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  چکیده

 ی، به طورتو در این زمینه مقاالت متعددی به چاپ رسیده اس وجود داشته است یآورو تاب یداریپا یهااز واژه یمتفاوت یهاکاربرد ادبیات جهاندر 
در این راستا ها کامالً متفاوت و نامرتبط هستند. که آن کنندیادعا م گرید یمفهوم و برخ کیرا به عنوان  یآورو تاب یداریپااز محققین  یکه برخ

کمک نموده ی آورو تاب یداریااز پ کپارچهیبر استفاده  به پژوهشگران تواندیم در این زمینه یجهان دانش و معتبر یعلم تحلیل گسترده اسنادبررسی و 
آمایی انجام و آوری گردید در ادامه مراحل دادهها از پایگاه علمی اسکوپوس جمعبرای انجام این پژوهش، ابتدا داده .فراهم آورد و چارچوبی برای آن

 کیستماتیس اتیمرور ادبتحلیل و ارزیابی شد.  VOSviewerمندی از الگوریتم مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی در نرم افزار های نهایی با بهرهداده
دارند. بر  دیتوسعه مطلوب تأک یرهایحرکت به سمت مس یبرا ستمیس کی تیهستند که بر ظرف یمرتبط یهامیپارادا یآورو تاب یداریپانشان داد 

( 1) غالب بودند:جهانی  اتیبر ادب یآورو تاب یداریپا یسازمانده یبرا افتهی میتعم یتیریسه چارچوب مدطبق نتایج حاصل از تحلیل شبکه دانش 
این پژوهش نشان داد  به عنوان اهداف جداگانه. یداریو پا یآور( تاب3و ) ،یآورتاب مؤلفهبه عنوان  یداری( پا2) ،یداریپا مؤلفهبه عنوان  یآورتاب

و  یداریپا هایپژوهش مسیر در نگرجامع و کل دیدگاه یک هب برای دستیابی تواندمی ترسیم نقشه آن و شبکه دانش تحلیل استفاده از رویکرد
 .شودمؤثر واقع  آینده در یآورتاب

  یکلیدکلمات 
 "VOSviewer افزارنرم"،  " آوریتاب "، " پایداری "، " دانش نقشه "، " اجتماعی بکهشتحلیل  "

 

 مقدمه -1
وامع توسعه جمانند  ،زیستمحیط ندهیفزا داتیدر پاسخ به تهدامروزه 

 یخشکسالشهری و صنعتی، تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر منابع آبی، 
ی مستمر یهاتالش... و  ییکمبود مواد غذا د،یشد یهاطوفانو 
و مقاومت در برابر  مطلوب یزندگ تیفیبا ک یاندهیآ نیتضم منظوربه
صورت  المللیجوامع و نهادهای بین یحوادث نامطلوب از سو راتیتأث

 شیها منجر به افزاتالش نیا (. ,.2019Liang et al) گرفته است
حال، اجماع در  نیبا ا شده است یآورو تاب یداریپامفاهیم به  توجه

Redman ,) دو مفهوم وجود ندارد نیاز ا دیو استفاده مف فیمورد تعار

از نظر  یزندگ تیفیک شیبر افزا یداری، پایبه طورکل(. 2014
و هم  حاضرهم در نسل  ،یقتصادمالحظات ا و یاجتماع ،یطیمح
از  (. ,.2019Franco et al) متمرکز است ندهیآ یهانسل یبرا
زیست یهاستمی)شامل س هاستمیبر واکنش س یآورتاب گر،ید یسو
و مداوم  دیشدو نوسانات ( به اختالالت یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح

مفهوم  وهر دآنچه مشخص است  (. ,2016Folke) تمرکز دارد
 از اینرو دهندیو مهم را نشان م دهیچیبزرگ، پ یستمیسائل سم

شوند تا  یابیبه دقت ارز دیبادر این زمینه مشترک  ییاجرا یهاتالش
 یهاها و تفاوتاز درک ناقص شباهت یناش فیعملکرد ضع سکیر

 یهاشباهت (. ,.2018Marchese et al) ابدیها کاهش آن
این دو وجود دارد و اغلب  یآورتاب و یداریپا میمفاه نیب یادیز

مختلف  یکاربردها یواضح در معنا و هدف برا زیبدون تمامفهوم 
 یبراتوانند می هر دو یآورو تاب یداریپا می. مفاهشوندیاستفاده م

 (.2001et al.,  Carpenter) شونداستفاده  ستمیس کی فیتوص
د، از اقتصاد باش یستمیهر س باًیتواند تقریمسیستم  نیاحال اینکه 

ها از شباهت یکی .فرد کی یجسم ای یگرفته تا سالمت روان یجهان
یک  ای ستمیس کی تیهر دو به وضع یآورو تاب یداریاست که پا نیا
 طیدر شرا ستمیو بر تداوم آن س داشتهدر طول زمان اشاره  یژگیو

 ,.Fiksel et al) دارندو در پاسخ به اختالالت تمرکز  یعاد یاتیعمل

ین دو مفهوم، ا ،یآورو تاب یداریپا نیب یهابا وجود شباهت (.2014
گرفتن  دهیهستند که در صورت ناد یزیمجزا و متما میمفاه

 Chen et) رندیگقرار نادرست استفاده  توانند موردمی شانیهاتفاوت

al., 2021)بر حفظ  یداریپا یها، طرحوامعتوسعه ج نهی. در زم
و منابع  یطیمحستیدانش ز شت،یمنابع، مع استفاده از یسنت یهاروش

. در مقابل، ( ,.2011Derissen et al) تمرکز دارند یطیمحستیز
 یهااستفاده جادیا د،یجد طیبا شرا یسازگار یبر رو یآورابتکار تاب

و  یزندگ طیو بهبود شرا دیدانش جد جادیا ،ینوآورانه از دانش سنت
ن حال، یبا ا (. et al.Lew ,2016)یافته است اشتغال تمرکز 

 وامعابعاد در توسعه ج نیاز ا یکیتمرکز بر  به منظوراغلب  یآورتاب
 ن،یعالوه بر ا(.  ,.2016Mulligan et al)گردد یاستفاده م

ی آن هایژگیو ای هاستمیس یندهایدارد فرآ لیتمااغلب  یآورتاب
را  ستمیآن س جینتای داریاکه پ ی، در حالکند یبندتیرا اولو سیستم

 یگرید یهاتفاوت (. ,.2013Park et al)نماید یم یبندتیاولو
ها در یریگ میدر تصم یآورو تاب یداریدر نحوه استفاده از پانیز 

اغلب در  ،یاندهیبه طور فزا یداریوجود دارد. پاسطوح مختلف 
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 قبیل ارتقاءاز  یبا اهداف یاتخاذ شده در سطح سازمان ماتیتصم
توسعه مسئوالنه گنجانده  قیرفاه جامعه از طر شیمحصول تا افزا

در  ،یآورتابدر حالیکه  (. ,.2015Chelleri et al) شودیم
Bostick ) شودیبه وقفه اجرا م یاز موارد، به عنوان پاسخ یاریبس

et al., 2018.) به  ازیدو مفهوم، ن نیا نیبا توجه به تضاد ب
به طور گسترده در  یآوربو تا یداریپایکپارچگی و مدیریت دو مفهوم 

 ;Anderies et al., 2013)شده است  انیبمختلف  اتیادب

Bocchini et al., 2014 .) یبرالذا تحقیق حاضر درصدد است 
های موجود در اسناد و دیدگاه اتیادببا مروری جامع بر  ازین نیرفع ا

ی آورو تاب یداریمشترک پا یاجرا یبراعلمی مختلف چارچوبی را 
 .آورد فراهم

   روش انجام تحقیق -2

علوم  لیو تحل شیپا ،ییشناسا یبرا یسنجعلم یهااستفاده از روش
 استشده   جیراامری مختلف جهان  یشده توسط کشورها دیتول
(2020Sarkar and Maiti, ). یهاساختار علم و نقشه میترس 

هاست که مورد توجه محققان مختلف سال یموضوع یهادر حوزه یعلم
 نیچن لیو تحل هیتجز جینتا(.  ,.2019Barba et al) استبوده 

محققان،  یبرا یو کاربرد هدفمند یتواند به عنوان ابزاریم یمطالعات
مورد مرتبط  یعلم یهانهیو دانشمندان در زم سندگانینو ان،یدانشگاه

 یها کیاز تکن یکیکه  ینقشه علم می. ترساستفاده قرار گیرد
پژوهش در آن  تیاز وضع ینجر به آگاهتواند میاست م یسنجعلم

ها را در آن حوزهریارتباط ز یکیو گراف یریحوزه شود و به صورت تصو
مشخص را  یموضوع یهاحوزه نیثرترؤحوزه نشان دهد و م

در این تحقیق از  (.2012Shaikevich, -Marshakova)نماید
مایش منظور نهای کارآمد بههای دانشی به عنوان یکی از تکنیکنقشه

های پایداری و بهینه و موجود وضعیت علم، جهت بررسی پژوهش
نقاط قوت، ضعف،  ر،یمس دانشی یهانقشهآوری استفاده شد. تاب

آشکار  یرشته علم کیاطالعات را در  انیجر یهایها و کاستتیمحدود
پژوهشگران و  اریدر اخت یکیرا به صورت گراف یکند و اطالعات کاملیم
(.  یکی  ,2017Aria and Cuccurullo) دهدیر مقرا سندگانینو

های داده برای انجام چنین تحقیقاتی پایگاه اطالعاتی از بهترین پایگاه
های ترین پژوهشاست که جامع 1اسکوپوس از محصوالت شرکت الزویر

سازد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که از علمی را نمایه می
سناد علمی بهره گرفته است. در این سنجی جهت بررسی ارویکرد علم

واژگانی تحقیق از روش تحلیل شبکه اجتماعی جهت تبیین و تحلیل هم
های مرتبط با کل شبکه استفاده شده است. نویسندگی پژوهشو هم

های کلیه اسناد بدین صورت که در آغاز، به روش تمام شماری، فراداده
آوری به ایداری و تابعلمی )شامل مقاالت و کتب( مرتبط با حوزه پ

زبان انگلیسی درج شده در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی  پایگاه 
آوری گردید و میالدی جمع 2023تا  1986اطالعاتی اسکوپوس از سال 

های غیرمرتبط حذف و پاالیش شد. در ادامه مراحل داده آمایی بر واژه
ف تحقیق انجام و بر پایه هد VOSviewerافزار اساس راهنمای نرم

های نهایی توسط الگوریتم مبتنی بر علم تحلیل شبکه اجتماعی داده
افزار سنجی که توسط نرمروش تحلیل پژوهشتجزیه و تحلیل شد. 

در این . باشداستفاده شده است بر پایه روش واک و والتمن استوار می
در این رابطه میزان . شودمحاسبه می1روش ماتریس مشابه طبق رابطه 

                                                           
1 Elsevier  

زمان گر تعداد وقوع همنشان باشد که می Sijاط شبکه ارتب

زمانی هر کدام از گر تعداد کل همنشان  و  و  jو  iهای آیتم

 .است jو  iهای آیتم

                                                                                                           Sij=                           ماتریس مشابه  -1رابطه 

 n آن در که است ذیل فرمول پایه بر آن نقشه و تحلیلی ترسیم روش

 ترسیم تکنیک نقشه است. خروجی در موردنیاز عناصر تعداد گرنشان

VOSviewer الی 1 عناصر که است دوبعدی ترسیم اساس بر n 

 هاآن فاصله که باشدمی j و i عناصر از هرکدام میان فاصله مطابق

 مشخص را هرکدام موضوعی نزدیکی و Sij ارتباط و همانندی میزان

 هستند بیشتری نزدیکی و همانندی که دارای نماید. عناصریمی

 واقع یکدیگر از دورتر کمتر همانندی با عناصر و یکدیگر به نزدیک

 درمجموع بیشتر همانندی با عناصر در فاصله عمرب وزن .گردندمی

در  i عنصر مکان گرنشان نخست قسمت 2 رابطه است. در بیشتر
 .است بردار نرم گرنمایان مطلق قدر بخش و دوبعدی صفحه
 بردار خروجی   -2رابطه

2 =  xn),…,1V (x                                                     

  نتایج -3
بررسی و مرور منابع علمی مرتبط، بیانگر افزایش توجه به مقوالت 

گویای  1باشد. شکل آوری در مطالعات علوم محیطی میپایداری و تاب
افزایش روند چشمگیر نشر اسناد علمی مرتبط با موضوع پایداری و 

 آوریپایداری و تاب جستجویباشد. آوری در مطالعات جهانی میتاب

 این در سند علمی 8603 تاکنون که داد نشان اسکوپوس پایگاه در تنها

 نشر منابع علمی از میزان این است. شده نمایه و منتشر موضوعات

پایداری و  حوزه هایسریع پژوهش گسترش و کمی رشد گویای
اسناد  نشر روند زیر مودارناشد. بمی جدید هزاره در ویژه به ،آوریتاب

 نشان گذشته سده نیم حدود طی را آوریپایداری و تاب به مرتبط

 2000 سال ابتدای در حوزه این سریع مطالعات رشد بیانگر که دهدمی

 آوریپایداری و تاب هایپژوهش با مرتبط مقاالت نشر .است میالدی

 ند. ایدهمی نشان را باالیی رشد نظر شمار، از میالدی 2000 ابتدای از
 به هزاره ابتدای از آوریاری و تابپاید مبحث که دهدمی نشان نمودار

 دیگر، عبارت به ت.اس شده اضافه علوم محیطی هایپژوهش

بشری و   جوامع در آوریپایداری و تاب بررسی مطالعه به پژوهشگران
 سال از بعد نمودار پایان در که افتی اند.محیط پیرامون آن روی آورده

و گویای این  بوده؛ اطالعات گردآوری شود مربوط بهمشاهده می 2023
 مراحل تکمیل درحال چنانهم اطالعاتی هایبانک که مطلب است

 با مرتبط علمی اسناد رشد روند طورکلیبه .باشندمی نویسینمایه

توسعه سریع و  اخیر، سالسی  زمانی بازه در آوریپایداری و تاب
 اولیه، هایپژوهش مراحل در (.1نمودار(پایداری را طی نموده است 

 موضوعات و اندک هاهمکاری و در این زمینه محدود پژوهشی مطالعات

بوده و در ادامه رشدی قابل مالحظه پیدا نموده  محدود تحقیق نسبتاً
سند علمی در  12در پایگاه علمی اسکوپوس از تعداد  است به طوری که

همچنین  رسیده است. 2021سند در سال  1496به تعداد   2000سال 
 علوم مختلف برمبنایرا آوری پایداری و تاب مطالعات توزیع 2 شکل

 ایرشتهبین ماهیت به توجه با  است ذکر الزم به دهدمی نشان
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 موضوع این به پژوهشگران متعددی ،آوریپایداری و تابموضوعات 

 علوم مختلف هایحوزه محققان کنشگری فراوانی که اندپرداخته

 به زمینه، این در درصد( 6/18درصد( و علوم اجتماعی ) 4/23محیطی )

 است.  تر بودهفراوان ترتیب

 

 سال از آوریپایداری و تاب با مرتبط علمی اسناد نشر روند -1 شکل

 (2023 اسکوپوس، :مأخذ(تاکنون  1986

 

آوری بر مبنای حوزه پایداری و تابتوزیع اسناد علمی مرتبط با  -2شکل

 (2023 اسکوپوس، :مأخذ( های علمی رشته
 

های رخدادی واژگان کلیدی پژوهشنگاشت نقشه هم

  آوریپایداری و تاب

از تحلیل  آوریپایداری و تابدر این پژوهش در راستای بررسی 
زمانی وقوع دو آیتم در در تحلیل هم. زمانی استفاده گردیدهم

گویند کلمات نیز می 1رخدادیهای علمی که اصطالحا به آن همپژوهش
. شودها خروجی گرفته میگردند و از آنررسی میکلیدی مقاالت ب

کند که در حوزه شود مشخص میای که از این خروجی ترسیم مینقشه
تحقیق مورد نظر نویسندگان کشورهای مختلف وقتی روی موضوعی 

اند در کنار آن روی چه موضوعات دیگری نیز کار خاص تحقیق کرده
کدام کلمات با هم ظاهر  یعنی در مقاالت یک حوزه خاص. اندنموده

ای کلمات کلیدی در اصل متون یا اصطالحات استاندارد شده. شوندمی
. شوندهستند که از عنوان و متن مقاالت برای موضوع مقاله انتخاب می

دهند و در لذا کلمات کلیدی یک توصیف منطقی از تحقیق را ارائه می
slaer, Van Door)باشند سنجی بسیار موثر میتحلیل کتاب

تجزیه و تحلیل همزمان کلمات کلیدی به محققان کمک (. 2007

                                                           
1 Co-Occurrence 

. کند تا مسائل و تحوالت اساسی یک موضوع را شناسایی کنندمی
زمانی مکرر دو کلمه کلیدی در یک مقاله حاکی از ارتباط نزدیک هم
 هیتجز جینتا(. Heckner ,2008(ها به سایر کلمات کلیدی استآن

که  دادنشان اسکوپوس  یاطالعات یهاگاهیپامقاالت در  لیو تحل
آب و هوا،  راتیی، تغتوسعه پایدار یهانهیمکرراً در زم آوریپایداری و تاب

ذکر شده است. در طول  ریزی و مدیریت شهریگیری، برنامهتصمیم
به علوم محیطی و  یآورتابپایداری و در مورد  قاتیها، تحقسال

پایداری و  کردیدهد که روینشان م 3شکل  اجتماعی وارد شده است.
 یهامشکالت بحران همچوناست که  موضوعاتیاز  یکی آوریتاب

است.  شیشکل گرفته و در حال افزا کرونا یماریمانند ب یانسانجوامع 
 یهابه حوزه یآورتاب پایداری و قاتیدر تحق راتییروند تغ ن،یبنابرا

به طور  یور جهانکه محققان مشه دهدینشان م یاجتماعمحیطی و 
را در کاهش  یآورتابتوجه به مفاهیم پایداری و  تیاهمی اندهیفزا
  .اندنمودهدرک جوامع بشری  تیو بهبود وضع بیآس

 

های پایداری و رخدادی واژگان کلیدی پژوهشنقشه هم -3شکل 

 آوریتاب
 

 آوریتابو  یداریپا یبرا یتیریمد یهاچارچوب
برای شناسایی  یتواند به عنوان ابزارروش ترسیم شبکه دانش می

ی علمی های فکری مناسب برای ورود به هر زمینهها یا مکتبخوشه
بر اساس نتایج بررسی اسناد علمی در  (.Lin ,2019)استفاده گردد 

پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و ترسیم شبکه دانش، بر مبنای آن سه 
بر اساس  و یدهمانساز ،آوریتابو  یداریپا یبرا یتیریچارچوب مد

 یتیریمد یهاچارچوبشده است. در این  شنهادیپ ،کاربرد نهیزم
 ،یداریو استفاده از پا فیدر تعر یو اقتصاد یطیمح ،یمالحظات اجتماع

هر سند  یبرا یآوردر تاب سازگاریو  یابیجذب، بازهمچنین مفاهیم و 
 فیرا توص ریاز موارد ز یکیها چارچوب نی. اگنجانده شده است

 د: نماینیم

 مؤلفهبه عنوان  یداری( پا2) ،یداریپا مؤلفهبه عنوان  یآور( تاب1) 
 جداگانه. یبه عنوان اهداف مفهوم یآورو تاب یداری( پا3) ،یآورتاب

 یداریپا مؤلفهبه عنوان  یآور: تاب1چارچوب 
از مفهوم  ریناپذ ییجدا یرا به عنوان بخش یآورتاب اول چارچوب

کند. اساساً، یم فیتوص هیبه عنوان هدف اول ،یداریپاون همچ یبزرگتر
 کی یآورتاب شیکند که افزایتصور عمل م نیچارچوب با ااین 
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 ستمیس کی یداریپا شیکند، اما افزایم دارتریرا پا ستمیآن س ستمیس
است  ییشامل ادعاها اول چارچوب. کندینم رتریانعطاف پذ رالزوماً آن 

شکننده  یداریپا یدارا فقط تواندیم ستمیس کی ی،آورکه بدون تاب
 میکند و مفاهیرا فراهم م ستمیس کیاهداف  یداریپابنابراین  باشد.
 Anderies et)شود یبه آن اهداف استفاده م دنیرس یبرا یآورتاب

al., 2013) آن  یطراح ندیباشد، فرآ داریپا ستمیس کی نکهیا یو برا
در برابر اختالالت در  ستمیس آن یهایریپذ بیآسبا لحاظ نمودن  دیبا

 Blackmore and Plant, 2008; Chen et)نظر گرفته شود. 

al., 2021.)  
 

 یآورتاب مؤلفهبه عنوان  یداری: پا2چارچوب 
 یداریپا و ستمیس ییرا به عنوان هدف نها یآورتاب گر،ید جیرا دگاهید

. مطالعات کندیممعرفی  یآورتاب رایکننده بتسهیل یعنوان عاملبهرا 
 تیریو مد یعموم استیس ،نیمأت رهیزنج تیریمد یهانهیدر زم ریاخ

 Avery and ;)اند کردهچارچوب استفاده  نیکسب و کار از ا

Wieland and Durach, 2021; Bergsteiner, 2011; 

2021Zhang et al.,  2019Pettit et al., .)   ،ًاین اساسا
آن  ستمیس کی یداریپا شیکه افزا کندیادعا عمل م نیچارچوب  با ا

لزوماً آن  ستمیس کی یآورتاب شیاما افزا کند،یم ترآوررا تاب ستمیس
از  یحفظ برخ نهیزم نیدر ا یآور. تمرکز تابکندینم دارتریرا پا ستمیس

و با  در طول و بعد از اختالالت استی اتیح یعملکردها ای هیاهداف اول
در برابر  یاتیعملکرد ح نیا ،یو اجتماع یطیمح ،یرفاه اقتصاد شیافزا
 ,Bansal and DesJardine)است  ترآورتاب مخرب یدادهایرو

2014 .) 

 به عنوان اهداف جداگانه یداریو پا یآور: تاب3چارچوب 
با اهداف جداگانه  یمیرا به عنوان مفاه یداریو پا یآورتاب چارچوباین 
توانند مکمل یهستند و م یاتبکند که فاقد ساختار سلسله مریم فیتوص

 یهانهیچارچوب در زماین طرفداران . باشند گریکدیرقابت با در  ای
(، Derissen et al., 2011)، اقتصاد یعمران یهارساختیز

 Fiksel et al., 2014; Ulanowicz etی )شهری زیربرنامه

2022Zeng et al., ;  2021, Mou et al., 2009al., ،) 
 ,.2020Koliou et al., ; 2016Lew et al ) عهجام یآورتاب

 ,.Hunt, 2009; Lizarralde et alی )عموم استیو س (،

Salgueiro and -BarataRedman, 2014; ; 2015

2020Guimarães,  ،)چارچوب معتقد است که اند. این کار کرده
 نی. در عوض، ابالعکسکند و یکمک نم یداریاساساً به پا یآورتاب

 ،یآوربر تاب توانندیم هااستیها و سکه پروژه دهدینشان مچارچوب 
 یهارساختیدر زگذار باشند.  به عنوان مثال هر دو اثر ای یداریپا

گرفته است مانند مورد توجه قرار  یداریجدا از پا یآورتاب ،یعمران
، Meacham) در ژاپن( ها در برابر زلزلهساختمان یسازمقاوم)

به طور بالقوه  یجداگانه در مقررات ساختمان یدهاکریرو نیا(. 2016
آوری و پایداری شده مفاهیم تابناقص در  یلکردمنجر به تضاد و عم

آوری مشخص چارچوبی برای پایداری و تاببتوان  نکهیقبل از ا است.
یک گرفت که  میتصم دیاتخاذ کرد، با یتیریمد ماتیتصمنمود و 

 میو تحت پارادا کنداز آن اجتناب  ای درسب دیبا تیکدام وضع سیستم به
 داریدر دراز مدت حفظ شود. توسعه پا دیمطلوب با تیوضعکدام  ،یداریپا

 نسل یازهایکرد که ن بیان یاتوان به عنوان توسعهیمعنا را م نیدر ا
برآوردن  یبرا ندهیآ یهانسل ییبه خطر انداختن توانا ونحاضر را بد

در مورد  ن،ی(. بنابراeesR ,1989) سازدیخود برآورده م یازهاین
است که  نیا یداریپا یسؤال اصل نده،یآ یهاتعهدات نسبت به نسل

حفظ شوند تا  دیاتا چه حد ب نیمنابع مع نیو بنابرا ستمیخدمات اکوس
از  یبرخ .سازندخود را برآورده  یازهایبتوانند ن ندهیآ یهانسل

 نیا یبرا یطشرشیپ یآورکه تاب کنندیاستدالل م سندگانینو
که چگونه  کندیسؤال را مطرح م نیاست، که ا مدتیطوالن ینگهدار

به هم مرتبط هستند و چگونه  یبه طورکل یداریو پا یآورتاب میمفاه
 می. در مورد پارادادهدیرا چارچوب م یداریپا یآورتاب میپارادا
 نجایدر اباشد. مورد تأکید می( 1973) 1نگیهال فیتعر ،یآورتاب

 ساختار رییتواند قبل از تغیکه م یاختالل یبه عنوان بزرگ یآورابت
کنند جذب یکه رفتار را کنترل م ییندهایو فرآ رهایمتغ رییبا تغ ستمیس

در  .( ,2002Holling and Gunderson)شود تعریف می شود
ادغام  یروش برا نیچندبررسی اسناد علمی مختلف پایگاه اسکوپوس 

شده است.  شنهادیپ 1در چارچوب  یداریمؤلفه پا به عنوان یآورتاب
Jarzebski et al (2016) یداریپا یریگاندازهمنظور به یچارچوب 

ی فرهنگ هی)سرما یاجتماع ( ویعیطب هی)سرما یطیمح ،یاقتصاد
 ،یمانند درجه اعتماد به دولت محل ،یآورتاب یها( با شاخصیاجتماع

درصد همچنین و زراعت و  یزدر کشاور یسنت یهاوهیاستفاده از ش
 Milmanرا پیشنهاد نمودند.  از جنگل دهیپوش هاینیمساحت زم

and Short (2008) یداریدر پا یآورتاب جادیا یرا برا یچارچوب 
مانند برآورد  ییهاکردند که شامل شاخص یآب معرفمنابع  ستمیس

 است.آب  نیتام یبرا یمال سکیخدمات و ر تیفیک نده،یآب در آ نیتام
از  ریناپذ ییجدا یبه عنوان بخش یآورتاب نمودنعالوه بر مشخص 

هستند.  زین یگریچارچوب د و از مطالعات شامل اجزا یبرخ ،یداریپا
Becker (2015) Saunders and را به عنوان  سکیر تیریمد

. کندمیکمک جوامع  یداریکه به پا گیرددر نظر می یآورتاب ی ازبخش
است  یآوربتا قاتیدر تحق جیموضوع را کی سکیگنجاندن ر

(Blackmore and Plant, 2008; Linkov et al., 

2014; Park et al., 2013.) Becker (2015) Saunders 

and در جوامع  ه خطراتمطالعو  یبررس منظوررا بهچارچوب  نیا
 سکیکه کاهش راند رسیده جهینت به این و اندکردهمستعد زلزله استفاده 

 .شود یداریو پا یآورتاب شیمنجر به افزاتواند میجوامع ن ای در
 در کنندیعمل م 2که در چارچوب  یساز ادهیپ یهایاز استراتژ یاریبس
 ;Ahi and Searcy, 2013)دهدیرخ م نیمأت رهیزنج تیریمد

Bansal and DesJardine, 2014). ندیفرآ کی نیمأت رهیزنج 
اد، اطالعات در مناطق مختلف مداوم مو انیاست که شامل جر ایپو

 Ahi ات،یادب یدر بررس .است رهیزنج یاعضا نیدر داخل و ب یعملکرد

and Searcy (2013) رهیزنج تیریکه استفاده از مد افتندیدر 
حفظ  یبراها شرکت ییتوانا شیافزا یهدف اصل "سبز" ای داریپا نیمأت

رفاه  شیا افزاکه ب افتندیها دردر هنگام اختالالت است. آن یسودآور
 فیط ریثأکمتر تحت ت نیمأت یهارهیزنج ،یطیمحو  یاجتماع ،یاقتصاد

 کیعنوان مثال،  به .رندیگیقرار م یاحتمال یاز اختالالت تجار یعیوس
 ری( کمتر تحت تأثیاقتصاد یداری)پا متنوع یبا اقتصاد نیمتأ رهیزنج

 رهیزنج کی. به طور مشابه، ردیگیرکود خاص قرار م ایصنعت  کی
( یطیمح یداری)پا یسمریغ ییایمیکه شامل استفاده از مواد ش نیمتأ

را از دست خواهد داد. و  یسود کمتر ییایمینشت مواد ش جهیباشد، در نت
باال  تیفیبا ک یبهداشت یهابا مراقبت یتوسط شرکت هک ینیمتأ رهیزنج

                                                           
1 Holling 
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تا ارد دکمتری ( احتمال یاجتماع یداریشود )پایکارکنانش اداره م یبرا
با  از دست دهد. یماریب وعیکار خود را در پاسخ به ش یروین تیظرف

 Avery and Bergsteiner دار،یکسب و کار پا تیریتوجه به مد

 ی( برانی)تعادل سود، مردم و زم داریپا ید رهبرنداریاظهار م (2011)
کاهش  یبرا ازیمورد ن یاجتماع هیکسب و کارها سرما نکهیاز ا نانیاطم

 یاجتماع هیاست. سرما یکنند ضرورتأمین را  ییالت آب و هوااختال
عملکرد  شیاست که با افزا رهیکنندگان، شرکا و غ نیمتأکارکنان،  هرفا

 استیدر س کند.یکمک م یآورانداز آن به تابکسب و کار و چشم کی
که اصول  نمودنداستدالل  Saxena et al (2016) ،یعموم

توان یرا م یاجتماع تیموقع ای ییغذا تیفاه، امنمانند درآمد، ر ،یداریپا
 3در چارچوب  جامعه مورد استفاده قرار داد. یکل یآورتاب یابیارز یبرا

وجود دارد مانند  یآورو تاب یداریادغام پا یبرانیز  یگرید یهاروش
 جادیبا ا یآورو تاب یداریکه در آن اهداف پا ،ییافزاهم کردیرو

 کی Bocchini et al. (2014). ندیآیاشتراکات به دست م
و  سکیر میبا استفاده از مفاه ینوع استراتژ نیا یبرا یچارچوب کم

 یرا به عنوان پاسخ یآورچارچوب تاب نی. اکردند شنهادیاحتمال وقوع پ
که  یدر حال کند،یم فیتوص ادیز ریبا احتمال کم و تأث یدادهایبه رو

از همچنین  یداریپا .است ادیبا احتمال ز یدادهایپاسخ به رو یداریپا
شود و با یمشاهده م یو اجتماع یطیمح ،یاقتصاد یهاحوزه قیطر

به  یآورتاب نجایدر ا گردد.می یابیارز حیاتچرخه  یابیاستفاده از ارز
. شودیدر نظر گرفته م ستمیعنوان مقاومت در برابر کاهش عملکرد س

 ریتعم نهیهزمواردی همچون  صورتبهتوان آن را یکه م یژگیو
ی در از دست رفته و الزامات برون سپار یاتیزمان عمل نهیهز رساخت،یز

 (،Lew et al., 2016)جامعه  یآورتاب نهیدر زم نظر گرفت.
تواند میتوسط جوامع  یآورو تاب یداریهمزمان پا یکه اجرا افتندیدر

از  تیحما ،یکاریمانند نرخ ب ییهادر شاخص یباالتر عملکردمنجر به 
 در جوامع شود. و آموزش  المندسجمعیت 

  یریگجهینت -4
بررسی اسناد علمی مختلف در پایگاه اسکوپوس پیرامون با توجه به 
 ف،یدر تعر تفاوتآوری و پایداری مشخص گردید علیرغم مفاهیم تاب

 چیه ،این دو مفهوم یبرا یکاربرد یهاابزارها و حوزه ،یشناسروش
همه  یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا توانیرا نم یواحد یتیریدچارچوب م

موجود در  ییاجرا یهایحال، استراتژ نی. با انمود شنهادیپ نفعانیذ
که اهداف  افتهیمیبا استفاده از سه چارچوب تعم توانیرا مموجود  اتیادب
 یآور( تاب1د: )نمو یبنددسته رد،یگیرا در بر م یآورو تاب یداریپا
( تاب 3و ) ،یآوربه عنوان جزء تاب یداری( پا2) ،یدارینوان جزء پاعبه

 یمشترک با این حال مفاهیمبه عنوان اهداف جداگانه.  یداریپا وی آور
شامل  مفاهیم نیوجود دارد. ا یداریو پا یآورتاب هایچارچوب نیدر ب
؛ Ahern, 2013) یآورو تاب یداریاهداف پا یبندتیاولو

Bocchini et al., 2014ییافزاهم یبر رو یگذارهی(، سرما 

(Redman, 2014 ،Ulanowicz et al., 2009،)  کاهش
 ,.Zhang et ; 2011Derissen et al) اختالالت یاثرات منف

2021al., ) .هایچارچوبدر بررسی  تمرکز پیدا نموده است 
 ینهاد دگاهید کی قیاز طر 1چارچوب در این تحقیق  شدهییشناسا

 یداریپا ینهاد یمتناسب با مرزها یریپذشده است، با انعطافساخته 
 یداریپا یفرع یهالفهؤم یبر رو 2شده است. چارچوب  جادیکه قبالً ا

و  یماعاجت ،یبودن از نظر اقتصاد داریچگونه پا نکهیمتمرکز است و ا
 یهابا تالش 3شود. چارچوب یم ستمیس شتریب یآورباعث تاب یطیمح

که اهداف کوتاه مدت  یاشود، به گونهیمگرا مشخص هدف
 هایدیدگاه نیا لیتوانند رقابت کنند. به دلیم یداریو پا یریپذانعطاف

 یتا حد یریو انعطاف پذ یداریپا نیب یهاها و تفاوتمختلف، شباهت
و  یداریپا نیمهم ب یهااز تفاوت یک. یبه چارچوب است بستهوا

 اسیاغلب در مق یداریپا اثرات د.باشآن می یزمان اسیمق ،یآورتاب
با توجه به نتایج مطالعات . شوندیدرک م یآوراز تاب تریطوالن یزمان

 ندهیآ یهانسل یمطلوب برا طیشرا جادیا یداریپا هیهدف اولمختلف 
 یداریپا یهااستیاثرات س ن،یبنابرا (.Meacham, 2016)است 

ه باشد، اما ممکن است نداشت ریتأث یفعل طیبر شرا ماًیمستق استممکن 
 آوریتابکه  ییهااستیداشته باشد. س ندهیآ طیبر شرا یاساس راتیتأث
مدت از اختالالت را در کوتاه ستمیس دهند،یم شیرا افزا ستمیس کی

لذا برای . ( ,.2021Zhang et al) ندنکیمحافظت م یاحتمال
و م مه یداریو پا یآوراهداف تاب یبندتیاولوهای مختلف پروژه

 دیبا بزرگ که در آن منابع اسیدر مق هاییپروژه ژهیو باشد بهاساسی می
توان با توجه به این رویکرد بنابراین مید. نداده شو صیبه دقت تخص

به را  یآورمطلوب، و تاب جیدادن به نتا تیبه عنوان اولورا  یداریپا
 .Bocchini et alنمود ) فیتوص ندهایفرآ یبندتیعنوان اولو

2014; Park et al., 2013; Redman, 2014 با توجه به .)
 یبرابر ،یزندگ تیفیبهبود ک تواند بهمی یداریپاحاصل از  جینتااینکه 
 ,Redmanشود ) منجر یطیمح یکپارچگی شیو افزا یاجتماع

 ازمندینجوامع  ندهیحال و آ یبرا جینتا نیبه ا یابیدستبنابراین (. 2014
 نیاهای رسیدن به این هدف شیوهاز  یکی است. ییاهداف نهاتعیین 

خاص )مانند  یداریهدف پا کی یبرا گذاراناستیو س نفعانیاست که ذ
و متخصصان  کنند یزیر( برنامهعاتیبه حداقل رساندن ضا ایحفظ منابع 

. از طرف دهند رییبه آن هدف تغ یابیدست یرا برا ریدرگ یندهایفرآ یفن
 باشدنیز می ندهایحفظ فرآ تلزممس ستمیس کی آوریتاب شیافزا گر،ید
(Saunders and Becker, 2015 .)عملکرد تواند می آوریتاب
 ,.Mou et al)دهد اختالل ارتقا  کیرا در طول و بعد از  ستمیس کی

2021; Park et al., 2013). نتایج مطالعات مختلف  نیابنابر
نتایج  نیشامل انتخاب ب ریپذکرد انعطافیرو کیدهد که ینشان م

 مطلوب است. یعملکرد ندیفرآ کیبلکه انتخاب  ست،ین نیگزیجا
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Abstract  
In world literature there have been many disparate uses of the terms sustainability and resilience, with 

some framing sustainability and resilience as the same concept, and others claiming them to be 

entirely different and unrelated. However, global and local policy processes often use vague or narrow 

definitions of the concepts of sustainability and resilience, leading to deep confusion, particularly in 

instances when the two are used interchangeably. In this regard, the extensive analysis of valid 

scientific documents and a lot of world-produced knowledge in this field can help most of the 

researchers on integrated use of sustainability and resilience and provide a framework in this field. In 

this regard, the data were collected and refined from the Scopus information database and was 

analyzed with algorithms based on social network analysis in VOSviewer software. A systematic 

literature review showed that sustainability and resilience are interrelated paradigms that emphasize a 

system’s capacity to move toward desirable development paths. The findings showed of three 

generalized management frameworks for organizing sustainability and resilience were found to 

dominate the literature: 

(1) Resilience as a component of sustainability, (2) sustainability as a component of resilience, and (3) 

resilience and sustainability as separate objectives. Applying the knowledge network analysis 

approach and mapping it is recommended to achieve a holistic perspective in the field of sustainability 

and resilience research and in the future. 

 

Introduction  
Resilience and sustainability are considered effective strategies to face any hazards and help the 

planning process. Since sustainable development goals viewed sustainability and resilience are 

inherently connected, scholar’s understanding of these concepts is necessary to use in related fields. In 

this context, there has been a continuous effort by international institutions and many others to secure 

a future with both a high quality of life and a resistance to the impacts of adverse events. These efforts 

have led to ever-growing interests in sustainability and resilience However, consensus on the 

definitions and beneficial use of these two concepts is lacking. In general, sustainability is focused on 

increasing the quality of life with respect to environmental, social and economic considerations, both 

in the present and for future generations. Resilience, on the other hand, focuses on the response of 

systems (including environmental, social, and economic systems) to both extreme disturbances and 

persistent stress. Both concepts represent large, complex, and important systemic issues, and joint 

implementation efforts should be carefully evaluated to reduce underperformance risks stemming 

from an incomplete understanding of their similarities and differences. Due to the potential for 

conflict between the two concepts, the need for integrated sustainability and resiliencemanagement 

has been widely articulated in the literature.To address this need, we conducted a review of existing 

literature and frameworks for joint implementation of sustainability and resilience. The review 

enabled us to identify flexible definitions for sustainability and resilience, identify three major 

frameworks or perspectives that relate sustainability and resilience. 
 

Methodology 
This research is applied study that has used scientometric approach to review scientific documents. 

The present study is a type of scientometrics. In this research, the method of social network analysis 

https://www.emeraldinsight.com/author/Heydar+Mirfakhraddiny%2C+Seyed
https://www.emeraldinsight.com/author/Heydar+Mirfakhraddiny%2C+Seyed
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with an exploratory approach has been used to explain and analyze the co-authorship and co-

authorship of related researches in the whole network. Therefore, the main purpose of this study is to 

systematic analysis of knowledge network and mapping the sustainability and resilience by examining 

the network of both co-authorship and co- occurrence in this field to determine the sources and trends 

of knowledge and its shortcomings. The data were collected from the Scopus information database 

and was analyzed with algorithms based on social network analysis in VOSviewer software. To this 

end, we used census method, collected all scientific documents (including articles and books) related 

to the field of "sustainability and resilience" in English inserted in the title, abstract and keywords 

from Scopus database in several stages from 1986 to the end of March 2023.VOSviewer software is a 

network analysis-based application that can be used to draw scientific networks and scientometric-

based studies. The software has many applications in research based on research literature and 

research background. 

 

Conclusion  
Given the differences in definition, methodology, tools, and application domains for sustainability and 

resilience, no single management framework can be proposed to meet the needs of all stakeholders. 

However, existing implementation strategies in the literature can be categorized using three 

generalized frameworks that capture the objectives of sustainability and resilience: (1) resilience as a 

component of sustainability, (2) sustainability as a component of resilience, and (3) resilience and 

sustainability as separate objectives. Framework1 is constructed through an institutional perspective, 

with resilience fitting within previously established institutional boundaries of sustainability. 

Framework 2 is focused on the subcomponents sustainability, and how being economically, socially, 

and ecologically sustainable makes a system more resilient. Framework 3 is informed by objective-

oriented efforts, such that short term goals of resilience and sustainability can compete. Common 

efforts exist across disciplines and framework styles for implementing resilience and 

sustainability.These efforts include prioritizing sustainability and resilience objectives, capitalizing on 

synergies, alleviating the negative impacts of conflicts, and communicating efforts to stakeholders. 

Applying the knowledge network analysis approach and mapping it is recommended to achieve a 

holistic perspective in the field of sustainability and resilience research and in the future. 

Finally, the knowledge map extracted in this research can be used by researchers to achieve a holistic 

and integrated view in sustainability and resilience studies and to achieve sustainable development. 

Keywords  
        Social Network Analysis; Knowledge Map; Sustainability; Resilience; VOSviewer software 

 


