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 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو -یغلام دهیحم   

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ،یشهر یزیرو برنامه ایرافجغ گروه اریاستاد -9یپناه یعل 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف گروه اریاستاد -احمدزاده حسن   

 

 91/91/9911 :تصویب تاریخ         91/91/9911تاریخ بازنگری :         91/1/9911: دریافت تاریخ

 چکیده

پذیری جوامع انسانی در های موجود و کاهش آسیبمنظور ارتقای ظرفیتآوری رویکردی یکپارچه بهتاب

هرا و بحران تررینمهمدر این راستا یکی از . گرددمحسوب میمحیطی  مخاطراتها و انواع بحران مقابله با

گسرتر  ویررو  لشرااع قررار دادا اسرت  ااقصری نقراج جهران را تحتهای اخیر سالکه در  یمخاطرات

 های شیوع ویرو  کرونرا در اباراد مختلرو جوامرع انسرانی با توجه به تأثیرات منفی و آسیب. کروناست

در  قیررو  تحق. اسرتکرون یدر برابرر پانردم شرهر ترریر  یآورتاب یپژوهندایآهدف از تحقیق حاضر 

 یگرردآور یبرودا کره در راسرتا یپژوهنردایآ تیرهبا ما یفیک-یکم یکردهایاز رو یریحاضر ترک ۀمطالا

( و مدیریت بحران و مخاطرات ۀنفر متخصص حوز 03) یشهر رانینخرگان و مد یدلف کیاطلاعات از تکن

اسرتفادا شردا  MICMACافر ار اثرات متقراطع در نر  لیتحل کیاطلاعات از تکن وتحلیلتج یهمنظور به

 ریبرر سرا موردبررسی یهاشرانیپ نیدر ب یرگذاریتأث نیشتریبکه های تحقیق حاکی از آن است یافته است.

 افتنیاقتصادی همچون  یهاشرانیمربوج به پ کرونا یپاندمدر برابر  یشهر یآورتاب یدر راستا هاشرانیپ

 یو وجود نهادها ددرآم نیبودن منابع تأم ریپذبیآس  انیم  یرفتن شغل فال نیدر صورت از ب دیشغل جد

مشرارکت  اجتمراعی همچرون یهاشررانیمربوج بره پ یریاثرپذ نیشتریو ب ریپذبیاز اقشار آس یحام یمال

نترای  نشران  نی. همچنراست یبا بحران و واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحران قابلهم یدر راستا یجما

ای ی کلیردی و اسرتراتژیک تأثیرگرذار در راسرتهاشررانیپبا توجه به وضرایت موجرود و کمررود دهد می
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در  رانیرمت ل ل ا تیموقاشهر و  مدیریتی   نظا یاجتماع و یاقتصاد یساختارها ضاوآوری سیستم  تاب

آوری شهر ترری  بر مرنای مخاطرات محیطی )پاندمی کرونرا( ناپایردار خواهرد تاب ۀآیند  یالمللنیب ۀعرص

 بود.

 .شهر ترری   91 کووید  محیطی مخاطرات  آوریتاب :هاکلیدواژه

 مقدمه -9

 و بلایرا وقروع دادا  قرار تهدید مورد را انسانی زندگی جوامع متمادی  قرون طی در و هموارا که ماضلاتی از یکی

 اعرم هراانسان زندگی مختلو ابااد ناپذیری بهجرران صدمات آمادگی  نداشتن و ناآگاهی صورت است که در سوانحی

الخصرو  در منراطق شرهری علری غیررا  و شرناختیروان طی محیزیست اقتصادی  سکونتی  اجتماعی  هایحوزا از

در این راستا  وجرود مسرتمر تهدیردهایی همچرون تغییررات آب و هروایی   (.2335و همکاران   9)اوبرِین کندوارد می

ای در طور ف اینرداآوری برهمحیطی  بلایای طریای )زل لره و سریل( و غیررا  مفهرو  ترابشیوع بیماری  فجایع زیست

همچنرین  (.2391  0؛ بانرک جهرانی2399  2)سرازمان ملرل ا و مناطق شهری موردتوجه عمومی قرار گرفته استشهره

)سریلیگِر و  نیر  افر ایش یافتره اسرت گذاراناسرتیسآوری در مراحثات دانشمندان و طور ویژا توجه به مفهو  تاببه

هرای به اینکه مخراطرات محیطری منجرر بره بحران در این بین  با توجه (.2392  9؛ اینگالس و اِستدِمن2390  5توروک

 (.2395و همکراران   7؛ واله2390  2)جرارین گردد  توجه بیشتری را به خود جلب نمودا استتر میو طولانی ترب رگ

ی آورهایی بررای ترابها  آزمایشگااشهرها با تراکم بالای انسانی و فاالیتتوان عنوان کرد که شهرها و کلانمیهمچنین 

  توسراهدرحالالخصرو  کشرورهای چنانکره در بسریاری از کشرورها علیگردنرد. در تئوری و عمل محسروب می

و  های مالی بر مشرکلات شرهرها افر وداو بحرانهایی همچون بلایای طریای آشفتگیاف ایش روند شهرنشینی همراا با 

غیرقابرل  از طرفری  (.2391و همکاران   1ژانگ؛ 2397  8)اسپان  و واترهویت آور را مطرح ساخته استبحث شهر تاب

آور   توجره بره ترابهراآن ۀهای گسرتردو آسیب در مناطق شهری ها  بلایا و سوانح محیطیع بحرانانوابینی بودن پیش

مرورد اسرتفادا  سرتمیس کیر یکینرامید تیقابل یبه مانا یآورتاب  طورکلیبه. است ساختهی را ضرورنمودن شهرها 

 یآورتراب نیهمچنر .رودیمر به کرارغلب به مفهو  بازگشت به گذشته و ا (2332و همکاران   93)بوتون درگییقرار م
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و  یواقع شدا در مقابرل مخراطرات جهرت مقابلره  جرذب  سرازگار ریاجتماع تحت تأث ایجاماه  ستم یس کی ییتوانا

 یزگشرت کارکردهرا و سراختارهامرثثر در جهرت حفاظرت و با یمخاطرا و روش کی یدر برابر اثرها موقعبه یایاح

 (.  92: 9019و همکاران   2ینیبه نقل از گاسپار 2392و همکاران   9) لِچنِر شدا است ویتار مهم جاماه یاساس

 یآورتراب یپژوهنردایآآوری شهرها در برابر مخاطرات محیطی  هدف از تحقیرق حاضرر با توجه به اهمیت تاب

امروزا گستر  پاندمی کرونا )ویررو  کوویرد باشد. میکرونا  یبر پاندم دیتأک با یطیدر برابر مخاطرات مح شهر ترری 

برا  ...محیطی و زیسرتشرناختی  اجتماعی  روانرا در ابااد مختلو اقتصادی   ویژا شهرهابه ( مناطق مختلو جهان91

 تررینب رگعنوان شرهر بره ایرن .سرتین مستثنارو ساخته است  که شهر ترری  نی  از این قاعدا ای روبهکلات عدیدامش

و  یاقتصراد یهراطرح  یگذارهیسررما  یانسران یرویرن  انیرم نیشرتریب  غرب کشروری شرمالتیهسته و تراکم جما

ی هابیو آسر داتیرشرهر را در ماررت تهد نیراجمایرت   ازحدبیشتمرک  است و  دادایرا در خود جا یرساختیز

 را شرهروندان ی  زنردگ)همانند شرایط کنونی و گستر  ویرو  کرونا( یندر مواقع بحرا تواندیمکه  قرار دادا یفراوان

پژوهی و دیردگاا آینردابرا  آورتراب ی شهرهاطرح قالب مناسب در ریبااتخاذ تد ن یبنابرا ؛مواجه کند یبا مشکلات جد

 .باشدمی یضرور پذیر و سیستمی )یکپارچه(ری ی اناطافبرنامه

  جمایت جهان در شهرها موجب رشد اقتصادی و نوآوری این مراکر  گردیردا  تمرکتوان گفت که می طورکلیبه

زا ماننرد بلایرای طریاری و را در ماررت عوامرل مختلرو اسرتر  هراآنهرا    تراکم بالای جمایتی و فاالیتحالبااین

ات در شرهرها و هرا و مخراطرای در مورد انواع بحرانگذشته  تحقیقات گستردا ۀمصنوعی قرار دادا است. در چند ده

 هرا انجرا  گرفتره اسرتهای لاز  در جهت بازیابی و اقردامات سرازگاری بررای مقابلره برا بحرانری یهمچنین برنامه

 ۀبحرران پانردمی کرونرا کره در عرصر 2391ها و مخاطراتی همچون زل لره  سریل و از سرال بحران (.2323  0)شریفی

گیری یرک نروع ین بار در تاریخ بشریت نیسرت کره شریوع و همرهوجود آوردا است. اولای بهجهانی مشکلات عدیدا

محردود برودا  91گیری قرل از ظهور پاندمی کووید گذارد  اما ادبیات مربوج به شهرها و همهبیماری بر شهرها تأثیر می

نرابرابری های قرلی را در مواردی ماننرد تمرکر  و گیریتحقیقات شهری پیشین همه (.2332  5دونالد)متیو و مک است

و ترأثیرات  بررسریکره درحالی (.2323  9)وایرد انردقررار دادا موردمطالارهنشین های فقیر و حاشیهپذیری گرواآسیب

باشرد و محیطی و اجتمراعی ضرروری میگیری در ابااد مختلو مدیریتی  بهداشرتی  سرلامتی  اقتصرادی  زیسرتهمه

یرا ویررو  کرونرا  91د صرورت پرذیرد. بیمراری کوویرد بایسرتی در ایرن ابارا 91بررسی اثررات ویررو  کوویرد 

(Co:Corona; VI:virus; D:Disease; 19:year)  در ووهان چین اسرتان هروبی بره دلیرل  2391برای اولین بار در سال
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ج جهران ادر اکثرر نقر سررعتبهایرن بیمراری  (.2323و همکاران   9)ژئو تشدید سندر  حادی تنفسی شناسایی گردید

های اقتصرادی و مایشرتی  جهانی همچون آسریب ۀهای فراوانی در زندگی شهروندان در عرصو آسیبگستر  یافته 

ها و مخاطرات  ویررو  کرونرا مانند سایر بحران (.2323و همکاران   2)فونگ اجتماعی و سلامتی به دنرال داشته است

 کرردیرو کردهرایرو نیرا تررینمهماز  یکرشد. یباکارگیری رویکردهایی در راستای مقابله با اثرات آن مینی  نیازمند به

از  کسرانیو درک  تیو نررود شرفاف ا یفلسرف ۀدیچیدر حال حاضر فارغ از ابااد پ یآوراست. مفهو  تاب آوریتاب

 ۀتحقرق توسرا یبحرران  در راسرتا تیریو مد یو نمود  در شهرساز ریتأث ۀنحو نرودن مشخص ترمهمآن و از همه 

مقابلره برا  یجا به  یآور ساختن جوا  شهربر تاب می. تمرک  مستقاست موردتوجه قرارگرفته یاداطور گستربه دار یپا

منجرر بره  توانردیشهرها در برابرر وقروع بحرران مر یآورتاب است که تیحائ  اهم لیدل نیآن  به ا یهایریپذبیآس

 (.2337  0)مایونگرا سراکنانش شرود تشریما با یو انطراق جوا  شهر یریپذاناطاف تیظرف شیهمچون اف ا یاقدامات

آور در تراب ۀجامار .گررددیبحرران برمر تیریمراحل مد تیماه به کرد یعنوان روبهآوری تابمفهو    یتروهمچنین 

باشرد.  مرنیای و انسران یاریطور کامل از مخاطرات طرتواند بهینم ای هرگ جاماه چیاست. ه آلدایا کیبرابر سوانح  

باشرد:  دیرمف صرورت نیرمقراو  در برابرر سروانح بره ا ۀجامار ایسوانح  برابر آور درتاب ۀرد جامادر مو شهیاند دیشا

را در آن بررای  یاریطر مخراطرات ۀنریو سراخت در زم یتوان دانرش طراحریو م دارد را تیامن نیشتربی ای کهجاماه

از  کیرهرر  تیربسرت. اهم بره کرارآوری تراب بره دنیها جهت رسیژگیو نیا تیتقو ۀلیوسبه رییپذبیکاهش آس

هرایی کره در (. ویژگی9081بسرتگی دارد )رضرایی   خا  )شامل انواع مخاطرات( طیزمان و شرا مکان  ها بهیژگیو

باشد. بنابراین در مورد بحران ویررو  کرونرا نیر  ابااد مختلو اجتماعی  اقتصادی  مدیریتی  فردی و ... قابل بحث می

های موجرود و پژوهی آن در راستای شناخت محدودیتآوری جوامع انسانی و آیندابتوان عنوان کرد که تحلیل تامی

 باشد. ناپذیر مییابی به راهکارهایی در جهت بهرود وضایت ضرورتی اجتنابدست

های شهری مطالارات متارددی انجرا  گرفتره اسرت. در ایرن آوری سکونتگااتابمخاطرات محیطی و در راستای 

بحرران بشرری در  ترینمهمتوجه به  حالبااینآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و تابمطالاات ابااد مختل

گرفتره در هرای انجا پژوهش تررینمهمدر ادامره بره باشد. های اخیر یانی پاندمی کرونا نوآوری تحقیق حاضر میسال

 گردد.اشارا مینا آوری و مخاطرات محیطی و همچنین پاندمی کرودر راستای تابهای اخیر سال

پرداختره  رانیردر ا یشناسبو  یهاو بحران یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحلخود به  ۀ(  در مطالا9081راد )کاویانی

 شیافر ا ریراخ ۀدر طرول چنرد دهر سرتیزطیمحر بیررونرد تخر ران یردر ااست. در این مطالاه بیان شدا است که 

آمارهرا محصرول  نیرا شرتریکشورهاست. ب گرید شگا یاز موارد  کشورمان پ یاریکه در بس ایگونهبه افته ی یاسابقهیب
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 یاجررا و یدر طراحر طیمح یداریبه نقش جستار پا یتوجهکم ران یا نیسرزم یو توپوگراف ییایجغراف تیموقا ندیبرآ

دکترری  ۀال(  در رسر9017امیرری فهلیرانی )اسرت.  یدولتر یهاسازمان یتوجهو کم یعموم یها و فضاها  ناآگاهسازا

در  یو نهراد یاجتمراع یآورتراب یهالفهثابااد و م ییفضا لیو تحل یابیدر ارز یپژوهندایآ کردیکاربست روخود به 

نهرادی در -آوری اجتمراعیشهر اهرواز از منظرر ترابدهد که کلانپرداخته است. نتای  تحقیق نشان می شهر اهوازکلان

-آوری اجتمراعیها وضرایت ترابتوجه به وضایت تأثیرگذاری پیشررانبرد. همچنین با نمی به سروضایت مطلوبی 

سرنجش دکترری خرود بره  ۀ(  در رسال9018پاشازادا ) نهادی اهواز در آیندا به سمت ناپایداری سوق پیدا خواهد کرد.

تره اسرت. ی پرداخپژوهرنردایآ کردیآور با روشهر تاب یالگو ۀو ارائ یطیدر برابر مخاطرات مح لیشهر اردب یآورتاب

مردیریتی برودا -آوری شهر اردبیل بارد کالرردیباد تأثیرگذار بر تاب ترینمهمنتای  این پژوهش حاکی از آن است که 

گیری ها و همچنرین شرکلآور نیاز مررمری بره ارتقرای زیرسراختیابی به شهر تابمنظور دستاست. در این راستا به

آوری خرود بره بررسری سراختار تراب (  در مطالاره2399) 9کوسموآرنولد و د باشد.مدیریت سیستمی و یکپارچه می

دهرد حمایرت از اند. نتای  این مطالاه نشران مریاجتماعی: تأمین امنیت و توانمندسازی افراد در مارت آسیب پرداخته

برا  هرای اجتمراعی  ارتقرای مشرارکت شرهروندان در مقابلرهرویکردهای توانمندسازی اجتماعات مانند ارتقای سرمایه

(  در 2391) 2باشرند. هروک و مونسرتادها و درک ابااد جنسیت در زمان مواجهه با بلایای مختلو در اولویت میآسیب

 تررینمهمانرد. نترای  ایرن تحقیرق حراکی از ایرن اسرت کره آور پرداختههای شهر ترابتحقیقی به بررسی زیرساخت

بنیران همسرو برا تاامرل دانش ۀری و مردیریت یکپارچرمحروآور نمودن یک شهر  تأکید بر دانشزیرساخت برای تاب

هرای آوری پایردار شرهری و چالش(  در پژوهشی بره تراب2323) 0الدینمدنی است. شمس ۀنهادی و مشارکت جاما

پرذیری آوری پایردار شرهری ناشری از اناطافتحقق آن پرداخته است. در این پژوهش اشارا شدا است که تحقق تاب

 باشد.و تغییرات مداو  با تغییرات ساختار شهری و علم نوین روز میهای حکمرانی سیستم

پذیری شرهری در هنرد بره ایرن و آسیب 91(  در پژوهشی تحت عنوان کووید 2323و همکاران ) 5میشراهمچنین 

های جهرانی سرازمان باشرد و برنامرههای اصلی شرهرها میگیری جهانی یکی از شخصیتاند که همهااشارا کرد نکات

پذیری شرهرها در برابرر هایی را برای ارزیرابی آسریبسازمان ملل متحد شاخصملل متحد گواا بر این امر بودا است. 

باشرد. در ایرن تحقیرق ایرن برداری و تحلیرل میارائه دادا است که دانش مرتنی بر شرواهد از طریرق نقشره 91کووید 

خرود بره  ۀدر مطالا(  2323و همکاران ) 9گو ه است. قرار گرفت موردبررسیتکنیک در مقیا  خرد در شهرهای هند 

دهرد کره پارامترهرای اند. نترای  ایرن مطالاره نشران میهای شهری لندن پرداختهدر بافت 91گیری کووید بررسی همه

                                                           
1 Arnold and De Cosmo 

2 Huck and Monstadt 

3 Shamsuddin 

4 Mishra 

5 Ghosh 
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فاصله از مرکر  لنردن بره حومره و چهرار شرهر )بیرمنگرا   لیردز  اقلیمی در گستر  ویرو  تأثیری ندارند. همچنین 

در پرژوهش (  نیر  2323) 9شریفی و خاوریان گرمسیردارد.  91شفیلد( حاکی از کاهش موارد ابتلا به کووید  منچستر و

ری ی  طراحری و مردیریت شرهری های اصلی برای برنامهخود به بررسی پاندمی کرونا و تأثیرات آن بر شهرها و در 

برر  91  تحقیقرات اولیره در مرورد ترأثیرات کوویرد دهد که از نظر تمرک  موضوعیاند. نتای  پژوهش نشان میپرداخته

اجتمراعی  -( ترأثیرات اقتصرادی2زیست  )( کیفیت محیط9گیرد  )روی شهرها عمدتاً چهار موضوع اصلی را دربر می

 ونقل و طراحی شهری.( حمل5( مدیریت و حاکمیت  )0)

 مواد و روش -1

 موردمطالعه ۀمنطق -9 -1

 رانیربر رگ ا یاز شرهرها یکری یشررق جرانیمرک  استان آذربا  یتررتوان گفت  یدر راستای قلمرو پژوهش نی  م

  یصرنات  یاسریس  یبازرگران  یارترراط  یغرب کشور بودا و قطرب ادار شمال ۀشهر منطق ترینب رگ شهر نیاست. ا

 ۀقریدق 2و درجره  08و  یطرول شررق ۀقریدق 29درجه و  59در  شهر. این شودیمنطقه شناخته م نیا یو نظام یفرهنگ

. مترر اسرت 9053آزاد حردود  یهراواقع شدا است و ارتفاع متوسط آن از سرطح آب مردأ از نصفالنهار یعرت شمال

ششمین شهر پرجمایت ایران پس از شهرهای تهران  مشرهد  اصرفهان  کرر  و شریراز محسروب  9همچنین این شهر 

(  مسراحت 9009-9019سراله )23ر فاصرله زمرانی دهد کره دشود. بررسی رشد فی یکی و جمایتی ترری  نشان میمی

نفر رسیدا است. یانری جمایرت  9770300نفر به  281112هکتار و جمایت آن از  91333هکتار به  9973این شهر از 

 (.220:9017برابر رشد داشته است )زادولی خواجه   92فی یکی آن حدود  ۀبرابر و توسا 2آن قریب به 

                                                           
1 Sharifi & Khavarian-Garmsir 
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 شهر تبریزکلانجغرافیایی  تیموقع -9شکل 

 روش پژوهش -1-1

و  ترریر شرهر آوری تراببرر  رگذاریتأث یهاپیشران ییشناسامنظور ی بهدانش کاربرد ۀحاضر به دنرال توسا قیتحق

حاضرر  ۀدر مطالار قیررو  تحق است. در این راستا  آوری این شهر در راستای مقابله با پاندمی کروناتابپژوهی آیندا

بردین منظرور   .باشدیو اکتشاف م لیتحل با تأکید بر و یپژوهندایآ تیبا ماه یفیک-یکم یکردهایاز رو یریترکآمیخته 

آوری شرهر ترریر  در برر ترابهای تأثیرگرذار ابتدا با استفادا از رو  اسنادی و مصاحره با مدیران و نخرگران  پیشرران

مردیریت  ۀمتخصرص حروزنفر از نخرگران و  03ی )گیری از تکنیک دلفشناسایی و سپس با بهرا مقابله با پاندمی کرونا

اطلاعرات برا  وتحلیلتج یره  MICMACافر ار ( و کاربست تکنیک تحلیرل اثررات متقراطع در نر بحران و مخاطرات

آمراری  ۀپژوهی صورت گرفته است. قابرل ذکرر اسرت در چرارچوب مراتریس اثررات متقراطع از نمونررویکرد آیندا

ها بر یکدیگر امتیرازی از صرفر ترا سره دادا شرود کره در ایرن اری و تأثیرپذیری پیشرانخواسته شدا بر مرنای تأثیرگذ

ترأثیر زیراد در  ۀمن لربه« 0»ترأثیر متوسرط و  ۀمن لربه« 2»ترأثیر ضرایو   ۀمن لبه« 9»بدون تأثیر   ۀمن لبه« 3»امتیازدهی  

ازهای دادا شدا در ماتریس متقاطع وارد شردا ترا امتی تیدرنهاباشد. صورت بالقوا میاثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم به

 ها پرداخته شود. از پیشران هرکدا پژوهی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مک به آیندااف ار میکدر نر 

آید. بنیران اصرلی دست میمحور( است که نتای  کمی از آن بهمحور )نخرهرو  تحلیل تأثیرات متقابل روشی خررا

منظور بررسری سیسرتم و پایداریاناپایرداری های تأثیرات استوار اسرت کره برهت متقابل بر ماتریسرو  تحلیل تأثیرا
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که از دانشرگاا ترریر  آماری  ۀهای نمونویژگی 9در جدول شمارا  (.9111و همکاران   9)آرکادا شودسیستم استفادا می

 .ارائه گردیدا استاند  و سازمان مدیریت بحران شهر ترری  انتخاب شدا
 

 آماری تحقیق ۀهای نمونویژگی -9جدول 

 تعداد تحصیلات تعداد سِمَت تعداد های سنیگروه تعداد جنسیت
 ۀرشت

 تحصیلی
 تعداد

 7 زن
 0 مدیر ارشد 2 سال 21-91

 99 علو  انسانی 90 لیسانسفوق
 9 مدیر میانی 92 سال 01-03

 20 مرد
 1 کارشنا  99 سال 51-53

 97 دکتری
-فنی

 مهندسی
91 

 90 دانشگاهی ۀنخر 9 سال و بالا 93

 .9911مأخذ: نگارندگان، 
 

باشد. قابل ذکر اسرت کره می 2منظور تحلیل اطلاعات به شرح جدول شمارا شدا بههای استخرا شاخصهمچنین 

 و از نظر مکانی در شهر ترری  انجا  گرفته است. 9011از نظر زمانی پژوهش حاضر در پایی  
 

آوری در راستای مقابله با پاندمی پژوهی تابمنظور آیندهبه هاآنو کدبندی  موردبررسیهای پیشران -1جدول 

 کرونا
 های فرعیپیشران های اصلیپیشران

 (E)اقتصادی 
  یافتن شغل جدید در صورت از بین E3انداز خانوار   قدرت پسE2  مستمر و دائمی بودن درآمد E1می ان درآمد 

 .E6پذیر   وجود نهادهای مالی حامی از اقشار آسیبE5پذیر بودن منابع تأمین درآمد   می ان آسیبE4لی رفتن شغل فا

 (S)اجتماعی 

ها(   مشارکت جمای در راستای مقابله با بحران )با افراد و سازمانS1اعتماد به مدیران و مسئولان جهت حل مشکلات 

S2 واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحرانی  S3 آگاهی لاز  در برخورد با بحران  S4 احسا  مسئولیت اجتماعی در  

  کمک به همسایگان و شهروندان دیگر در مواقع S5مواجهه با بحران و مهم بودن سلامتی و ایمنی سایر افراد جاماه 

 .S6ضروری 

 (I)فردی 
  I4های مختلو حلایی خلق راا  توانI3  توانایی کنترل اضطراب I2  سلامتی جسمی و روانی I1 نفساعتمادبه

 .I6اندیشی نسرت به مسائل   مثرتI5فرد بودن احسا  منحصربه

 (M)نهادی -مدیریتی

  بسترسازی فرهنگی در بین نهادها و اقشار M1دسترسی به مراک  درمانی مجه  )بیمارستان  اورژانس  داروخانه( 

  M3امل و همکاری بین نهادهای درگیر با مدیریت بحران   وجود تاM2بحران و پیشگیری از آن  ۀاجتماعی در زمین

پذیری مدیران   مسئولیتM4های اجرایی در راستای مقابله با بحران ها و فاالیتوجود هماهنگی میان مراک  اخذ تصمیم

ر های مسئول جهت تسریع دهای ارتراطی بین مرد  و سازمان  وجود پایگااM5و مسئولان در قرال تصمیمات خود 

 .M6کیفیت پاسخگویی به نیازها در زمان وقوع بحران و پاسخگویی مسئولان نسرت به این نیازها 

 .9911، نگارندگان؛ مطالعات اسنادی 9911آماری،  ۀمصاحبه با نمونمأخذ: 

                                                           
1 Arcade 
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 و بحث نتایج -9

های ا(  پیشررانآوری شهر ترریر  در برابرر مخراطرات محیطری )پانردمی کرونرپژوهی تابمنظور ارزیابی و آیندابه

فرعری برر اسرا   ۀمثلفر 25و  نهرادی(-اصلی )اقتصادی  اجتماعی  فردی و مردیریتی ۀمثلف 5شدا در قالب شناسایی

 اند.مورد تحلیل قرار گرفته  MICMAC اف ارتکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نر 

 های اولیه و تشکیل ماتریس اثرات متقاطعشناسایی شاخص -9 -9

( 25*25 هاشررانیپ)برا توجره بره تارداد  n*n  ماتریس اولیه موردبررسی یهاشرانیپبندی و طرقه پس از شناسایی

مخراطرات محیطری و مردیریت بحرران  ۀتشکیل یافته است. پس از تشکیل ماتریس اولیه  از نخرگان و مردیران حروز

اثررات بره متغیرهرای  شردتبه بپردازنرد. لرذا برا توجره موردبررسری یهاشررانیپخواسته شدا است تا به امتیرازدهی 

برر اسرا  نظرر حجرم کره  بیرترت نیبردمک( دادا شدا است. )بر اسا  مدل میک 0تا  3امتیازهایی از  موردبررسی

خواهرد شرد.  ییشناسرا کیو استراتژ یدیکل ر یرپذیثأت رگذار یثأت یهاشرانیو پ نییتا گریکدیبر  هاپیشران ریثأتنمونه  

 طیتحرت شررا ی یراسرت کره چره چ نیبودا و تمرک   بر اماروف  یاکتشاف ۀویبه ش اویش نیذکر است که ا انیشا

را  y ایر xی اگرر اسرتراتژ شودیچه م"مثال  یهمراا است. برا "... شود اگریچه م" و با پرسش افتد؟یمختلو اتفاق م

برا توجره بره اباراد مراتریس  در آن است که  ۀدهندهای ماتریس و تأثیرات متقاطع نشاندادا ۀتحلیل اولی ."م؟یدنرال کن

برر همردیگر  هاشررانیپماتریس صفر بودا  یانی  ۀخان 25گ ینه برای ماتریس وجود دارد که از این تاداد  972مجموع 

خانه دارای ترأثیر میانره و  999خانه دارای تأثیر ضایو   298اند. از طرف دیگر تأثیر نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفته

انرد. های ماتریس را به خود اختصرا  داداخانه از خانه 992باشند که در مجموع شامل ارای تأثیر قوی میخانه د 901

انتخراب  یهاشررانیپدرصد از  19ا80باشد که حاکی از آن است که بیش از درصد می 19ا80پرشدگی ماتریس  ۀدرج

ای از های آمراری برا دو برار چررخش دادااخصاند. علاوا بر این  مراتریس برر اسرا  شرشدا بر همدیگر تأثیر داشته

های آن را درصد برخوردار بودا است که این موضوع نی  روایی بالای پرسشرنامه و پاسرخ 933شدگی مطلوبیت و بهینه

 دهد.نشان می
 

 های آنهای ماتریس و آمارهتحلیل اولیه داده -9جدول 

 (1بدون تأثیر ) تکرار تعداد ابعاد ماتریس
یف تأثیر ضع

(9) 
 پرشدگی ۀدرج (9تأثیر قوی ) (1تأثیر میانه )

 درصد 19ا80 901 999 298 25 2 25*25

 .9911های تحقیق، مأخذ: یافته
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 تحلیل ماتریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم  -1 -9

ها هرای حاصرل از پرسشرنامهبرر اسرا  میانگین (MDI) 9پس از تشکیل ماتریس متقاطع  ماتریس تأثیرات مستقیم

 دست آورد. های گرافیکی مرترط با آن را بهشود تا بتوان نتای  حاصل از تأثیرات متقابل  نمودارها و نقشهتشکیل می

در ماتریس متقاطع  جمع اعداد سطرهای هر پیشران می ان تأثیرگذاری و جمرع سرتونی نیر  میر ان تأثیرپرذیری آن 

برا در نظرر گررفتن  هاشررانیپتوان دریافت که تأثیر و  سادا میدهد. با یک ردیگر را نشان می یهاشرانیپپیشران از 

های ارتراطی در ماتریس تشکیل شدا  قابل سنجش اسرت. متغیرر یرا پیشررانی کره برر تارداد محردودی از تاداد گروا

یری مسرتقیم یرک   تأثیرپذبیترتنیابهتأثیر مستقیم دارد  تأثیرگذاری اندکی نی  در کل سیستم دارد.  هاشرانیپمتغیرها یا 

توان با در نظر گرفتن ستون مربوج در ماتریس بررسری کررد. همچنرین در مراتریس ترأثیرات متغیر یا پیشران را نی  می

و غیرا رسراندا و برر ایرن اسرا   ترأثیرات  9  5  0  2اف ار به توان توسط نر  هاشرانیپهر یک از   (MII) 2غیرمستقیم

در ماتریس غیرمستقیم هماننرد مراتریس مسرتقیم  هاشرانیپشود. اثرگذاری و اثرپذیری سنجیدا می هاشرانیپغیرمستقیم 

 باشد.می
 

 گریها بر همدو غیرمستقیم پیشران میمستق ریثأت -4جدول 

 هاپیشران
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 هاپیشران
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 اثرپذیری اثرگذاری اثرپذیری اثرگذاری اثرپذیری اثرگذاری اثرپذیری اثرگذاری

E 219 252 570089 015927 I 252 270 011209 529952 

E1 02 59 91292 75392 I1 59 57 27022 71200 

E2 57 53 72557 27387 I2 52 59 21159 70725 

E3 52 50 79911 73722 I3 00 52 95229 72993 

E4 92 08 13972 23107 I4 58 59 71599 79987 

E5 99 55 88289 79299 I5 02 53 23951 21985 

E6 99 02 80298 93952 I6 52 95 28909 13828 

S 231 280 055289 527309 M 250 987 532938 217320 

S1 09 01 99258 25099 M1 09 59 97057 25277 

S2 52 90 28902 89290 M2 00 07 95520 97559 

S3 22 90 55791 82702 M3 57 27 77229 50283 

S4 01 52 20820 28382 M4 59 27 75952 50283 

S5 07 58 91222 83522 M5 59 22 21997 52797 

S6 05 58 92281 89820 M6 52 21 28973 59228 
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1 Matrix of Direct Influences 

2 Matrix of Indirect Influences 
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انرد. برر های اثرپذیر برا رنرگ آبری مشرخص گردیداهای اثرگذار با رنگ زرد و پیشرانپیشران 0در جدول شمارا 

در راسرتای  هاشررانیپبرر سرایر  موردبررسری یهاشررانیپدست آمردا بیشرترین تأثیرگرذاری در برین اسا  نتای  به

 نیدر صورت از بر دیشغل جد افتنهای یطریای )پاندمی کرونا( مربوج به پیشرانآوری شهری در برابر مخاطرات تاب

و  ریپذبیاز اقشرار آسر یحرام یمرال یوجرود نهادهرا و درآمرد نیبودن منابع ترأم ریپذبیآس  انی  میرفتن شغل فال

در  عیئول جهرت تسررمسر یهامرد  و سرازمان نیب یارتراط یهاگاایوجود پاهای بیشترین اثرپذیری مربوج به پیشران

در  یجمار مشرارکتا  ازهرین نیرمسئولان نسرت بره ا ییدر زمان وقوع بحران و پاسخگو ازهایبه ن ییپاسخگو تیفیک

باشرد. همچنرین در برین ی میواکنش و رفتار مناسرب در مواقرع بحرانر و ها(مقابله با بحران )با افراد و سازمان یراستا

های های اقتصرادی و بیشرترین اثرپرذیری مربروج بره پیشررانربوج به پیشررانهای اصلی بیشترین اثرگذاری مپیشران

 .استاجتماعی 

 تحلیل پایداری/ناپایداری سیستم بر اساس پلان اثرگذاری و اثرپذیری  -9-9

تأثیرپذیری بیانگر می ان پایداری یا ناپایداری سیسرتم اسرت. چناچره -در محور تأثیرگذاری هاشرانیپپراکنش  ۀنحو

ی تأثیرگرذار و ترداو  ترأثیر هاشررانیپباشد  سیستم پایدار است و این حالت نشانگر ثررات در  Lها به شکل آن توزیع

از سمت محرور مختصرات بره سروی انتهرای نمرودار و در حروالی آن  هاشرانیپاست. چناچه  هاشرانیپها بر سایر آن

های پایردار کند. در سیسرتمرگذار  سیستم را تهدید میی تأثیهاشرانیپپخش شدا باشند  سیستم ناپایدار است و کمرود 

ی کلیردی  هاشررانیپها دارای تأثیرگذاری بالا و برخی دارای تأثیرپذیری بالرا هسرتند. در ایرن سیسرتم هاشرانیپبرخی 

اسرت. در تر از سیستم پایردار های ناپایدار وضایت پیچیداقابل مشاهدا هستند. اما در سیستم ۀمستقل و نتیجه سه دست

اند و در بیشتر موارد حالت بینرابینی از تأثیرگرذاری و تأثیرپرذیری را حول محور قطری پراکندا هاشرانیپها  این سیستم

 هاشررانیپپرراکنش  ۀسازد. آنچره از نحروی کلیدی را دشوار میهاشرانیپدهند  این حالت ارزیابی و شناسایی نشان می

آوری شهر ترری  برر مرنرای مخراطرات ی مستقیم پیداست  ناپایداری سیسستم تابتأثیرپذیر-در محورهای تأثیرگذاری

 باشد.محیطی )پاندمی کرونا( می
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  میمستق راتیتأث سیماتر یریرپذیتأث -یرگذاریها در محور تأثآن گاهیو جا هاشرانیپ یپراکندگ -1شکل 

 .9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 ی استراتژیکهاشرانیپاثرپذیری و شناسایی -پلان اثرگذاریدر  هاشرانیپقرارگیری  -4 -9

هرا در سیسرتم یت آنموقابرهرا برا توجره  هاشرانیپتوان وضایت هر یک از ی میریاثرپذ-یاثرگذاربر اسا  پلان 

 :استبدین صورت  هاشرانیپمشخص کرد. شرح قرارگیری 

یافتن شرغل جدیرد در صرورت از برین  ۀدهد که چهار مثلفها نشان میشکل پراکنش مثلفه ی تأثیرگذار:هاشرانیپ

برا  ریردرگ ینهادهرا نیبر یوجود تاامرل و همکرار  ریپذبیاز اقشار آس یحام یمال یوجود نهادهارفتن شغل فالی  

 مقابلره برا بحرران یدر راسرتا یریاجرا یهراتیها و فاالمیان مراکر  اخرذ تصرمیم یوجود هماهنگ و بحران تیریمد

بیشرترین تأثیرگرذاری و کمتررین تأثیرپرذیری را داشرته و  هاشررانیپباشند. ایرن در سیستم می هاشرانیپین تأثیرگذارتر

ی شناسرایی شردا هاشررانیپسرت. هام و تغییررات آن وابسرته بره آن  وضرایت سیسرتهاشرانیپترین عنوان بحرانیبه

زیرا خار  از سیستم قرار داشته و بره  ؛ستندشوند و توسط سیستم قابل کنترل نیمتغیرهای ورودی سیستم محسوب می

ی بره مراکر  درمران یدسترسر یهاشررانی: پیرا وابسرته ریرپذیثأت یهاشرانیپ نمایند.ی باثرات عمل میهاشرانیپصورت 

  واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحرانی  آگراهی لراز  در برخرورد برا بحرران  اورژانس  داروخانه( مارستان ی)ب مجه 

کمرک بره همسرایگان   و مهم بودن سلامتی و ایمنی سایر افراد جاماه در مواجهه با بحران یاجتماع تیمسئولاحسا  

با تأثیرگذاری پرایین و تأثیرپرذیری بسریار  کنترل اضطراب ییتواناو شهروندان دیگر در مواقع ضروری  می ان درآمد و 
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ی تأثیرگذار و دووجهی بسریار حسرا  هسرتند. ایرن هارانشیپباشند که نسرت به تکامل یی از سیستم میهاشرانیپبالا 

   متغیرهای خروجی سیستم هستند.هاشرانیپ

نهادهرا و اقشرار  نیدر ب یفرهنگ یبسترساز  فرد بودناحسا  منحصربه یهاشرانیپ ی مستقل و مستثنی:هاشرانیپ

ی مسرتقل هاشررانیپجهت حل مشرکلات از و اعتماد به مدیران و مسئولان  از آن یریشگیبحران و پ ۀنیدر زم یاجتماع

ی سیستم تأثیر چنردانی نپذیرفتره و برر هاشرانیپاز سایر  هاشرانیپشوند. این بدان ماناست که این سیستم محسوب می

زیرا نه باعث توقرو یرک شراخص  ؛ها ارتراج بسیار کمی با سیستم دارندها نی  تأثیر کمی داشته یا تأثیری ندارند. آنآن

 شوند.نه باعث تکامل و پیشرفت یک متغیر در سیستم میاصلی و 

تواند به عنروان مرردأ میخود  ماتیو مسئولان در قرال تصم رانیمد یریپذتیمسئولپیشران : هیثانو یها اهرمشرانیپ

 کار رود.عنوان مایار تأثیرگذار بهجهت سنجش و به

 ریپذبیآسر  انیرمو مختلرو  یهراحلخلق راا ییواناتانداز خانوار  ی قدرت پسهاشرانی: پی دووجهیهاشرانیپ

گردند که اثرگرذاری و اثرپرذیری آنهرا برر سرایر ی دووجهی در سیستم محسوب میهاشرانیپ درآمد نیبودن منابع تأم

 کنند.باشد و نقش مثثری در پایداری سیستم ایفا میتا حدود زیادی یکسان می هاشرانیپ

ها  در سیسرتم پیشرران ریسرک تاریرو نگردیردا توجه به تأثیر منفی اکثر پیشران ی ریسک )مخاطرا(: باهاشرانیپ

 است. 

صورت اهر  ثانویره  اهرداف ضرایو و یرا بهبودن درآمد  یمستمر و دائم ۀی تنظیمی: پیشران تنظیم کنندهاشرانیپ

 نماید.پیشران ریسک ثانویه عمل می

در  عیمسرئول جهرت تسرر یهامررد  و سرازمان نیبر یارترراط یهراگاایوجود پای تایین کنندا: پیشران هاشرانیپ

صرورت پیشرران به ازهراین نیرمسرئولان نسررت بره ا ییدر زمان وقوع بحران و پاسرخگو ازهایبه ن ییپاسخگو تیفیک

 نماید.تأثیرگذار ثانویه و تایین تأثیرگذاری عمل می

ها(  اعتمراد بره نفرس  بحران )با افراد و سازمانمقابله با  یدر راستا یمشارکت جما یهاشرانیپی هدف: هاشرانیپ

آوری شرهر عنوان هدف اصلی در راستای پایدارسازی تراببهنسرت به مسائل  یشیاندو مثرت یو روان یجسم یسلامت

 شوند.ترری  محسوب می

تم تأثیرگرذار یی هستند مهم  قابل دستکاری و کنترل که بر پویرایی و تغییرر سیسرهاشرانیپی استراتژیک: هاشرانیپ

تروان اسرتراتژیک که تأثیر بسیار بالرایی دارنرد  ولری قابرل کنتررل نیسرتند نمی را ییهاشرانیپباشند. با این توصیو می

 دهد پیشران استراتژیک در سیستم وجود ندارد.محسوب کرد. ارزیابی صورت گرفته نشان می
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 تحلیل گراف اثرگذاری -1 -9

ها و چگونگی اثرگذاری آنها برر همردیگر اسرت. ایرن گرراف در قالرب بط پیشرانروا ۀدهندگراف اثرگذاری نشان

شود که انتهای هر خط برا یرک پیکران نشران دادا شردا و بیرانگر جهرت اثرگرذاری خطوج قرم  و آبی نشان دادا می

در  ها برر همردیگر اسرت و خطروج آبری  برا تفراوتاثرگذاری شدید پیشرران ۀدهندپیشران است. خطوج قرم  نشان

ی مرورد هاشررانیپدهد کره چنانچره دهد. همچنین این گراف نشان میضخامت  روابط متوسط تا ضایو را نشان می

 تأثیرگذار باشند سیستم در آیندا به سمت پایداری سوق پیدا خواهد کرد.  هاشرانیپبحث تأثیرگذار بر تاداد زیادی از 

 

 
 ها آن و روابط هاپیشران نیب میمستق راتیثأت -9شکل 

 .9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 

ترأثیر  هاشررانیپهای تأثیرگذار بر تارداد زیرادی از گر این است که پیشرانوضایت روابط در گراف اثرگذاری بیان

تروان عنروان کررد باشند. بنابراین میپذیرند  بسیار مییی که از تاداد زیادی پیشران تأثیر میهاشرانیپندارند و برعکس 
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آوری سیسرتم  ی کلیردی و اسرتراتژیک تأثیرگرذار در راسرتای ترابهاشرانیپا توجه به وضایت موجود و کمرود که ب

 آوری شهر ترری  بر مرنای مخاطرات محیطی )پاندمی کرونا( ناپایدار خواهد بود.تاب ۀآیند

 هاانبر مبنای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشر آوری شهر تبریزی تابتدوین سناریوها -6 -9

شردا و شناختی اپیدمی کرونراویرو  پرداختههای اقتصادی  اجتماعی و روانآسیببررسی ابتدا به   در این قسمت

وضرایت موجرود همچنرین آوری و ی ترابهاشررانیپ یریرپرذثاو  یرگرذارثاوضایت  وتحلیلتج یهبر مرنای سپس 

و همکراران   9)برروکس ر مرنای مطالاات مختلروجهانی ب ۀدر شهر ترری  و عرص )ویرو  کرونا( 91بیماری کووید 

روی احتمرالی شرهر سرناریوهای پریش ( 2323  5؛ هروت2323و همکاران   0؛ کراوِن2323و همکاران   2؛ چِن2323

در جردول شرمارا  (و انطرراق رییتغ تیقابلو جذب شوک  ییتوانا  بازگشت به عقب ییتوانا) آوریترری  بر مرنای تاب

   .تشریح شدا است 9

(  اثراتری فراترر از ایمنری انسران و 91اپیردمی کرونراویرو  )کوویرد : اثرات اقتصادی اپیدمی کروناویرو الو( 

اثرر ایرن بیمراری  بردون تردیرد برر اقتصراد جهرانی  تررینمهمبهداشت عمومی در جهان برجای نهادا است. اولین و 

 ل ل شدا اسرت  زیررا مشرخص نیسرت کره ایرن رسد که اقتصاد جهانی در حال حاضر متنظر میشود. بهاحسا  می

هایی را از نظرر تروان آن را تحرت کنتررل قررار داد  چره آسریببیماری تا چه اندازا پیش خواهد رفت  چه زمرانی می

 می کروناویرو   آمار رشرد اقتصرادییا خیر. همچنین اپید شدکند و آیا دوبارا تکرار خواهد سلامتی به انسان وارد می

نی )آمریکا  چین و سایر کشورها( را ماکو  کردا و رونرد تولیرد در ایرن کشرورها را مخترل نمرودا های جهاقدرت

انرد کره های متارددی را بررای مقابلره برا اثررات ایرن اپیردمی برگ یدااست. در این راستا کشورهای مختلو سیاست

به توقو بازارهای جهانی  ترأثیری برر ها با توجه باشد. این اقدامات و سیاستآنها سیاست گستر  پولی می ترینمهم

دار بودن این وضایت ممکن است به یک بحران اقتصادی جهانی منجرر شرود کاهش رکود اقتصاد نداشته است و ادامه

تروان گفرت کره می تواند کشورهایی را که اقتصادهای شکنندا دارند )همچون ایران(  در تلاطمات خود غرق کند.و می

ها شردا اسرت؛ برخری گستر  این اپیدمی باعث ایجاد فاصله میان کارکنان و ادارات و کارخانره در ایران و شهر ترری 

دلیل کاهش تقاضا برای محصولات و نرود مرواد اولیره شوند و برخی را کارفرمایان )بهخود در محیط کاری حاضر نمی

اغل کراهش یافتره و برخری مشراغل نیر  اند. همچنین درآمد برخی مشبرای تولید( در راستای تادیل نیرو اخرا  کردا

باشد که تاداد زیرادی شرغل را خدمات مرترط با گردشگری می هاآن ترینمهماند که ازجمله تاطیل گردیدا طورکلیبه

درآمرد( ویژا اقشرار کم)برهها خانوادا یاقتصاد تیوضا رییتغدر شهر ترری  به خود اختصا  دادا است. در این راستا  

                                                           
1 Brooks 

2 Chen 

3 Craven 

4 Hutt 
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های مختلو اجتماعی  جسرمی و روحری گردیردا یبها و آسخانوادا یدرآمد  سرب کاهش امکانات براافت  لیبه دل

   است.

  اقتصرادی راتیعلراوا برر ترأث  91 دیرکوو یماریب وعیش: اجتماعی اپیدمی کروناویرو و  شناختیاثرات روانب( 

 یهرابیآسر گذشرته هرایماا یط شته کهبه همراا دا رانیو ا یجوامع بشر یبرا یاریبس یو روان یاجتماع یهاچالش

گذاشرته اسرت.  شیرا از خود بره نمرا یترتفاوتم و شکل افتهیشدت  رو یشروع و ینسرت به ابتدا واردا یاجتماع

 یکراریفقرر و ب باشند ویم یافراد و مشکلات مال یکاریب ۀجیدر نت یاقتصاد لئگرفته از مساتأنش که باضاً ییهابیآس

افررراد را در  یو مررال یمشررکلات اقتصرراداز طرفرری  آن بررودا اسررت. ۀجررینت (اسررت یاجتمرراعکرره اسررا  انحرافررات )

کننرد و افرراد در حفرع تاهردات  فایا یرا به درست خود یاجتماع یهاتوانند نقشیکه نم دادا استقرار  ییهاتیموقا

موجرب اختلراف در  تیرانشران خواهنرد داد  کره در نه یترویضا یرندیپا یو روابط خانوادگ یاخلاق یهابه ارز 

شرود یباعرث مر گریکدیو حضور مکرر افراد خانوادا در کنار  ینگیقرنط نیهمچن .خواهد گردید یاجتماع یهنجارها

  یی( سرباز کردا و منجر به اختلافرات زناشروتیاهمی)هرچقدر کوچک و ب گذشته ۀو بازگو نشد دایمشکلات سرپوش

فرزنردان   تیرترب یخرانوادا را بررا طیامر به ظاهر سرادا محر نیا شود که همافراد خانواد ریپدر و مادر و سا نین اع ب

شرناختی ناشری از کوویرد تأثیرات روان .کندیاز آرامش  م یقابل تحمل و خال ریاعضا غ ریسا یناامن و نامناسب و برا

افراد ایجراد نمایرد. هررا  تواند علایم اضطراب  افسردگی و تر  را در و می باشدمیمتوسط تا عمیق نی  در ابااد  91

گیر و حوصلگی  نگرانری از پیامردهای اقتصرادی شریوع بیمراری همرهگیر  احسا  استیصال  بیاز ابتلا به بیماری همه

اجتمراعی را  ۀهای روانی در دوران قرنطینه یا رعایرت فاصرلنگرانی از قحطی ازجمله عواملی هستند که احتمال آسیب

بیمراری  ۀویژا تجربرهرای اجتمراعی و برهها و فشارهای روانی ناشری از بحرانرات آسیبدهند. از طرفی اثاف ایش می

شرناختی متارددی ازجملره سررک دیدا باقی خواهد و ممکن است ابااد روانها و اجتماع آسیبکرونا بر افراد  خانوادا

   ر دهد.ای  کیفیت زندگی  سلامت روانی و ... را تحت تأثیر قرازندگی  راهرردهای مقابله
 

 91بر مبنای ویروس کووید  آوری شهر تبریزتابانداز چشم یوهایسنار -1جدول 
 وجه رفتاری                    

 وجه عملکردی

)توانایی بازگشت  بازگشت به گذشته

 به گذشته(
 )توانایی جذب شوک( گراآرمان

)قابلیت تغییر و  نگرآینده

 انطباق(

اجتماعی و  بازگشت به وضایت

نسرتاً باثرات قرل از شیوع تصادی اق

 ویرو 

انداز مرجع سناریوی چشم

(Passive) :ۀسناریوی توسا 

ها و ساختارها بر مرنای شاخص

  وضایت قرل از شیوع ویرو 

  

عد  تغییرات بنیادی در ابااد 

مختلو و سای در تحقق سلامتی و 

 ۀایمنی افراد و ثرات و توسا

 

انداز آرمانگرای ریوی چشمسنا

: (Reactive)نوستالژیک 

بر آوری تاب ۀسناریوی توسا
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 وجه رفتاری                    

 وجه عملکردی

)توانایی بازگشت  بازگشت به گذشته

 به گذشته(
 )توانایی جذب شوک( گراآرمان

)قابلیت تغییر و  نگرآینده

 انطباق(

درک پارادایم جاری و عد  اسا   اجتماعی-ساختارهای اقتصادی

های ناهماهنگ واکنش به استراتژی

 )آرمانگرایانه و بلندپروازانه(

-ساختارهای اقتصادیبازتاریو 

اجتماعی و قوانین کارآمد در ابااد 

با توجه به  نهادی-مختلو مدیریتی

 تغییرات آیندا

  

نگر آیندا ۀسناریوی توسا

(Active) سناریوی :

آوری تاب ۀتوسا

نگر بر اسا  پارادایم واقع

 آتی

 .9911های تحقیق، مأخذ: یافته

 

ها و سراختارهای اجتمراعی شاخص ۀتوسا شامل ویسناراین  (:Passive)انداز مرجع چشم یویسنارسناریوی اول؛ 

تنر ل وضرایت و ثررات اقتصرادی در  با توجه بهباشد. این سناریو می قرل از شیوع بیماریو اقتصادی بر مرنای شرایط 

از دسرت دادن باشرد. تحقرق میالمللی بره سرختی قابرل بین ۀدرآمد و وضایت مت ل ل ایران در عرصافراد و اقشار کم

سرو ات شررایط اقتصرادی از یکها و ثرهای دولت در کنترل قیمتتور  و عد  کارایی سیاست ۀسابقشغل  اف ایش بی

  و کاهش اعتماد عمومی مرد  نسرت به مسئولان بازگشت به وضایت گذشته را سخت خواهد کرد. 

 ۀتوسررا یویسررناردو    یویسررناردر  (:Reactive) کینوسررتالژ یانداز آرمررانگراچشررم یویسررنارسررناریوی دو ؛ 

از و بلندپروازانره(  انرهی)آرمانگرا ناهماهنرگ یهرایاتژو واکنش به اسرتر یجار میبر اسا  عد  درک پارادا یآورتاب

 یسراختارها ۀافرراد و ثررات و توسرا یمنریو ا یدر تحقق سرلامت یدر ابااد مختلو و سا یادیبن راتییعد  تغطریق 

برودا و شود  اهرداف آرمرانی که اکثر کشورهای درحال توساه را شامل میباشد. در این سناریو میی اجتماع-یاقتصاد

هرای عرد  یکپرارچگی در نظا  برای رفع بحران وجود ندارد. همچنین در این سناریوار و نهادهای مدیریتی مناسب اب 

 گردد. گیری و اجرایی و عد  تحقق رویکرد مشارکتی و تاامل و اعتماد نهادی موجب پسرفت جاماه میتصمیم

نگر برر اسرا  واقرع یآورتراب ۀتوسرا یویارسن ویسناراین  (:Active) نگرندایآ ۀتوسا یویسنارسناریوی سو ؛ 

-یتیریکارآمد در ابااد مختلرو مرد نیو قوان یاجتماع-یاقتصاد یساختارها ویبازتار ویبازتاراز طریق  یآت میپارادا

در اباراد مختلرو اقتصرادی  اجتمراعی  سیستمی و یکپارچه  ۀتوسا مستل  این سناریو تحقق کند. را مطرح می ینهاد

 .  استا مشارکت جمای مرد  و نهادهای دولتی و خصوصی سیاسی و ... ب
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 گیرینتیجه -4

 نهرادی  اقتصرادی  اجتمراعی  هایظرفیت ی تأثیرگذارینحوا شناخت واقع در تهدیدات  برابر در آوریتاب تریین

 ایرن در. اسرت شرهرها در آوریمختلرو تراب ابااد شناسایی و آوریتاب اف ایش در شهری جوامع و اجرایی سیاسی

 و وضرع موجرود آوریتاب شناخت چگونگی در طرف یک از آن  تحلیل ۀنحو آوری وتاب ۀمقول به نگر  نوع میان

ترأثیر  تحرت آن را برا رویرارویی ۀنحرو و خطر تقلیل و اقدامات هاسیاست دیگر طرف از و دارد کلیدی نقش آن علل

 بررای شرهروندان هرایتوانایی تقویت و پذیری شهرهاآسیب رویکرد  کاهش این از هدف درواقع. دهدمی قرار اساسی

را تحرت ترأثیر  یبرو  انسرانکه اساساً زیسرتتهدیدات و مخاطراتی ناشی از تهدیدات مختلو است.  خطرات با مقابله

در  نرد.رداسراخت و انسرانی( )اقلیمری  زمینهای مختلفی دهند و بسته به وضایت کشورها؛ زیرمجموعهیخود قرار م

های فرراوان طور گستردا در تمامی نقاج جهان موجب آسریبهایی که بهمخاطرات و بحران ترینمهمیکی از  این بین 

و  2391ها کره از سرال ترین این ویرو باشد. یکی از خطرناکگیری( میگردد  شیوع یک ویرو  یا پاندمی )همهمی

( با ویژگی سندر  حاد تنفسری برودا 91ونا )کووید از شهر ووهان چین به اکثر نقاج جهان شیوع پیدا کردا  ویرو  کر

 اتیوضر کیر جرادیاسرت باعرث ا رو یرو نیرای هایژگیسرعت انتقال آن که از و لیبه دل 91 دیانتشار کوو است.

 یمراریب نیراهمچنرین . جهران شردا اسرت یدر کمتر از چنردماا در سراسرر کشرورها  یجهان اورژانس در بهداشت

ی هرایمراریاز ب یبلکه سرب بروز تارداد  شدا یهمگان یجسم در ارتراج با سلامت ییهاینتنها سرب نگرانه رداریواگ

و  افرراد سرلامت روان اتیحفرع وضر ط یشررا نیر. در اشدا اسرت  ین های اجتماعی و اقتصادیی  آسیبروانشناخت

 باشد. جتماعی و اقتصادی ضروری میهای اجلوگیری از آسیب

  هردف از تحقیرق ویژا در شرهرهای کشرورهای درحرال توسراهبه ی این ویرو با توجه به گستردگی اثرات منف

دسرت به  ینترا باشد کهمی کرونا یبر پاندم دیبا تأک یطیدر برابر مخاطرات مح شهر ترری  یآورتاب یپژوهندایآ حاضر

 بدین شرح بودا است:آمدا 

آوری شرهر ی بیشرترین اثرپرذیری را در ترابهای اجتمراعو پیشرران یرگذارثهای اقتصادی بیشترین اپیشراناول؛ 

 اند. ترری  در مقابله با کرونا به خود اختصا  دادا

از اقشرار  یحرام یمرال یوجرود نهادهراعرد  و  ددرآمر نیبودن منرابع ترأم ریپذبیآسو شغل  دادن دستاز دو ؛ 

ریت و پاسرخگویی مناسرب آوری افراد در مقابله برا ایرن بحرران گردیردا و عرد  مردیموجب کاهش تاب ریپذبیآس

آوری شرهر و افرراد سراکن آن شهر و عد  تحقق مشارکت جمای نی  بر کراهش تراب ۀکنندهای ادارامسئولان و ارگان

 دامن زدا است. 

 آوریارتقرای ترابدر  رگرذاریتأث کیو اسرتراتژ یدیرکل یهاشررانیموجرود و کمررود پ تیبا توجه به وضاسو ؛ 

اسی در ساختارهای اقتصادی و اجتمراعی و نظرا  مردیریتی شرهر ترریر  و موقایرت های اس  ضاوستمیس یآورتاب
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تروان می درمرانی و منرافع اقتصرادی-المللی و عد  دسترسی مناسب بره خردمات بهداشرتیبین ۀمت ل ل ایران در عرص

 خواهد بود. داریناپا (کرونا ی)پاندم یطیمخاطرات مح یبر مرنا  یشهر ترر یآورتاب ۀندیآگفت 

 (ویژا پانردمی کرونرابره)مخراطرات مختلرو ها و بحرانآور در ترری  و مقابله با یابی به شهر تابر راستای دستد

 گردد:زیر با توجه به وضایت موجود ارائه میراهکارهای 

آوری در پرذیری ترابعلل عرد  تحقق ترینمهمیکی از  :(مدتو میان بلندمدت) اکلانراهکارهای ساختاریالو( 

اجتمراعی -رری  همانند سایر شهرهای ایران مشکلات کلان و ساختاری در نظا  مدیریتی و سراختارهای اقتصرادیشهر ت

شهر از شرکل متمرکر  )تکنوکراسری( بره مشرارکتی و  ۀباشد. در این راستا تغییر رویکرد مدیریت و نظا  ادارجاماه می

آوری افرراد در اباراد مختلرو اجتمراعی و عرد  ترابپیشران تأثیرگذار بر  ترینمهمباشد. همچنین محلی ضروری می

طرقراتی و ترور   ۀیابی به منافع اقتصادی و اف ایش مستمر فاصرلنابرابری در دستفردی مایارهای اقتصادی بودا است. 

آوری شهر گردیدا است  بنابراین ضرروری اسرت کره تغییررات رویه موجب ازهم گسیختگی جاماه و کاهش تاببی

آور نمرودن تنها در راستای تراب  مدیریتی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. تغییری که نهبنیادی در نظا

 باشد.پایدار ضروری می ۀشهر  بلکه تحقق توسا

هرا و آور در مقابلره برا انرواع بحران: در راستای تحقرق شرهر تراب(مدتکوتااب( راهکارهای غیرساختاریاخرد )

وآمرد و و ممنوعیرت رفت های عمومیآور در راستای کاهش تجمع در مکانال ا ه تنظیم قوانین توان بپاندمی کرونا می

مردیریت بحرران در راسرتای  ۀهای درگیر با حروزایجاد یکپارچگی و تاامل نهادی بین ارگان  اجتماعی ۀرعایت فاصل

در قروانین و رویکردهرای موجرود  یری از طریرق بازاندیشری اجرا یهراتیها و فاالمیان مراک  اخذ تصمیم یهماهنگ

و جلروگیری از سروق یرافتن آنهرا بره  درآمردهای کممتناسب در راستای توانمندسازی افراد و گروا ۀاختصا  سرمای

رسانی و آموز  مناسب شهروندان )با توجه به اینکه تصرورات ذهنری و میر ان آگراهی از اطلاع  سمت اقشار پردرآمد

هرای بهداشرتی )برا های مختلو با رعایرت پروتکلایجاد قوانینی در راستای انجا  فاالیتبحران بسیار بااهمیت است(  

 آور زندگی(.های سرسا توجه به ه ینه

 تشکرو  قدردانی

حاضرر شهر ترریر  در انجرا  پرژوهش  بحران و مخاطرات تیریمد ۀحوز اننخرگان و متخصصقدرانی و تشکر از 

برا  یطریدر برابر مخراطرات مح یشهر یهاسکونتگاا یآورتاب ییفضا لیحلتدکتری تحت عنوان  ۀاز رسال که بخشی

 .استبا همکاری نویسندگان  ( ی: شهر ترری)مطالاه مورد یونگاریو سنار یپژوهندایآ کردیبر رو دیتأک
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 کتابنامه

 یهرالفرهثاباراد و م ییفضرا لیرو تحل یابیردر ارز یپژوهرنردایآ کرردیکاربست رو. 9017امیری فهلیانی  محمدرضا؛ 

دکترری جغرافیرا و  ۀرسرال .شرهر اهرواز(: کلرانی)مطالاه موردی شهردر مناطق کلان یو نهاد یاجتماع یآورتاب

 ادبیات و علو  انسانی. ۀری ی شهری. استاد راهنما: ساید امانپور. دانشگاا شهید چمران اهواز. دانشکدبرنامه

آور برا شرهر تراب یالگرو ۀو ارائر یطریدر برابر مخراطرات مح لیشهر اردب یآورسنجش تاب. 9018پاشازادا  اصغر؛ 
ری ی شهری. استاد راهنما: محمدحسن ی دانی. دانشگاا محقرق دکتری جغرافیا و برنامه ۀ. رسالیپژوهندایآ کردیرو

 ادبیات و علو  انسانی. ۀاردبیلی. دانشکد

هری در برابر سوانح طریای  مطالاه مروردی: آوری اقتصادی و نهادی جوامع ش. ارزیابی تاب9081رضایی  محمدرضا؛ 

 .29-02(: 0)2. مدیریت بحران ۀدوفصلنامهای شهر تهران. محله ۀزل ل

کالردی مناطق اسکان غیررسمی برر  –سنجی ارتقاء کیفی محور در امکانبازاندیشی بو . 9017زادولی خواجه  شاهرخ؛ 

ری ی دکتری جغرافیرا و برنامره ۀ. رسالی اهواز و ترری (شهرهااسا  مایارهای مسکن حداقل )بررسی تطریقی کلان

 ادبیات و علو  انسانی. ۀشهری  استاد راهنما: ساید ملکی. دانشگاا شهید چمران اهواز. دانشکد
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