرد ،بلندمدتی فرآیند ،توانایی
انطبا و یادگیری ،تابآوری به عنوان بعد مخالف آسی پذیری و پایداری جوامع تابآور است
(اشمیت و گارلند.)2012 2،
بر اساس تعاریف مفهاو تاابآوری مایتاوان ایان مفهاو را در مقابال بحاران قارار داد و اماروزه
بحرانهایی از قبیل جنگ ،تهدید تروریسم و ...مفهو تابآوری اجتماعی را به ناال

کشایدهاناد

که نشان میدهد واژۀ تابآوری نه تنها در ادبیات روانشناسی ،بلیه در گفتمان سیاسیِ معاصر حائز
اهمیت است .تابآوری پیامد سازگاری فرد یا جامعه موفق و توانایی عمل کردن به طور ا ربخ ،
در وقایع آسی زا است .تاابآوری توانااییِ باه دسات آوردن محادد تعاادل درونای و عملیاردی
با بات در شوکها ،نامالیمات یا شیستها تعریف میشود .بر همین مبنا در سالهای ا یر مباحاث
Greenham
Schmidt & Garland
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مربوط به مقاو سازی و تابآوری در کنار سایر نظریاههاا و نظریاات مطار و در مباادی نظاری و
آکادمیی از جایگاه مهمی بر وردار گشته است (پیغاامی و همیااران .)306 :1394 ،نیتاه مهمتار
آن که در سالهای ا یر به صوص بعد از ایحاد بحران ماالی  ،2008مخااطرات و تغییارات ایحااد
شده در حوزه اقتصادی بر سایر حوزههاا مثال حاوزه سیاسای ،زیسات محیطای و مخصوصااً حاوزه
اجتماااعی ا رگااذار بااوده اساات (گاازارش باناای جهااانی .)3 :2010 ،1فقاار ،تااور افسارگس ایخته،
بییاریهای گسترده ،محرومیتهای اقتصادی و افازای

سرساا آور هزیناههاای زنادگی از جملاه

پیامدهای بحرانهای مالی ا یر است که هر یی میتواند عااملی بارای ساو دادن فارد باه سامت
بحران های اجتماعی هم نون روابط ناسالم ،بزهیاری و شونت باشد (ایزدی.)18 :1387 ،
به کارگیری تحریمهای اقتصادی و سیاسی به عنوان ابزار سیاست ارجی کشورها در سالیان ا یر
به گونهای گسترش یافته است که محققان عرصه روابط بین الملل از «اپیدمی» و «جنون تحاریمهاا»
صحبت می کنند .ایران ،کشوری است که سخت ترین تحریم ها در طول تاریخ ،علیه آن اعمال و
تشدید تحریم ها باعث آسی
بالطبع ،مناطق و بخ

پذیری فراوانی به صوص در بخ

های آن شده و در نهایت موج

اقتصادی و اجتماعی کشاور و

تعطیل شادن بسایاری از بنگااههاا و رشاد

منفی در اقتصاد ایران شده است؛ هرنند که این روند درسهای تابآورانهای را برای همه سطو
جامعه به همراه دارد .پیامدهای مخرب تحریم های بین المللی ا یر بر اقتصااد ایاران نشاان دهنادۀ
تابآوری پایین اقتصاد ملی در مواجهه با شوکهای ارجی است .از این رو ایران بای

از ساایر

کشورها با نال ها و بحرانهای حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دست و پنحه نر مایکناد
و در آینده نیاز باا آنهاا روبارو واهاد باود .اگرناه هماانطور کاه ذکار شاد ،مطالعاات در ماورد
تابآوری ملی در سطح بین المللی ،مبحثی نوپا اسات و بعاد از بحارانهاای سیاسای ،اقتصاادی و
اجتماعی سالهای ا یار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات ،باا ایان حاال ،تااب آوری اجتمااعی در
حیومت ایران ،مقولهای است که جای بررسی بیشتری دارد (گلوردی.)295 :1396 ،

از نگاه محققاان حاوزه تاابآوری جواماع ،پایاه و اسااس اصالی پایاداری یای جامعاه در برابار
بحرانها ،فشارها و تحریم ها ،در میزان تاب آوری اجتمااعی آن جامعاه نهفتاه اسات .باه عباارتی
دیگر تاب آور بودن یی جامعه به لحاظ ابعاد و مؤلفه های اجتماعی است که میتواند آن جامعه
را به سوی تابآوری در سایر ابعاد رهنمون سا ته و مسایر تحقاق آن را هماوار نمایاد .در هماین
World Bank Report
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زمینه تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی جوامع انسانی برای تحمل حوادث ارجی یا نابسامانی
های موجود در زیرسا ت های آن نظیر تغییرات محیطای ،یاا دگرگاونی هاای شادید اجتمااعی،
اقتصادی ،سیاسی و همچنین توانایی این جوامع برای بازیابی و باازتوانی از نناین نابساامانی هاایی
تعریف میشود .به عبارت دیگر تاب آوری اجتماعی ظرفیت جامعه بارای انطباا باا تغییارات یاا
دگرگونی ها و حفظ رفتاار ساازگارانه باوده و زیربناای تااب آوری در ابعااد فرهنگای ،حقاوقی،
محیطی و کالبدی ،سیاسی و اقتصادی است .این تاب آوری در سیستم اجتماعی میتواند به وسیله
بررسی متغیرهای حقوقی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و در هر دو حالت فضاایی و غیرفضاایی
مورد بررسی قرار گیرد .به طور کلای؛ جامعاه تااب آور اوالً جامعاه ای اسات کاه تواناایی جاذب
شوک های ناشی از مخاطره را دارد و به این ترتی

این مخاطرات تبدیل به سوانح نمیشوند .انیاً

ظرفیت بازگشت به شرایط پیشین را دارد و الثاً به تغییرات و سازگاری باا شارایط دسات ماییاباد
(دیویس و همیاران .)12 :2006 ،ییی از تهدیدات و مخاطرات مهم که جامعه ایران باا آن مواجاه
است مساله تحریم 1است .تحریم فعالیتی است که به وسیله یی یا نند بازیگر باینالمللای (محاری
تحریم) ،علیه یی یا نند کشور دیگر (هدف تحریم) ،به منظور محازات این کشاورها ،باا اهاداف
محرو سا تن آنها از انحا بر ی مبادالت یا وادار سا تن آنها به پذیرش هنحارهایی معین و مهام
(از دید محریان تحریم) ،اعمال میشود .در واقع تحریم به عنوان ابزاری در سیاست اارجی اسات
که این امیان را فراهم میآورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسای اود را نسابت باه کشاور
هدف به هنگا بروز ا تالف اعمال کنند (طغیانی .)12 :1392 ،تحریم در تئوری باه عناوان ابازاری
برای برقراری صلح پایدار جهانی توسط شورای امنیت سازمان ملل به وجود آمد ،ولی در عمال باه
ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی یا منطقه ای کشور یا کشاورهای اصای بادل شاد (فشاندی و
قادری.)135 :1396 ،
ضری

باالی ا رگذاری تحریمهای اقتصادی و سیاسی بر افزای

آسی های اجتماعی و روناد رو

به رشد این آسی ها ،مورد توجه ادبیات تاب آوری اجتماعی است .بنابراین با وجاود تحاریمهاای
گسترده بر کشور تحلیل دیدگاههای حقوقی مرتبط با تحریم برای کشور یی ضرورت مهام اسات
(مومنی .)9 :1393 ،بنابراین تابآوری در سیستم اجتماعی میتواند بر جنبههای مختلفی از زنادگی
از جمله زندگی در شرایط تحریمی ا رگذار باشاد (فرزادبهتااش .)2 :1395 ،علیارغم اهمیات فاو
العاده این موضوع ،متأسفانه تا کنون پژوهشی مستقیماً نق

الگوی ارتقای تابآوری اجتمااعی بار
Sanction

1

 /302تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریمهای...

ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی بررسی نیرده است و این پژوه

در نظر دارد تا نقا

تابآوری اجتماعی بر فرایندهای حقو تحاری ،حقو بشر و رواباط باینالملال در جامعاه ایرانای
بررسی کند.
ادبیات نظری و پیشینه
1

در علو مختلف تعاریف متفاوتی از تابآوری ارائه شده است .واژه تاب آوری در فرهنگ
لغات ،توانایی بازیابی یا بهبود سریع ،تغییر؛ شناوری و کشسانی و همچنین اصیت فنری و
ارتحاعی ترجمه شده است که البته این واژه ها ،رسایی و گویایی الز را برای انتقال مفهو این
واژه ندارند .به همین دلیل ،ترجمه تاب آوری به عنوان معادل فارسی این واژه ،اصطال بهتر و
مناسبتری است(رضایی .)28 :1389 ،در روانشناسی تابآوری به معنی توانایی فرد ،انواده،
جامعه ،کشور و سیستمها برای کاه
که موج

کاه

سازگاری و بازیابی از شوکها و فشارها است؛ به طوری
2

آسی پذیری مزمن و تسهیل رشد فراگیر شود (کوبیتچی و همیاران،

 .)2013به طور کلی تابآوری فرآیندی پویا و تعاملی و همیشه در حال تغییر بین فرد محیط است.
تابآوری ظرفیت و توانایی جامعه به منظور مقاومت در برابر شوک ،زنده ماندن ،وفق دادن،
رسیدن به تعادل بعد از وقوع بحران و گذشتن سریع از آن است (پولی و کوهن.)2010 3،
تابآورى در بسیارى از حوزه هاى علمى و در دامنه وسیعى از اکولوژى تا علو اجتماعى
روانشناسى و اقتصادى به یی اصطال مهم تبدیل شده است .تاب آورى داراى ابعاد گوناگون
بوده و اجماع صاح نظران در حداقل وجود نهار بعد کالبدى ،مدیریتى ،اقتصادى و اجتماعى
تاب آورى حتمى است (رفیعیان و همیاران .)56 :1390 ،در اقتصاد تعاریف متعددی برای تاب
آوری ارائه شده است؛ تاب آوری اقتصادی به صورت توانایی سیاستی یی اقتصاد برای مقاومت
و بازیابی از ا رات شوک تعریف شده است (بریگویگلو و همیاران .)87 :2008 ،در حوزه
اجتماعی نیز توانایی اعضای اجتماع برای انحا اقدامی معنادار ،اندیشمندانه و جمعی برای عالج
ا رات یی مشیل ،از جمله توانایی تفسیر شرایط و محیط ،د الت و از جای ود حرکت کردن
را تاب آوری اجتماعی می نامند (ففربا .)12 :2005 ،
Resilience

1

Kubitschek
Pooley & Cohen

2
3

 /303فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

امروزه بحرانها و تن های پی درپی اقتصادی و سیاسی در دنیا ،ضرورت بحث و پردا تن به
نظریات و ایدههای انعطاف پذیری و تاب آوری را در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و
البته اجتماعی را سب

شده است .به نحوی که بسیاری از جوامع جهت دستیابی به توسعه و

موفقیت ،پیاده سازی سیاستهای تابآوری اجتماعی را در برابر تغییرها و آسی

ها در دستور

کار ود قرار داده اند (بریگویگلو 1و همیاران .)58 :2000 ،تاب آوری اجتماعی توانایی گروه ها
یا محامع در غلبه بر نق

ها ،ناهمگونی ها و نابسامانی های بیرونی است که این امر در نتیحه

تغییرات محیطی ،اجتماعی و سیاسی ایحاد می شود .همچنین گاهی اوقات بیان شده است که
معانی تاب آوری موضوعی گنگ و سخت است تا بتوان آن را به صورت کاربردی و عملی انحا
داد (پرومبرگر .)14 :2014 ،2به بیانی دیگر ،تاب آوری اجتماع عبارت از قابلیت پی بینی طر،
محدود کردن ا رات و بازگشت سریع به حالت عادی از طریق احیا ،قابلیت سازگاری و انطبا ،
تحول و رشد در مواجهه با تغییرات پرتالطم است.

مفهو تاب آورى اجتماعى نیز در جوامع مختلف داراى پیچیدگى هاى اصى است ،هماان گوناه
که تاب آورى مىتواند در سطو مختلاف تحلیال و درک شاود تااب آورى اجتمااعى نیاز داراى
سطو مختلفى است (رضایى .)92 :1389 ،اگر توجه به جنبه هاى اجتماعى در تاب آورى بیشتر از
توجه به زیرسا ت هاى کالبدى و فیزییى در مدیریت بحران اهمیت نداشته باشد دست کم هماان
اندازه حائز اهمیت است (لوسینی .)121 :2015 ،3هدف اصلى تاب آورى اجتماعى ارتقاى ظرفیات
و مهارت افراد ،گروهها و سازمانها در مواجهه با بحارانهاا اسات (اوبریسات 4و همیااران:2010 ،
 .)75در حوزۀ علو اجتماعی ،تاب آوری توانایی گروه هاا یاا جواماع بارای انطباا باا تان

هاای

ارجی و آشفتگیها ،توانایی واحدهای اجتماعی در تقلیل مخاطرات ،انحا فعالیات هاای بازیاابی
برای کاه

ازهم گسیختگی اجتماعی ،توانایی برای بهره گیری از فرصت ها را می توان از طریاق

بهبااود ارتباطااات ،آگاااهی از طاار و آمااادگی ،توسااعه و اجاارای ماادیریت بحااران ،بیمااه و انتقااال
اطالعات برای کمی باه فرایناد بازیاابی ،ارتقاا داد .ظرفیات برگشات پاذیری باا اساتفاده از مناابع
فیزییی و اقتصادی ،توانایی افراد و جوامع در مقابله با وضعیت طر ،توانایی نقاط قوت درونای باه
منظور سازگاری و انعطاف پذیری ،توسعه منابع برای باال بردن ایمنی ساکنان ،ظرفیتها ،مهارتهاا
و دان

یی جامعه در بازیابی بعد از سوانح است (رضایی .)94 :1396 ،به طاور کلای تااب آوری
1
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اجتماعی ،ظرفیت یی نهاد اجتماعی (به عنوان مثال یی گروه یا جامعه) بارای پارش باه عقا

یاا

پاسخ مثبت به بحران بیان شده است .باه ویاژه تااب آوری اجتمااعی باه معناای داشاتن ویژگای هاا
مقاومت ،بهبود و القیت در برابر یی فاجعه است (مگیور و هاگان.)128 :2007 ،
تاب آوری اجتماعی تاکید بر تحقق «پایداری اجتماعی» در برابر سوانح ،از یی سو بر شیل گیری
و حفظ گروه های اجتماعی و جوامع محلی و از سوی دیگر ،در فرآیند باازتوانی بعاد از ساوانح از
طریق ارتقای سرمایه اجتماعی است و به ارتقای حس دلبستگی به میان ،افزای

مشارکت و شیل

گیری پیوندهای اجتماعی کمی می کناد و امار باازتوانی و بازساازی جامعاه باا حفاظ نظاا هاای
اجتماعی موجود را در زمان سانحه و نیز در یی جامعاه بعاد از ساانحه و بحاران تساهیل مای کناد.
تالش برای تاب آوری اجتماعی می تواند با ارتقای سطح زندگی از طریاق افازای

میازان درآماد،

تحصیالت ،مراقبت های پرشیی ،سالمت ،تامین سیونت ،اشتغال ،حقاو قاانونی ،ایمنای در برابار
جار و جنایاات ،وجااود ا القیااات در جامعااه ،تاراکم جمعیتاای مطلااوب و مقاوماات بناهااا در براباار
مخاطرات و سوانح و بیماری ها ،کیفیت زندگی یا قابلیت زندگی در جوامع محلی را افزای

دهد.

حفظ ارزش ها ،میراث فرهنگی محلی ،هویت شهری ،اطره جمعی شهر و آموزش نیز سایر مولفه
های کیفیت زندگی هستند که حفظ حس تعلق مرد به میان و بازگرداندن رو زنادگی را منحار
میشوند (لی .)64 :1392 ،در نهایت تاب آوری اجتماعی می تواند جامعه بحران زده را از حالت
ناموزونی اجتماعی به حالت موزون اجتمااعی برگرداناد و آن را در تعاادل جدیادی قارار دهاد و
کارکردهاای جامعاه را در تعاادل جدیاد تاداو بخشاد (ساا آرا  .)45 :1395 ،بار هماین اسااس
تابآوری اجتماعی میتواند بر ابعاد حقوقی تحریمها در بعد تحاری و حقو بشار و حتای رواباط
بینالملل مو ر باشد .بر اساس مرور ادبیات نظری ،ویژگی هایی برای ارتقای تااب آوری اجتمااعی
در شرایط تحریم های اقتصادی و سیاسی وجود دارند .این ویژگی ها و مشخصات ،توصیف هاا یاا
ایده هایی هستند که در مفهو آن تعبیه شده اند ،و همواره به صورت فزایناده و باه طاور مرتا
پژوه

در

های پیشین ها ظاهر میشوند .به منظور تادوین مادل مفهاومی تحقیاق ،مشخصاه هاایی باه

عنوان ویژگی های تعریف کننده ایحاد الگوهای تاب آوری اجتماعی در ابعاد حقوقی تحریمهاای
سیاسی و اقتصادی معرفی میشوند که ایان ابعااد شاامل؛ ادراک طار در مواجهاه باا آن ،تواناایی
برنامه ریزی ،یادگیری و سازماندهی محدد ،ادراکی از توانایی مواجهه باا تغییار و ساطح عالیاق در
سازگاری با تغییرات هستند« .ادراک طر در مواجهه با آن»؛ تغییار سیاساتهاا ،تغییار نهادهاا ،بای
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باتی وضیت مالی ،عد تامین امنیت شغلی و عد توانایی در رقابت های صنعتی از جملاه عاواملی
هستند که آسی

پذیری هایی را در جامعه ایحاد می کنند .به کارگیری سیاست ها و برنامه هاایی

که نحوه مواجهه با این آسی

ها را آموزش دهد قطعاً هزینه های مواجهه با این آسی

واهد کرد و باور به جذب و یا مقابله با این آسای

ها را کمتر

هاا تقویات واهاد« .تواناایی برناماه ریازی،

یادگیری و سازماندهی محادد»؛ تواناایی برناماه ریازی ،یاادگیری و ساازماندهی محادد ،یای امار
ضروری برای مواجهه با تغییرات است و افراد نحوه بر ورد با تغییرات و تن ها را میآموزند.
در وضعیت «ادراکی از توانایی مواجهه با تغییر»؛ مرد برای مقابله باا تغییارات در شارایط مختلاف
زندگی اعم از مالی ،عاطفی و زناشویی ،باید آستانه تحمل ود را باال ببرناد .باه عناوان نموناه در
رابطه زناشویی در مواجهه با بحران ها و تن

های ناشی شده از تغییرات و حوادث ،نیاز است کاه

توانایی تحمل تغییر افراد باالتر باشاد تاا زنادگی دوا داشاته باشاد .در نهایات در وضاعیت مولفاه
«سطح عالیق در سازگاری با تغییرات»؛ افرادی که تمایل بیشتری به سازگاری و تطبیق دارند نسبت
به تغییر سیاستها راحت تر بر ورد می کنند .باه عناوان نموناه در بحاث هاای مرباوط باه اانواده
سازگاری و تطبیق معموالً در زمینه های وابستگی های شغلی ،تعهدات انوادگی و یا مباحث مالی
اتفا میافتد .افرادی که طال گرفته اند در مواجهه با تغییراتی که در کس

درآمد و فرصتهاای

شغلی برایشان اتفا میافتد ،تابآوری بیشتری دارند (رفیعیان و همیاران.)20 :1390 ،

ادراك خطر
در مواجهه با
آن

ادراکی از
توانایی
مواجهه با
تغییر

توانایی برنامه

سطح عالیق در

ریزی ،یادگیری

سازگاری با

و سازماندهی
مجدد

تغییرات

نمودار  -1نارنوب مفهومی مولفه های تاب آوری اجتماعی
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در زمینه تا یر تابآوری بر تحریم نیز ادبیات نظری گستردهای وجود دارد و بسیار ی از پژوه هاا
تاب آوری اجتماعی را راهبردی برای بیا ر کردن تحریمها عنوان کاردهاناد (فرزادبهتااش:1395 ،
 .)3بر اساس تعاریف تحریمها ابزارهایی هستند که جایی میان دیپلماسی و استفاده از نیروی نظاامی
قرار میگیرد .این ابزارها اقداماتی تالفیجویانه بینالمللی محسوب میشوند و غال

اوقات ،اِعماال

محدودیتهای تحاری یا مالی را در بر میگیرند (راهنمنی .)42 :1390 ،هر نناد در عمال تحاریم
ها رویههای متفاوتی از آنچه مورد هدف بوده پیدا کرده است (منظور و مصاطفیپاور.)26 :1392 ،
اما تحربه تحریمها حاکی از آن است که استفاده از تحریم ها به عنوان یی ابزار دیپلماتیی عمادتاً
از ا ربخشی نندانی بر وردار نیست و به این جهت تحریم کنندگان مای کوشاند تحاریم هاا را باه
صورت همه جانبه و با مشارکت تما کشورها اعماال نمایناد تاا احتماال موفقیات اود را افازای
دهند (منظور و مصطفیپاور .)27 :1392 ،عماده تحاریمهاای انحاا شاده علیاه کشاورها در زمیناه
تحااری و روابطای صااورت مایگیاارد و تحاریمهاا اقاادامات عامداناه حیوماات بارای وارد کااردن
محرومیت اقتصادی بر دولات یاا جامعاه هادف ،از طریاق محادودیت یاا توقاف رواباط اقتصاادی
معمول ،اغل

به عنوان جانشینی برای استفاده از قدرت نظاامی محساوب مایگاردد کاه باه دولات

تحریمکننده اجازه میدهد که شم ود را در قبال بر ی اعمال اص اباراز کناد و رفتاار دولات
هدف را تغییر دهد تحریم به معنای متوقف کردن عمدی یا تهدید به توقف روابط معماول تحااری
مالی از یی دولت است (بهروزی فر و کوکبی .)1385:19 ،تحریمهای اقتصادی به مثابه اهر هاای
فشار بر دولتها ،به نحو مستقیم و غیر مستقیم ،تأ یرات سوء بسیاری بر «شهروندان دولتهای مورد
تحریم» و نیز «حقو سایر اشخاص غیر مقیم در آن دولتها» بر جای میگذارد و در حوزه حقاو
بینالمللی نیز ،به ویژه تحریمهای ییجانباه ،انویاه و تحاریمهاای شاورای امنیات ،ابعااد مختلاف
حقو بشر را به سان اصول اولیه این شا ه حقوقی تحت شاعاع اوی

قارار داده اسات (زماانی و

غری آبادی .)111 :1396 ،در حوزه مسائل باینالمللای ،تحاریمهاا ،ابازاری هساتند کاه جاایگزین
جنگ و اِعمال قوه قهریه تلقی مایشاوند و «راه میاناهای باین اقادا دیپلماتیای نسابتاً آرا از یای
طرف ،و مدا له شبه نظامی قهری یا مدا له نظامی پنهاانی از طارف دیگار اسات» کاه طای آن ،باه
توقف یا تهدید مناسبات اقتصادی علیه کشور مورد نظر اقدا میگردد و موج

افزای

هزینههای

تحاری و انحراف تحاری در کشور هدف میشاود .از لحااظ حقاوقی نیاز تحاریم شاامل اقاداماتی
همچون تعلیق یا ا راج کشور از سازمانهای بینالمللی ،منع حضور و شرکت دیپلماتهاای هادف
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تحریم در کشورهای تحریم کننده یا میزبان سازمانهای جهانی است (کورترایات و لاوپز:2002 ،1
 .)8بر اساس این ادبیات موجود الگوی مفهومی پژوه

به شیل زیر تدوین میگردد.

مدل پژوهش

نمودار  -2مدل پژوهش
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی تا یر دارد.
فرضیههای فرعی
 میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر مسایل حقو بشری تحریمها تا یر دارد. میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر مسایل حقو تحاری تحریمها تا یر دارد. میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر مسایل روابط بینالملل تحریمها تا یر دارد.روش تحقیق
این بررسی با توجه به موضوع و هدف تحقیق ،یی روش کمی است .بنابراین ،به اقتضای موضاوع
تحقیق که تحلیلی بر نق

الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و

اقتصادی است و و با توجه به امیانات ،روش پیمای

به منزله مناس ترین روش برای جماع آوری

اطالعات مورد نظر قرار گرفت .جامعه آماری پاژوه

حاضار شاامل شاهروندان کالنشاهر تهاران

Cortright & Lopez

1
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هستند که از میان آنها  384نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوه

انتخاب

شدهاند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق سا ته بوده و تحزیاه تحلیال دادههاا نیاز باه
کمی نر افزار  Spssانحا شده اسات .روش تحزیاه و تحلیال یافتاههاای ایان پاژوه

باا در نظار

گرفتن فرضیات مطر شده صورت گرفته است .لذا به منظور تحزیه و تحلیال فرضایات تحقیاق باا
توجه به سطح سنح

و نوع متغیر ازآزمونهای مربوط باه هار کادا اساتفاده شاده اسات .پاس از

جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها در دو بخ
گرفتند .در بخ
است .در بخ

آمار توصیفی و استنباطی ماورد تحزیاه و تحلیال قارار

توصیفی تحلیلهای آماری از قبیل؛ فراوانی ،درصادها و میاانگین ،اساتفاده شاده
استنباطی ،با کمی تحلیلهاای آمااری و ضارای

تحلیل و بررسای شاده و در نهایات مادل معادلاه ساا تاری پاژوه

رگرسایون ارتبااط باین متغیرهاا
باه کمای نار افازار Amos

 Geraphicsآزمون شده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
اطالعات مربوط به سن پاسخگویان نشان میدهد که بیشترین سن پاساخگویان  73ساال و کمتارین
آنها دارای  34سال سن بوده و میانگین درآمد پاسخگویان حدود  4میلیاون توماان در مااه گازارش
شده است و همچنین حدود  53درصد از پاسخگویان در مقطع لیسانس 12 ،درصد در مقطاع ارشاد
و دکتری تحصیالت داشته اند و بقیه در سطح تحصیلی پایینتر بودهاند 62/9 .درصد از پاسخگویان
در حوزه بازار و دارای مشاغل آزاد 16/7 ،درصد در ادارات دولتی و بقیه در حال تحصیل بودهاند.
در نهایت  87درصد از کل پاسخگویان نسبت به آینده ایران و رفع تحریمها وشبین هستند.
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یافتههای استنباطی
 فرضیه اصلیمیزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی تا یر دارد.
جدول  -1آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون اثر تابآوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی
تحریمها
نا متغیر

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

ابعاد حقوقی تحریمها

0/675

0/502

12/592

0/675

6/23

55/124

0/000

بر اساس نتاایج حاصاله ،همبساتگی ( )R=0/675مثبتای باین تاابآوری اجتمااعی و ابعااد حقاوقی
تحریمها وجاود دارد و بار هماین اسااس مقادار  R2=0/502نشاان مایدهاد کاه متغیار تاابآوری
اجتماعی توانسته است  50درصد از واریانس متغیر وابسته (ابعاد حقوقی تحریمهاا) را تبیاین نمایاد.
ضری

 ،B=12/592نشان مای دهاد کاه باه ازای هار واحاد افازای

در متغیار مساتقل (تاابآوری

اجتماعی) 12/592 ،واحد به متغیر وابسته (ابعاد حقوقی تحاریمهاا) ،افازوده مایشاود .باا توجاه باه
مقادیر  F=55/12 ،T=6/23و  ،Sig =0/000رابطه مشاهده شده بین دو متغیار در ساطح  99درصاد
معنیدار است ،لذا فرضیه فو تایید میشود .در راستای این فرضیه کلای فرضایات فرعای زیار نیاز
تدوین شدهاند.
فرضیات فرعی
 - -1میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر مسایل حقو بشری تحریمها تا یر دارد.
جدول  -2آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون اثر تابآوری اجتماعی بر مسایل حقوق
بشری تحریمها
نا متغیر
مسایل حقو بشری
تحریمها

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

0/595

0/532

8/444

0/595

5/178

45/434

0/000
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بر اساس نتایج حاصاله ،همبساتگی ( )R=0/595مثبتای باین تاابآوری اجتمااعی و مساایل حقاو
بشری تحریمها وجود دارد و بر همین اساس مقدار  R2=0/532نشان میدهد کاه متغیار تاابآوری
اجتماعی توانسته است  53درصد از واریانس متغیر وابسته (مسایل حقو بشری تحریمهاا) را تبیاین
نماید .ضری

 ،B=8/444نشان می دهد که به ازای هر واحد افزای

در متغیار مساتقل (تاابآوری

اجتماعی) 8/444 ،واحد به متغیر وابسته (مسایل حقو بشری تحریمها) ،افزوده میشود .با توجه باه
مقادیر  F=45/434 ،T=5/178و  ،Sig =0/000رابطه مشاهده شده بین دو متغیر در سطح  99درصد
معنیدار است ،لذا فرضیه فو تایید میشود.
 -2میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر مسایل حقو تحاری تحریمها تا یر دارد.
جدول  -3آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون اثر تابآوری اجتماعی بر مسایل حقوق
تجاری تحریمها
نا متغیر
مسایل حقو تحاری
تحریمها

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

0/691

0/611

8/560

0/691

8/567

52/118

0/000

بر اساس نتایج حاصاله ،همبساتگی ( )R=0/691مثبتای باین تاابآوری اجتمااعی و مساایل حقاو
تحاری تحریمها وجود دارد و بر همین اساس مقدار  R2=0/611نشان میدهد که متغیار تاابآوری
اجتماعی توانسته است  61درصد از واریانس متغیر وابسته (مسایل حقو تحاری تحریمها) را تبیاین
نماید .ضری

 ،B=8/444نشان می دهد که به ازای هر واحد افزای

در متغیار مساتقل (تاابآوری

اجتماعی) 8/444 ،واحد به متغیر وابسته (مسایل حقو تحاری تحریمها) ،افزوده میشود .باا توجاه
به مقادیر  F=52/118 ،T=5/567و  ،Sig =0/000رابطه مشااهده شاده باین دو متغیار در ساطح 99
درصد معنیدار است ،لذا فرضیه فو تایید میشود.
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 -3میزان تابآوری اجتماعی شهروندان بر مسایل حقو بینالملل تحریمها تا یر دارد.
جدول  -4آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون اثر تابآوری اجتماعی بر مسایل
حقوق بینالملل تحریمها
نا متغیر
مسایل حقو بینالملل
تحریمها

R

R2

0/394 0/426

B

4/176

Beta

T

F

Sig

0/000 34/489 5/001 0/426

بر اساس نتایج حاصاله ،همبساتگی ( )R=0/426مثبتای باین تاابآوری اجتمااعی و مساایل حقاو
بینالملال تحاریمهاا وجاود دارد و بار هماین اسااس مقادار  R2=0/394نشاان مایدهاد کاه متغیار
تابآوری اجتماعی توانسته است  39درصاد از واریاانس متغیار وابساته (مساایل حقاو باینالملال
تحریمها) را تبیین نماید .ضری

 ،B=4/176نشان میدهد که به ازای هار واحاد افازای

در متغیار

مستقل (تابآوری اجتماعی) 4/176 ،واحد به متغیر وابسته (مساایل حقاو باینالملال تحاریمهاا)،
افزوده میشود .با توجه به مقادیر  F=34/498 ،T=5/001و  ،Sig =0/000رابطه مشااهده شاده باین
دو متغیر در سطح  99درصد معنیدار است ،لذا فرضیه فو تایید میشود.
مدل کلی پژوهش
در راستای آزمون فرض اصلی از مدلسازی معادله ساا تاری اساتفاده اسات .در ایان مادل  7متغیار
مشاهده شده وجود دارد که این متغیرها از تحمیع تعاداد زیاادی گویاه حاصال شادهاناد .بر ای از
متغیرهای مشاهده شده شامل متغیرهای مستقل اصلی پژوه

هساتند کاه در مادل نظاری مشاخص

شده و برای تبیین ا ر متغیر مستقل (تابآوری اجتماعی) بر تبیین ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسای و
اقتصادی به کار رفته اند .در جدول زیر سا تار اصلی مدل با شا صها و نمادهای ترسیمی موجاود
در مدل مشخص شده است.
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جدول  -5متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل
شاخصهای فرعی

نماد ترسیمی

شاخصهای اصلی

ادراک طر در مواجهه با آن

SR1

تابآوری اجتماعی

توانایی برنامه ریزی ،یادگیری و سازماندهی محدد

SR2

Social resilience

ادراکی از توانایی مواجهه با تغییر

SR3

سطح عالیق در سازگاری با تغییرات

SR4

مسایل حقو بشری

TS1

مسایل حقو تحاری

TS2

مسایل روابط بینالملل

TS3

ابعاد حقوقی تحریمها
Types of sanctions

این متغیرهای آشیار شا صهای اصلی از متغیرهای مستقل و وابساته هساتند کاه در متغیار مساتقل
تابآوری اجتمااعی و متغیار وابساته ابعااد حقاوقی تحاریمهاا تعریاف شادهاناد .بارای تاابآوری
اجتماعی نهار شا ص اصلی (ادراک طر در مواجهه باا آن ،تواناایی برناماه ریازی ،یاادگیری و
سازماندهی محدد ،ادراکی از توانایی مواجهاه باا تغییار و ساطح عالیاق در ساازگاری باا تغییارات)
تعریف شده و برای ابعاد حقوقی تحریمها ساه بعاد اصالی (مساایل حقاو بشاری ،مساایل حقاو
تحاری و مسایل روابط بینالملل) وجود دارند.

نمودار  -3مدل معادله ساختاری برای تبیین ابعاد حقوقی تحریمها ()TS

در مدل فو دو نوع روابط تحلیل آماری شدهاند کاه در بیاان شاا صهاای تاابآوری اجتمااعی
نهار شا ص مختلف وجود دارند کاه ( )SR4باه معنای شاا ص «ساطح عالیاق در ساازگاری باا
تغییرات» با ضری

 0/65دارای بیشترین وزن در تبیین تابآوری اجتماعی داشته اسات و بار هماین
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اساس ( )SR3به معنی «ادراکی از توانایی مواجهه با تغییر» باا ضاری

 0/21دارای وزن کمتاری در

تبیین تابآوری اجتماعی داشته است .در بحث سایر متغیرها نیز بقیه ضرای

ا ر معناداری در تبیاین

متغیر تابآوری اجتماعی داشتهاند .همچنین در بیان شا صهای ابعاد حقوقی تحریمها نیاز ()TS2
به معنی «مسایل حقو تحاری» با ضاری
حقوقی تحریمها نق

 0/76دارای وزن بیشاتری باه نسابت بقیاه ابعااد در تبیاین

داشته است.

در بحاث رواباط ساا تاری نتاایج حاصال از مدلسااازی نشاان داده اسات کاه ا ار مثبات و مسااتقیم
تابآوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحاریمهاا باا ضاری
تابآوری اجتمااعی و افازای

( )0/53گویاای ایان واقعیات اسات کاه

آن مای تواناد باه عناوان یای مولفاه مهام ماو ر بار ابعااد حقاوقی

تحریمهای سیاسی و اقتصادی باشد .به عبارت دیگر تابآوری اجتماعی توانمندی حقاوقی جامعاه
را افزای

میدهد.

بحث و نتیجهگیری
تاب آوری برای فرد و جامعه یی مفهو و سازه مثبتی اسات کاه از روانشناسای وارد دیگار حاوزه
های علو شده است .امروزه کاربرد این مفهئم در جوامع بی

از یای فارد اسات و تحلیال آن در

بعد کالن بیشتر از بعد رد مورد توجه قرار گرفته اسات .باا توجاه باه مفهاو تاباآوری الز اسات
جامعه تابآور دارای ویژگی هایی باشد که تما مراحل قبل ،حین و بعاد از ساوانح و بحارانهاا را
پوش

دهد .در مقابل جوامع تابآور ،جوامعی قرار میگیرند که قادر به تحمل شاوک هاای وارد

شده نیستند ،در برگشت به وضعیت عادی دنار فروپاشی میشوند و قادر باه ساازگاری و پاذیرش
وضعیت جدید هم نیستند .وضعیت حاکم بر این جوامع باا مفااهیمی مانناد شاینندگی ،حساسایت،
ناتوانی در تغییر ،آسی پذیری ،ضعف ،انعطافناپذیری ،عد مقاومت ،انحطاط ،شیسات و انفعاال
میتوان تبیین کرد.
تاب آوری اجتماعی در جامعه که یی محصول جمعی و همگانی قلمداد میشود ،میتواند به نتایج
مطلوبی برای جوامع بحران زده منحر شود .ییی از مهمترین تهدیدات جواع در عصر حاضر مسایل
ناشی از ا تالفات بینالمللی است که در ماوارد مشخصای باه درگیاریهاای نظاامی و جناگهاای
تما عیار منحر می شاود و در بر ای ماوارد هام ا تالفاات در حاد تحاریم و تحدیاد طارفین بااقی
می مانند .هرنند تحریمها به مانند جنگها ویرانگر و انمانسوز نیستند ،اما در بر ای شارایط ا ار
تحریم بر یی کشور کمتر از حمله نظامی به آن نبوده است .بر هماین راساتا تحاریمهاای وارده بار
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کشور ایران باه عناوان تهدیادی جادی بارای مارد و کشاور هماواره ماورد توجاه سیاساتمداران،
اندیشمندان و محققان قرار گرفته است و با مطالعاتی همیشه روندهای کاه

ا رگذاری تحاریمهاا

مورد توجه بوده است .در این میان با توجه به ادبیات نظری موجود ،ییی از وضعیتهاای ا رگاذار
بر تحریم ،سطح توانمندی جامعه و تابآوری اسات .تاابآوری ایحااد آماادگى در جامعاه باراى
مقابله با بحران روشى کارآمد وکم هزینه است که مىتواند به کاه

سارات ناشى از آن کمای

کند که بررسى وضعیت آمادگى و ارتقاى آن در بین انوارها و محاالت مختلاف اهمیات زیاادى
نق

دارد .بر همین اساس این پژوه

ارتقای تابآوری اجتمااعی بار ابعااد حقاوقی تحاریمهاای

سیاسی و اقتصادی در ایران بررسی کرده و به ا رگذاری تابآوری اجتمااعی بار تحاریمهاا صاحه
گذاشته است و حتی بر ی از تحقیقات پیشین نیز تا حدودی این رابطه را تایید میکردند .به عناوان
مثال آروین و زیاری ( )1398تاکید دارند که تابآوری اجتماعی نشان از ویژگای هاایی دارد کاه
افراد و گروه ها را در هنگا
کاه

طر و بعد از طر مسنحم و هماهناگ مای کنناد تاا ا ارات فاجعاه را

دهد و سرعت بازیابی و جامعه به حالت قبل از فاجعه را افزای

میدهاد و اماری ضاروری

است .از آنحا که هدف ارتقای تابآوری اجتماعی در شارایط تحاریمهاای سیاسای و اقتصاادی،
فراهمآوری زمینه برای تقویت روحیه مقابله با مشیالت در شرایط ساخت اسات ،توجاه باه آن در
کشور اهمیت فراوانی میتواند داشته باشد .بنابراین میتوان گفت در محموع بحران ها و تن

های

پی درپی اقتصادی و سیاسی در دنیا ،ضرورت بحث و پاردا تن باه نظریاات و ایاده هاای انعطااف
پذیری و تابآوری را در زمینه های مختلاف اقتصاادی و سیاسای و البتاه اجتمااعی را ساب

شاده

است .به نحوی که بسیاری از جوامع جهت دستیابی به توسعه و موفقیت ،پیاده سازی سیاسات هاای
تاب آوری در برابر تغییر ها و آسی

ها را در دستور کار ود قرار داده اند .از آنحایی کاه آسای

ها و بحران های اجتماعی و در نهایت بر هم وردن رفاه اجتماعی ،ییی از تبعاات سانگین بحاران
های اقتصادی است ،ضرورت ورود ادبیاات تااب آوری باه برناماه ریازی و سیاساتگاذاری هاای
اجتماعی به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده اسات .باه طاوری کاه اماروز تاالش تصامیم گیاران
جهت بازسازی روش ها و سیاست گذاری های اجتماعی در مواجهه و مقابله با فشارهاا و تان
امری مشهود و قابل بررسی است .در نهایت این گونه می توان استنباط کارد کاه باا افازای
سازی و ایحاد بات و سازگاری در برابر تن

هاا
مقااو

ها ،ریسی و طرات ،می توان ظرفیت ها و پتانسیل

های یی جامعه را بازسازی کرد و از آن ها در برابر شوک های پی

بینی نشده اساتفاده کارد .در
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این صورت هرنه انعطاف پذیری سیستم اجتماعی بیشتر باشد ،آسی
از بحران ها و تن

ها کاه

پاذیری اجتمااعی آن جامعاه

واهد یافت.

پیشنهادها
 پژوه هایی با هدف امیاان سانحی پیااده ساازی برناماه هاای ارتقاای تاابآوری اجتمااعی درشرایط تحریمهای سیاسی و اقتصادی انحا شود و موانع پی
 -پژوه

رو مورد بررسی قرار گیرد.

هایی با هادف بررسای ا ار بخشای برناماه هاای ارتقااء تااب آوری اجتمااعی در شارایط

تحریمهای سیاسی و اقتصادی در کشور صورت گیرد.
 پژوه هایی با هدف مطالعه تطبیقی میزان تاب آوری اجتماعی مرد ایران باا ساایر کشاورهاییکه هدف تحریم های سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند ،انحا شد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانای کاه در فرآیناد ویراساتاری ادبای و صافحهآرایای ایان مقالاه همیااری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشیر و امتنان را دارند.
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