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 چکیده

بار  تأکیادباا  کاا یولوژیمخااطرا  بآوری اجتماعی در برابر تاب بر مؤثرعوامل  رسالت این نوشتار تبیین

 یگاردآور یاسات. بارا یکااربرد ،هاد  لحاظ ازو  یلیحلت - یفی، توصقیروش تحق. است 91-د یکوو
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 مقدمه -0

 بالاا رفاتنهاای بهداشاتی و هاای پزشاکی، مراقبتنظار آموزش ای اخیار ازهای که در دهاهیهاباوجود پیشرفت

( خطارا  ناشای از اماراا را کااهش داده و 9111میرزایی و همکااران، ) شده استزندگی حاصلکیفیت معیارهای 

ولی انساان هناوز هام در برابار بسایاری از اماراا  ،(2441، 9دونالدمکو  ویمتاست )بعضی از بیمارها را از بین برده 

هاای عفاونی، ثابات و های آموزشی و بهداشاتی، میکروبپیشرفت رغمیعل چراکه ؛(2440، 2زیاورت) استپذیر آسی 

گیر مانناد مالاریاا و آنفولاانزا هناوز در هاای هماهکاه بیماریطوریبه ؛(.244، 1بهداشات یموسسه ملا) پایدار بودند

 مواناع کنتار  ماؤثر ایان بیمارهاا در نیتاریاصال .(2424و همکااران،  0)اسامیت توسعه اداماه داردکشوهای درحا 

، 3خریو شال مارزیراسات )اقتصاادی و اجتمااعی  یهاایژگیوتوسعه؛ مهاجر ، شهرنشینی سریع، کشورهای درحا 

ابتلا به بیماری، میزان کشاندگی و مساری باودن  نحوةگسترش یک پاندمی وابستگی بسیاری به محیط،  چراکه ؛(2424

. پانادمی، (2424و همکااران،  1یساداتدارد )آن، سطح بهداشت مردم و زمان پیدایش واکسن یا درمان برای آن بیماری 

. (2491، .یشااتناودارد )یابد و نقش مهمی در محایط گسترده، گسترش می طوربهسرعت و شیوع بیماری است که به

سااخت و هاای انساندهاد کاه چگوناه محیطنشاان می 91-د کوویی نوپدید مانند سارس، آنفولانزا، ایدز و هاپاندمی

عنوان یکای از شهرها باه (.2499و همکاران،  0ستونیااست )بالأخص جوامع شهری را با مخاطرا  متعدد روبرو کرده 

 محیطی، اقتصاادی، کاارکردی و کالبادیتساخت با برخورداری از ابعااد اجتمااعی، فرهنگای، زیساهای انسانمحیط

این روابط و شارایط پیچیاده ممکان اسات  .(2491و همکاران،  1مارتیاست )ای های عدیدهروابط و پیچیدگی دارای

گیار هاای هماههاای ایان پیچیادگی شایوع بیمارییکی از حالت .برای شهر و شهروندانش مطلوب یا نامطلوب باشد

روز در حاا  ( است که ناشناخته بودن، ابعااد و اثارا  پنهاان و نیماه پنهاانش روزباه91 دی)کوو ویژه پاندمی کرونابه

طاعون، وبا، ابولا و...( جواماع را از شارب باه ) و با سرعت بیشتری نه مثل اسلا  خود (2424، 94اکوتااست )گسترش 

هاای شاهری در ابعااد اجتمااعی، و به دنبا  آن، موجی از چالش (2424، 99سازمان بهداشت جهانی) دهیدرنوردغرب 

که این نو پدیده از یک پدیده پزشکی باه پدیاده اجتمااعی، اقتصاادی و طوریاقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ به

                                                      

1 Matthew & McDonald 

2 Ortiz 

3 National Institutes of Health 

4 Smith 

5 Reimers & Schleicher 

6 Sadati 

7 Shatnawi 

8 Easton 

9 Martí 

10 Acuto 

11 World Health Organization 



 1             ....                      در برابر مخاطرا  یاجتماع یآوربر تاب مؤثرعوامل  نییتب                                دهم سا 

     

و خود، بدون تبعای،، فقیار و غنای، شاما   هایشده و برعکس سایر همه خانوادهدر پی آن شهر و شهرنشینی تبدیل

پذیر شهری باه دلیال نااتوانی در رعایات ماوازین های آسی کند؛ اما همواره گروهمی نگاهچشم جنوب شهر را به یک

بهداشتی، الزام برای کار و تأمین حداقل معیشات خاانواده و پرساه زنای اجتمااعی بارای فارار از فضااهای کوچاک 

د و این زمینه دیگری بارای درگیاری اجتمااعی و سکونتی که محل سکونت نیست، بیشتر در معرا بیماری قرار دارن

کند که خود مسب  افزایش مشکلا  پیشاگیری و کنتار  کروناا ها در فضاهای شهری را فراهم میاقتصادی همه گروه

ترین برآیناد آن وقفاه در جریاان عاادی زنادگی ماردم، مشاکلا  اجتمااعی و که مهم( 2424، نگیلاپ) استویروس 

گسایختگی ی، وقفه در تولیاد، خادما  و ارتباطاا ، خساارا  ماالی و جاانی، تهدیاد و ازهماقتصادی، عاطفی، روان

دهی به ایان پانادمی رویکردهاای بنابراین برای پاسخ ؛(9111مجلس،  یها)مرکز پژوهش سلامتی جامعه امروزی است

راحتی قابال پیشابرد نخواهاد ههای فعلی برای این مراکز بانوینی برای، آمادگی و پیشگیری الزامی است زیرا استراتژی

 شاهری و یآورتاابابعااد  عنوان یکای ازباه اجتمااعیآوری در این میان، تبیین تاب .(2424و همکاران،  9وانگبود )

( اهمیت بسایار زیاادی دارد. 91-د کووی) ها بالأخص پاندمی کروناریزی شهری در برابر پاندمیدر برنامه نینو کردیرو

کاه طوریهای اخیر، در سطح جهانی، تغییرا  چشمگیری در نگرش به مخاطرا  شاکل گرفات؛ بهسان در دههبدین

 اسات کارده دایاپآوری در مقابل مخااطرا  تغییار پذیری به افزایش تابدیدگاه غال  از تمرکز صفر بر کاهش آسی 

های آن باه دنباا  ایجااد های کاهش مخاطرا  و برنامهریزیس این نگرش، برنامه(. بر اسا.911، بسطامی و همکاران)

آوری اجتمااعی توجاه اند و در زنجیره مادیریت ساوانح باه مفهاوم تاابآوری شدههای جوامع تابو تقویت ویژگی

ریزی از درون برناماه میپاارادابه تجربه جهانی کروناا و  توجه بادر این چارچوب  (.2491و همکاران،  2كاکوکنند )می

اجتمااعی  آوریآوری اجتماعی، یکی از زیربنای حرکتی برای مهار کروناا خواهاد باود و تااباند که تابافراد پذیرفته

از های اجتمااعی های اجتماعی( و سیساتممانند جوامع و سازمانعنوان توانایی یا ظرفیت افراد، واحدهای اجتماعی )به

، 1و هاگاان ریمگاواشاود )تر برای مقابله، مقاومت و بازیابی از یک فاجعه توصیف مایامعه وسیعها گرفته تا جخانواده

آن به ظرفیت یک جامعه یا اجتماع محلی در مقابله و انطباب باا اختلالاا  و تغییارا  اشااره دارد و تواناایی  و (.244

دهاد ادگیری را انطبااب و پوشاش مایها و افازایش ظرفیات خاود بارای یادهی، تنظیم تنشجوامع برای خودسازمان

ای، مانناد آوری اجتماعی اغل  باه تعادادی از عوامال پیچیاده محلای و منطقاهبنابراین سطوح تاب ؛(2493، 0برتون)

 ها بستگی دارد.اقتصادی، میزان حمایت خارجی و ارائه کمک، تجربه گذشته بحران -وضعیت اجتماعی
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نبوده و این پاندمی جدیاد، باا انادکی تاأخیر و در شارایط ویاژه اقتصاادی،  شهرهای ایران نیز از این قاعده مستثنا

اجتماعی و سیاسی از طریق شهر قم وارد ایران شد. بنا به علل و عوامل مدیریتی در سطح کلان جامعه، امکاان قرنطیناه 

های اقتصاادی، وجاود نداشات و بادین ترتیا  فرایناد، دگونه که متخصصان بهداشت و درمان انتظار داشاتنآن لکام

دیگر، ایان پانادمی بار فضاای عبارتیباه (9،2424)دانشاوور اجتماعی و با شکل و فرم دیگری در فضاا، ر  نشاان داد

گاذارد و تغییراتای را در فضاای های سلامت شاهری، شاهرهای ایاران تاأثیر میاجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سیستم

 گااه و متعادد تعااریف دارد. کااربرد دانشگاهی هایرشته از بسیاری رد آور،مفهوم تاب .ها ایجاد خواهد کردشهری آن

 از اجتمااعی اعام ایپدیده هر یا و مکانی هر یا هرکسی توان بهمی را هاآن کهنحویبه ت،اس شدهارائه آن از متفاو  کاملاً

مفهاومی  عنوانباه 91.1در ساا   1هولیناگ بارنینخساتایان اصاطلاح را  .(2493، 2رسونیو پ نید) داد نسبت غیره و

حیطای، م - یانساان یهاانظام( در 2449) 3اجتماعی، کاارپنتر یهانظام( در 2444) 0اکولوژیکی مطرح کرد، سوس ادگر

 0و تیمارمن ماد کوتاه( در مادیریت ساوانح 2441) .کولاوژیکی، برنئاوا - یهاای اجتمااع( در نظام2441) 1برکیس

باا تکامال مفهاوم ( 9101، رفیعیاان و همکااران) مانند تغییرا  اقلیمی به کاار گرفتناد بلندمد های ( در پدیده9109)

تغیار مفهوم اجتمااعی به  و سوسآوری و توجه از مفهوم اولیه اکولوژیکی آن به سمت مفهوم اجتماعی اکولوژیکی تاب

گساترده در  طورباهو  (2491و همکاران،  1مالدونادوشد )توسط ادگر مطرح  بارنیاولبرای  آوری اجتماعیتاب و یافت

، 94کاک و سااکداپولراكگرفات )مدیریت منابع طبیعی، توسعه و تحولا  اجتماعی و مدیریت بحران موردمطالعه قرار 

هاا آوری اجتماعی مرباوط باه تواناییها و جوامع از تابهای اجتماعی چه اشخاص، سازمان. همه تعاریف نهاد(2491

، 99هاا  و لاموناتاسات )محیطی و اجتماعی های زیستبرای تحمل، جذب و مقابله انواع تهدید هاهای آنو ظرفیت

یاک مؤلفاه  مثاباهآوری اجتماعی به دلیل تأثیر فراوان بلایا بر مردم و جوامع، توسط بسیاری از محققاان باهتاب (2491

، افاراد تیاظرفتواناایی یاا  عنوانباهاجتمااعی آوری و تااب (2491، 92كاکوشد )آوری در نظر گرفته کلیدی در تاب

 تر بارای مقابلاه، مقاومات و بازیاابی از یاک فاجعاهها گرفته تا جامعه وسیعاز خانواده های اجتماعیو سیستم واحدها

های موقت یاا دائام را است که بتواند تکانه آورتابزمانی یک سیستم اجتماعی  .(.244، و هاگان ریمگواشد )توصیف 
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( 2493برتاون، شاود )سرعت با شرایط در حا  تغییر سازگار جذب کرده و بدون اینکه ثبا  خود را از دست بدهد، به

سالامت موجاودا  زناده  یبرا ی جدیدیتهدیک ، یستیمخاطرا  ز عنوانبه یکیولوژیمخاطرا  ب در این چارچوب

هساتند  یساموم نیو همچنا هااانگل ها،روسی، وپاتوژن یهایشامل باکتر که( 2493، شرودرشناخته ) هاانسان ژهیوبه

وباا، سال،  یهاایبااکتر مثا عنوانبه ؛است یانسان یهایماریاز ب یارینوع مخاطرا  علت بس نیا .(2491، 9ینلیمارت)

 وزیشامانیخاواب و ل یمااریب ا،یا. مالار(2493، راماش) شاوندیاساها  ما یمارهاایاز ب یاریت ، جذام منجر باه بسا

 یبایآم .شاوندیما جاادیحشارا  ا شیکه توسط نا باشندیم یااختهیتک یهااز انگل یناش یهایماریاز ب ییهانمونه

یاک بیمااری  شایوع .(2441، اساتهلگرن و اشاناس) باشادیم دهآلو یاز مصر  آب و غذا یناش ایاردیو ژ یسانترید

در واقاع  ،در انگلساتان و فرانساه مشااهده شاد .919و  9191های غیرمعمولی شبیه به بیماری آنفلاونزا کاه در ساا 

، 2)آکسافورد شاد هاامرگ بسیاری از انساانکه باعث  باشدای از بیماری آنفلونزا نشان دهنده شیوع اولیه گونه تواندیم

، حادود یاک ساوم 9190گیری آنفلونزای اسوانیایی در ساا  علاوه بر این، در طو  دوره همه (2449؛ آکسفورد، 2442

تااوبنبرگر و ) میلیون نفار در سراسار جهاان شاد 34جمعیت جهان به این بیماری مبتلا شدند که منجر به مرگ حدود 

، 0جانساون و ماولر) داده خاود اداما شایوعباه  9124و در برخی از نقاط جهان این ویروس تا سا   (2441، 1مورنس

 آشاکار شادند آن ها هنوز چندین دهه بعادکه برخی از آن هداشت بسیاری عمده اجتماعی و اقتصادی را یتأثو  (2442

 .دهدیاثرا  انواع فاجعه بر انسان را نشان م (9جدو  ) .(2441، 3)آلمند
 

 بر انسان اثرات انواع فاجعه -0جدول 
 خسارت های اقتصادیهزینه نیاز به تخلیه یبهداشت یازهاین اخطار زمانمدت مقیاس انواع فاجعه

 زیاد بزرگ جدی زیاد خنثی کوتاه بزرگ زلزله

 متوسط متوسط متوسط کوچک کم متوسط جدی وهوای شدیدآب

 زیاد زیاد محلی متوسط کم کوتاه بزرگ سونامی

 زیاد متوسط زیاد متوسط کم کوتاه جدی مدنی یهایناآرامجنگ و 

 زیاد زیاد متوسط کوچک متوسط طولانی زیاد سوزیآتش

 زیاد زیاد محلی بزرگ کم جدی بزرگ نشت شیمیایی

 متوسط خیلی زیاد متوسط خیلی زیاد طولانی خیلی زیاد خیلی بزرگ بیمارهای پاندمی

 (2424، 1: )لیتمنمأخذ

                                                      

1 Martinelli 

2 Oxford 

3 Taubenberger & Morens 

4 Johnson and Mueller 

5 Almond 

6 litman 
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شاود ی برای انسان تلقی مایجد دیتهد کی روسیو عیسرانتقا   تیقابل لی( به دل91-د یکوو) کرونا یامروز پاندم

، 9بار شاواهد یمبتنا یپزشاک قاا یمرکز تحق) ردیانسان را بگ ونیلیها مجان صد تواندیاگر کنتر  و مقابله نشود، مکه 

آوری اجتمااعی از کلیادی تااب یهاهای جلوگیری و کند کردن انتقا  ویروس، استفاده از مؤلفاهیکی از شیوه (2424

 باشادمی 91مهار ، نگرش، سرمایه اجتمااعی و عادالت و براباری در برابار کوویاد  قبیل آگاهی و آموزش، سلامت،

رابطاه مساتقیم دارد و باا  اگرچه شیوع این پاندمی با افزایش تاراکم .(2424، 1؛ ساجا2424، 2)سازمان بهداشت جهانی

ساو شاهرهای متاراکم باا توجاه اسات از یکشاود اماا دو نکتاه قابلبیشاتر میویروس افزایش تراکم شیوع و انتقا  

های ضاعیف و باا برناماهتاراکم کامومیر کمتری نسبت به مناطق های بهداشت عمومی خوب از آلودگی و مرگبرنامه

آوری اجتماعی از قبیال آگااهی مؤثر تابعوامل از سوی دیگر از طریق  (2490، 0و روهنر چموندیر) برخوردار هستند

د باعاث کااهش شایوع پانادمی و نتوانعدالت و برابری می ،نگرش، سرمایه اجتماعینوع و آموزش، سلامت، مهار ، 

آوری تاابعوامال  چراکاه .(1،2424لیانورما ؛2424، 3ندکاهیلشوند ) شهریهای سلامت در مناطق فشار آن بر سیستم

باشاد کاه ساب  ارتقاای گاهی و آموزش یکی از اقداما  پیشگیرانه در برابر ایان مخااطره میاجتماعی از قبیل معیار آ

تارین حفاظت فردی و جمعی در برابر این پانادمی، از مهمدر راستای کننده مردم های پیشگیریسطح آگاهی و مهار 

مهام دیگار  . شااخص(2441همکاران، و  1رننیس؛ 2440، 0کاترباشد )معیارهای ضروری برای کنتر  و پیشگیری آن می

و همکااران،  94سار) اناددر بعد اجتماعی میزان دانش و توانایی است کاه در ایان زمیناه شاهروندان باه دسات آورده

پانادمی  یناهبدین معنا که علاوه بر آگاهی که خود از محیط اطرا  دارند به چه میزان توانسته اطلاعااتی را درزم (2494

هاا آوری اجتمااعی اسات کاه خانوارهای مهم تابرند. شاخص مهار  یکی دیگر از شاخصبه دست آو 91-کووید

از  91-کوویاداند به همین دلیل وضعیت مهار  خانوارها در برابر پانادمی کس  کرده 91 کوویدبرای مقابله با پاندمی 

( 2424، 99کلاوژ) شاودی میهاای بهداشاتی ارزیاابعنوان مثل رعایت پروتکلهای آموزشی و بهطریق شرکت در دوره

                                                      

1 Centre for Evidence-Based Medicine(CEBM) 

2 World Health Organization 

3 Saja 

4 Richmond and Roehner 

5 Lindeke 

6 Normile 

مراکاز مهام تجاار ، گردشاگری و ) اتلیسادر شاهرهای بزرگای مانناد شایکاگو، نیویاورك و 91-به عنوان مثا  میزان بالای آلودگی کوید .

های مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان با تراکم شهرنشاینی بالاا مهاجر ( و شهرهای متراکم مانند هنگ کنگ، سنگاپور و سانفرانسیسکو و کشور

 .اندرا به حداقل رسانده 91-آوری اجتماعی میزان مرگ و میر کویدمنظم بهداشتی و تاب یهابرنامهاز طریق 

8 Cutter 

9 Cinner 

10 Ross 

11 Kluge 
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آوری اجتمااعی ناوع نگارش و بااور افاراد و خانوارهاا در ساطح های تأثیرگذار بر میزان تاابیکی دیگر از شاخص

های اجتمااعی سارمایه اجتمااعی یکای از شااخص (.249، 9کاارتر) اجتماعا  محلی نسبت به مخاطره پاندمی است

هاای بهداشاتی، اعتمااد و همبساتگی، ارکت در رعایات پروتکلکاه از طریاق مشا آوری اجتماعی استدرزمینه تاب

درنهایات  .(2424)سااجا،  موردبررسای شاود 91-کوویادتواند در مقابله با پانادمی های اجتماعی میها و شبکهگروه

شاخص برابری و عدالت است که از میان معیارهای آن، زیار معیارهاای توزیاع مناابع بهداشاتی و عادالت اجتمااعی 

با توجاه باه جدیاد  .(2،2424)ساجا آوری اجتماعی در راستای کرونا مؤثر باشدتاب در مؤثرعوامل ند در تحلیل توامی

های کافی در ابعاد مختلاف آن، مناابع کاافی و ( در سراسر جهان و عدم پژوهش91-کووید) بودن بحران بیماری کرونا

های پزشاکی، درماانی، زیساتسراسر جهان نیز در حوزهآمده در عملهای بهمستندی وجود ندارد. نیز اغل  پژوهش

تاوان در دودساته داخلای و های مرتبط با بیماری کرونا و شهرسازی را مایشناسی و بهداشتی مربوطه هستند. پژوهش

هاای اپیادمیک در محایط شاهری باه ( در پژوهشی باا عناوان آمادگی2424) بندی نمود: لی و همکارانخارجی طبقه

هاای شاهری هاا معتقدناد محیطاند آنهای شهری پرداختههای جدید اثرا  کرونا در محیطا و چالشهبررسی فرصت

به عباارتی بارای  ؛باشند که باید برای مقابله با این اپیدمی موردتوجه قرار بگیرنددارای یک سری از عوامل مشترکی می

درنتیجاه  .شاود تأکیادرای مقابله با شیوع و سلامت آوری بهای شهری باید بر ارتقاء تابتضمین آمادگی بهتر در محیط

 های اجتماعی استفاده شود.آوری باید از کنشگران فعا ، جوامع محلی و اجتماعی و شبکهبرای ارتقا تاب

 یهاایماریو ب یکیولوژیب مخاطرا ساختمان در برابر  یآورتابدر پژوهشی با عنوان  (2424) و همکاران 1یانتیر

آوری در موجاود بارای تااب یهاایاساتراتژو  هاسمیمکانی به چارچوب سندا درآن  یامدهایو پ 91 دیکوو: ریگهمه

هاای هماه واکنش مطلوب به بیماریبا  توانیمکه  کندیمرا تشریح  کاهش فاجعه یبرا یسنداچارچوب برابر بلایا در 

 0کااهش خطار فاجعاهمارتبط باا  یهاسازمان یاز سو یعیو سر هیاقداما  اول اما را افزایش داد 91گیری مانند کووید 

 صور  نگرفته است.

باه ارزیاابی مخااطرا   ایاخطر ابتلا باه بلا یمل یابیعمل: ارز یرهنمودهابا عنوان  یپژوهش( در .249) 3نسونیراب

ایان  یابیاارز یکردهایروو  91 دیکوواز قبیل ویروس ابولا، زیکا و  و به تشریح انواع مخاطرا  بیولوژیکیبیولوژیکا  

و  پرداختاه اسات ریساک اساتراتژیک، ارزیاابی ساریع ریساک، ارزیاابی پاس از رویادادارزیاابی  لیاز قبمخاطرا  

 عباار  کاه در نظار گرفتاه شاوند یمسار یهایماریخطر ب یابیدر ارز دیبا یدیکل یپارامترهاکه  کندیمگیری نتیجه

                                                      

1 Carter 

2 Saja 

3 Riyanti 

4 Disaster risk reduction 

5 Robinson 



 هفتم و سی ۀشمار                                                     محیطی مخاطرا  و جغرافیا                                                                    0

 

در آن ر   یمااریکاه ب یاناهیزم نیو همچنا( یمااریشاد  ب) ریتاأثو ت( یااحتما  انتقا  در جمعاحتما  ) :ازاست 

 .دهدیم

باه  ایاو بلا هاساکیر ،یطیمحساتیو زمخااطرا  بیولوژیکاا  بر  یامقدمه با عنوان مطالعاتیدر ( 2493) 9رامش

مارتبط انساانی هاای های طبیعای یاا فعالیاتبا دیگر پدیده تواندیمها و فجایع متعددی که ارزیابی مخاطرا ، ریسک

و  پاردازدیما هاآن یتیجمع را ییتغ اثرا  مرتبط با حشرا  و یایخطرا  و بلا ها،سکیبه ر کتابپن  فصل باشد می

در ادامه، علل بیمارهای مزمن محیطی و پاسخ به شیوع بیمارهای عمده در نقااط مختلاف جهاان ماورد بررسای قارار 

از تناوع طااعون و  یناشا ،ترتار و گساتردهبزرگ دا یتهد کنندهمنعکسهای ارائه شده در این کتاب، فصل .رندیگیم

اثارا   ،ییزااباانیب ،ییزداجنگال ن،یزما  یاتخر واناا ،یح میمساتق یدهایاتهد ،یسام یهااآفت حشرا ، جلبک

 انادازهباهکاه اگار  هساتند هاارهیدار و خرده سدنباله یهاتوسط ستاره نیحمله به زم یو حت وهواآب رییتغ یکیاکولوژ

عنوان یکی از شاهرهای میاان انادام ایاران تحات تاأثیر ایان شهر زنجان به .کنندیرا نابود م یبزرگ باشند، زندگ یکاف

سو باعث شده شهروندان تحت تأثیر ایان شارایط جدیاد در مخاطره بیولوژیکا  و خارجی قرارگرفته و این امر از یک

دهند که باعاث اشااعه شادید تفاوتی و یا تغییر و تحو  را از خود بروز بیبرابر این تهدید و مخاطره سه واکنش انکار، 

این پاندمی شده و از سوی دیگر با مشخص شدن ابعاد مسئله و جدیت آن، مدیریت شهری باا امتنااع فاراوان، مجباور 

نین در صاور  صور  داوطلباناه و اعماا  قاواگذاری اجتماعی، در خانه ماندن بههای چون فاصلهبه اجرایی سیاست

هاا کاه هاای عماومی و مانناد آنونقلنیاز، ممنوع شدن اجتماعا  عمومی، تعطیلی مدارس و ادارا ، پرهیاز از حمل

وکارهای وابساته باه روناق زنادگی برای مثا  بسیاری از کسا  ؛های گردش زندگی اجتماعی را کند کرده استچر 

بساا باا مد  کسااد شاده و چهها در کوتاهشاپها و کافیرایشگاههای ورزشی، آها، فعالیتاجتماعی مانند غذا فروشی

ای با الگوی زنادگی مردساالار، فشاار انجاام مد  در منز  در جامعهتداوم بحران، ورشکست شوند. با حضور طولانی

ن شاده ساالاها و کودکاان و کهنهایی میان زوجین یا میان آنوظایف خانگی را برای زنان بیش ترکرده و موج  تنش

هاای هاا کاودك، نوجاوان و جاوان از فعالیتها موج  جادا شادن میلیونهمچنین تعطیلی مدارس و دانشگاه .است

آساانی ممکان نباشاد. از ساوی آموزشی و اجتماعی برای مدتی طولانی خواهد بود که بعداً ممکن است جباران آن به

هاای خودخواساته، تاأثیرا  مخربای بار گروه دیگر تداوم وضعیت بحران و محدودیت و خود انزوایای تحمیلای یاا

آوری اجتماعی شاهری در برابار پیامادهای مؤثر بر تاب عواملپذیری خواهد گذاشت. از همین رو لازم است تا آسی 

 نیبناابرا؛ ( شناسایی شود تا بتوان از طریق این عامل گامی در جهت مقابله با ایان پانادمی برداشات91-کووید) یپاندم

                                                      

1 Ramesh 
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باا  کاا یولوژیدر برابر مخااطرا  ب یاجتماع یآوربر تاب مؤثرعوامل  ؛باشدیم ریحاضر به شرح ز قیحقت یسؤا  اصل

 کدام اند؟ 91-دیبر کوو تأکید

 هاو روش هاداده -5

 روش تحقیق -5-0

 یباراهاد  کااربردی اسات.  لحااظ ازو  حلیلایت - یروش تحقیق در پژوهش حاضر، به لحااظ روش توصایف

 یها و مقالاا  معتبار در راساتا، کتاب91 یدکوو یماریب عینقشه توز) یااز روش کتابخانه یازموردن یهاداده یگردآور

 قیاتحقی جامعاه آماار .استفاده شد هدفمند و روش دلفی نامهپرسش صور بهپیمایشی روش از  ( وموضوع پژوهش

انتخااب جهات  آماد. باه دسات 129فرمو  کوکران حجام نموناه  که بر اساس باشدیمخانوار شهر زنجان  911931

بارای هماین اساتفاده شاد.  اییهو ساهم یی(کروناا مارانیب) هدفمند یریگانجام مصاحبه از روش نمونه یها برانمونه

شااخص  03مبانی نظاری پاژوهش اقادام باه گاردآوری  بهباتوجه منابع، مندنظاممطالعه و مرور  صور بهمنظور ابتدا 

و ساوس باه روش  یادگرد 91 یادکووبار  تأکیادبا  کا یولوژیمخاطرا  بی در برابر اجتماع یآورتاب در مؤثرعوامل 

در دو مرحلاه و شاهروندان  9کارشاناس 14از یناان اطمقابلهای خلاقانه و یدهااستفاده از نظرا ،  باهد  هدفمند دلفی

بارای رسایدن باه اجمااع ) نهاایی ییادأتتدوین و  ،برای رسیدن به اجماع اولیه( و در مرحله دوم) اولیه ییدتأبررسی و 

بار  تأکیادباا  کاا یولوژیمخااطرا  ب ی اجتماعی در برابارآورتابهای ها و گویهنهایی( اقدام به تدوین نهایی شاخص

جهات  .نهاایی شاد باشاد کاهیم( 9) شاخصه مفهومی نهایی در جادو  22گردید که حاصل این مرحله  91-د یکوو

و  یباا اساتفاده از دو روش صاور نامهپرساشن پاژوهش از دو روش اعتباار یدر ا نامهپرسش ییایو پا ییروا یبررس

  یه نتااکارونبا  اساتفاده شاده اسات ک یاز آزمون آلفا نامهپرسشت اعتماد یقابل یابیارز منظوربه( یاعتبار سازه )عامل

کاه  بالااتر اسات 4/.دو سااختار از  ی  برارونباک یاست. آلفا داربالا برخور ییایاز پا نامهپرسشه کاز آن است  یکحا

با استفاده از روش پیمایشای نظارا  کارشناساان مارتبط باا موضاوع  هادر ادامه برای تحلیل داده .باشدیم 3/4بالاتر از 

از ماد  ) تحلیلای پژوهشای یابزارهامفهومی نهایی گردیده و با استفاده از  یهاشاخصهنهایی برای  یگذارارزشاقدام 

 ها گردید.ی معادلا  ساختاری( اقدام به تحلیل دادهسازمد ییدی در قال  تأعاملی اکتشافی و  تحلیل

  

                                                      

اساتید گروه جغرافیای دانشگاه زنجان و کارشناسان مدیریت بحران کارشناسان هد  در این بخش از تحقیق دانشگاه علوم پزشکی زنجان،   9

 استان زنجان بودند.
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 مؤثر عوامل ییشناسا یاستخراج شده برا یمفهوم یهاشاخص -5جدول 
 هاگویه ردیف

 91 دیکوو یهاشنیکیو اپل انیتماس با مبتلا یابیرد یهاز برنامها یآگاه 9

 91 دیکووواکنش مناس  و مقابله منظم در ارتباط با  یلازم برا یهاآموزش 2

 ها و فضاهای عمومیمیزان آگاهی برای قرار گرفتن در مکان 1

 91 کووید یپاندم یریشگیدر جهت پی بهداشت یهااز پروتکل یآگاه زانیم 0

 اجتماعی نیتأمی درمانی و هامهیبمیزان تحت پوشش  3

 میزان دسترسی به پزشک خانواده 1

 91 دیکوواز  یریشگیدر پ یخودمراقبت یهادوره یبرگزار .

 است یبحران ناخواسته مصلحت نیمعتقدم در قبا  ا 0

 ا یادامه ح زهیانگ بربحران کرونا اثرا   1

 ی اجتماعی و فیزیکی از شیوع کرونا ویروسگذارفاصلهمیزان اثرا   94

 روسیتلفن همراه مرتبط با کرونا و یتماس و کرونا رو یابیرد یهاشنیکیاستفاده از اپل 99

 گرانیبا عملکرد د سهیکرونا، در مقا روسیگسترش و ای یریشگیپ یعملکرد در راستا زانیم 92

 کرونا ریگهمه روسیدر برابر و یخودمراقبت یهامهار  یدارا 91

 ییکرونا طیشرا را ییتغ سازگاری با 90

 با قبل از شیوع کرونا سهیدر مقاارزیابی رفتارهای سلامتی  93

 یمیو ت یکار گروه قیطر از 91-د یکوو یماریب وعیکاهش ش 91

 افراد منطقه نیدر ب 91-د کووی یماریکاهش ب یدر راستا یشهر رانیاعتماد به مد زانیم .9

 91-د کوویی در مقابله با سازشفا عملکرد مدیران شهری در راستای  90

 مارستان، اورژانس، داروخانه و....یب یز درمانکبه مرا یدسترس 91

 91-د کوویدر کاهش اثرا  ناشی از  مؤثررضایت ساکنان از وضعیت عملکردی نهادهای  24

 به اینترنت یدسترس 29

 91-د کوویاز  یو خسارا  ناش امدهایاز پ یریجلوگ یبرا یو محل یدولت ینهادها یزیربرنامه 22

 9111، پژوهش هاییافتهمنبع: 

  موردمطالعه  ییایقلمرو جغراف -5-5

در ارتفااع متوساط و اساتان زنجاان  یبخش شارق یز و از شهرهایتبر -ن شهر تهراشهر زنجان بر سر راه دو کلان

 14درجاه و  00دقیقه تاا  20درجه و  00شهر منطبق بر  ییایت جغرافیده است. موقعیا واقع گردیمتر از سطح در 9111

از خاط اساتوا  یقه عرا شمالیدق 09درجه و  11دقیقه تا  04درجه و  11چ و ینویالنهار گراز نصف یقه طو  شرقیدق

( 2(. شاکل شاماره )9103شهر زنجان،  یلیباشد )طرح تفصیلومتر میک 114است. فاصله شهر زنجان تا پایتخت ایران 

 دهد.نطقه موردمطالعه را نشان مییت مموقع
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  موردمطالعهو موقعیت منطقه  01-د یکوو یپاندم عیتوز -0شکل 

 9111، اپلیکیشن ماسک و نگارندگان منبع

 و بحث  جینتا -9

 باا 91-د یابار کوو تأکیادباا  کا یولوژیمخاطرا  بدر برابر  یاجتماع یآورعوامل مؤثر تاب نییتب به یش از اقدامپ

اطمیناان حاصال  تحلیل عاملی اکتشاافی باید از کافی بودن حجم نمونه جهت سوکاز ی استفاده از روش تحلیل عاملی

 کاهینمونه است. درصاورت تیمحاسبه شاخص کفا یعامل لینمونه جهت تحل تیکفا یبررس یهااز روش یکی .نمود

 KMOداد آمااره  نحاصال از آن نشاا  ینتا ،مناس  نخواهند بود یعامل لیتحل یها براباشد داده 4/.قدار آن کمتر از م

 یاز ساو اسات. یکااف یعامل لیتحل یحجم نمونه برا نیبنابرا ؛آمده استدستبه 47444با میزان خطای  47031 زانیم

 یعاامل لیاتحل هیاکاه پا یهمبستگ سیماتر نکهیا نیا بریمبن یعامل لیها را تحلاز مناس  بودن داده نانیاطم یبرا گرید

حاصل از آزمون بارتلات نشاان داد   یاز آزمون بارتلت استفاده کرد نتا دیبا ست،یدر جامعه برابر با صفر ن ردیگیقرار م

 یهاامناسا  بودناد داده یمعناا یایاگو  ینتا نیبنابرا ؛باشدیم 444/4 یخطا زانیبا م 129/9320که مقدار آن برابر با 

   .باشدیم شدهیگردآور

 

 01 یدکووی اجتماعی در برابر آورتاب مؤثرای شناسایی عوامل و بارتلت بر kmoمقدار آزمون  -9جدول 
 (sigمیزان خطا ) kmoمقدار  بارتلت آزمون

 444/4 031/4 129/9320 مقادیر

 9111، پژوهش هاییافتهمنبع: 

  

https://parsmodir.com/db/research/efa.php
https://parsmodir.com/db/research/efa.php
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در  یاجتمااع یآورعوامل ماؤثر تااب نییتب یبرا موسیافزار ادر نرم یاکتشاف یعامل لیاز تحلبعد از مراحل مذکور 

شده و بر اسااس روش چارخش  یبرگزار یمفهوم یهامرحله برحس  شاخص نیشد در ا استفاده 91-د یکووبرابر 

در شاهر  91 یادکوو یپانادم راباردر ب یاجتمااع یآورتااب کننادهیینتب یعوامل اصال ییمد ، اقدام به شناسا یاتیعمل

باار  بار اسااسکنناده را یینتبشاخصاه مفهاومی  22دهد که یمعامل اصلی را نشان ، چهار 0جدو  نتای   زنجان شد.

قرابات مفهاومی و عملیااتی در کناار هام قارار  باهباتوجهشاخصه مفهومی را  1کند و عامل او  با یمی عملیاتی عامل

و  انیاتمااس باا مبتلا یابیارد یهاااز برناماه یآگاهدهد که شاخصه یمدهد و نتای  مفهومی برای عامل او  نشان یم

و میزان دسترسای باه پزشاک خاانواده دارای کمتارین میازان باار  4701با بیشترین بار عاملی  91 یدکوو یهاشنیکیاپل

را بارای عامال او   و سالامت یآگاهتوان عنوان استنباط شده میمفاهیم  بهباتوجهباشد و یمدر این فرایند 4730عاملی 

و سالامت باه کماک مطالعاه و فنااوری  91 یادکووی کرد. میزان آگاهی و اطلاعاا  افاراد در ماورد پانادمی گذارنام

تاوان یمبناابراین  ؛باشدیم 91 یدکوواطلاعا  و همچنین این مقوله بیانگر نحوه واکنش شهروندان با پیامدهای پاندمی 

و رویارویی مناس  باا آن، اصالی مهام در مادیریت و  91 یدکووگفت آگاهی و میزان سلامت برای واکنش به پاندمی 

یاین تبجهات  0/4.شاخصه مفهومی باا ضاری  پایاایی  0است.  91 یدکوواجتماعی در برابر پاندمی  آوریارتقاء تاب

در شهر زنجان با اساتفاده از عامال اکتشاافی ماورد شناساایی  91 یدکووی اجتماعی در برابر پاندمی آورتابعامل دوم 

بار  91 یادکوواثارا  بحاران ی مانناد هامقولهاهمیت این عامل  بهباتوجهدهد که یماست این فرایند نشان  قرارگرفتن

 وعیاز شا یکایزیو ف یاجتماع یگذاراثرا  فاصله زانیمو  4713در شهر زنجان با بیشترین بار عاملی  ا یادامه ح زهیانگ

باار  کمتارین یدارا 91 یادکوواز  یریشاگیدر پ یخاودمراقبت یهادوره یبرگزار و 4704 یبار عامل روسیو 91 یدکوو

های باار مفهاومی شاخصاه باهباتوجهباشد و می 91 یدکووآوری اجتماعی در برابر پاندمی برای تبیین تاب 4710 یعامل

گاذاری کارد. نگارش و توان این عامال را باا عناوان عامال نگارش ناممی ذکرشدهشده توسط مد  ییشناسامفهومی 

بار آن در بین خانوارهاا دارای حاائز یانزوجود این پاندمی، انجام اقداماتی برای کاهش اثرا   بریمبنباورهای خانوارها 

 اهمیت است. 

 

  یاجتماع یآوربر تاب مؤثرعوامل  ییشناسا یاستخراج شده برا یمفهوم یهاشاخصهنتایج  -0جدول 

 K بارعاملی هاگویه ردیف ابعاد

ت
لام
 س
ی و

گاه
آ

 (
F

1
) 

A1 01/4 91کووید  هایاپلیکیشنهای ردیابی تماس با مبتلایان و آگاهی از برنامه 

.0/4 

A4 0/4. 91کووید های لازم برای واکنش مناس  و مقابله منظم در ارتباط با آموزش 

A3  11/4 های درمانی و تأمین اجتماعیبیمهمیزان تحت پوشش 

A2 31/4 91 کوویدهای بهداشتی در جهت پیشگیری پاندمی میزان آگاهی از پروتکل 

A5  31/4 ها و فضاهای عمومیدر مکان قرارگرفتنمیزان آگاهی برای 

A6 30/4 میزان دسترسی به پزشک خانواده 
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 K بارعاملی هاگویه ردیف ابعاد

ش
گر
ن

 (
F

2
) 

B1 4/.1 91کووید در پیشگیری از  خودمراقبتیهای برگزاری دوره 

.0/4 
B2 10/4 معتقدم در قبا  این بحران ناخواسته مصلحتی است 

B3  11/4 بر انگیزه ادامه حیا  91کووید اثرا  بحران 

B4 04/4 گذاری اجتماعی و فیزیکی از شیوع کرونا ویروسمیزان اثرا  فاصله 

 
هار
م

 (
F

3
) 

C1  30/4 های ردیابی تماس و کرونا روی تلفن همراه مرتبط با کرونا ویروساپلیکیشناستفاده از 

02/4 

C2 01/4 میزان عملکرد در راستای پیشگیری یا گسترش ویروس کرونا، در مقایسه با عملکرد دیگران 

C3  3/4. گیر کرونادر برابر ویروس همه خودمراقبتیهای دارای مهار 

C4  11/4 تغییرا  شرایط کروناییسازگاری با 

C5 00/4 رفتارهای سلامتی در مقایسه با قبل از شیوع کرونا 

عی
تما
اج
یه 
رما
س

و  
ت
دال
ع

 (
F

4
) 

D1 10/4 طریق کار گروهی و تیمی از 91-د کاهش شیوع بیماری کووی 

.1/4 

D2  14/4 افراد منطقهدر بین  91-بیماری کووید میزان اعتماد به مدیران شهری در راستای کاهش 

D3  01/4 91-د کوویسازی در مقابله با عملکرد مدیران شهری در راستای شفا 

D4 10/4 مارستان، اورژانس، داروخانه و....یب یز درمانکبه مرا یدسترس 

D5  01/4 91-د کوویرضایت ساکنان از وضعیت عملکردی نهادهای مؤثر در کاهش اثرا  ناشی از 

D6 4/4. به اینترنت یدسترس 

D7 4/.1 91د کوویریزی نهادهای دولتی و محلی برای جلوگیری از پیامدها و خسارا  ناشی از برنامه 

 9111، پژوهش هاییافتهمنبع: 
 

 یعملکارد در راساتا یازانمدهاد کاه یمنشاان  4702برای عامل سوم با ضری  پایایی  کاررفتهبههای تحلیل مقوله

و شاخصاه مفهاومی  4701 یعااملباار یشاترین بباا  گرانیبا عملکرد د یسهدر مقا ،کرونا یروسگسترش و ای یریشگیپ

باار مفهاومی  بهباتوجهباشد و یم 4700دارای کمترین بار عاملی  91 یدکوو وعیبا قبل از ش یسهدر مقا یسلامت یرفتارها

ی هااعاملتارین مهاار  یکای از مهم چراکاه ؛کاردی گاذارنامتوان عنوان مهار  را برای آن یممشخصه  1و معنایی 

در دوره کروناایی  خانوارهاای اجتماعی برای مقابله با این پاندمی است به همین دلیل وضاعیت مهاار  آورتابارتقاء 

ز کاباه مرا یدسترساشده برای عامل چهارم شناسایی شدند که شاخصه ییشناساشاخصه مفهومی  .باید سنجش شود. 

 یشاهر رانیاعتمااد باه ماد زانیمو شاخصه  4710دارای بیشترین بار عاملی  ان، اورژانس، داروخانه و...مارستیب یدرمان

 باهباتوجهبناابراین  ؛باشادیم 4714 یعااملبار دارای کمترین  افراد منطقه نیدر ب 91-د کووی یماریکاهش ب یدر راستا

بعاد از  گاذاری کارد.را بارای آن نام و عادالت یاجتمااع یهسارماتاوان عناوان ها میبار مفهومی و محتوای شااخص

 نیایدر تب عوامال نیاا یکرونا در شاهر زنجاان، ارتبااط سااختار یدر برابر پاندم یاجتماع یآورتاب عوامل ییشناسا

افازار در قالا  نرم ییادیتأ یعاامل لیامنظاور از تحل نیاا یبارا .قارار گرفات لیدر شهر زنجان مورد تحل یآورتاب

 یساازشاده از ماد  ماذکور در ماد استخراج یآماار یهاهینما یتااستفاده شد. در راس موسیا یرساختا یسازمد 

   شده دارد.استخراج یهاعامل یارتباط ساختار ینشان از معنادار یمعادلا  ساختار
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 شدهاستخراج یهاشرانیپ ییدیتأ یآماره ساختار عامل -2جدول 
 2X Df CMIN/DF P GFI CFI Rmsea 

F1 01/913 00 02/2 442/4 11/4 13/4 403/4 

F2 29/904 00 01/2 449/4 13/4 10/4 433/4 

F3 92/901 01 12/2 442/4 14/4 12/4 400/4 

F4 30/903 01 1./2 449/4 10/4 11/4 400/4 

 9111، پژوهش هاییافتهمنبع: 
 

 یربناایو ز یپاژوهش باا سااختار عاامل نیا یهاداده دهد،ینشان م 1جدو   یبرازندگ یهاطور که شاخصهمان

شاده بارای یفتعری هاآساتانهحاد  باهباتوجهدارای وضعیت مناس   هاآنو تمامی  دارد یبرازش مناسب قیتحق ینظر

باشاد و  1از  ( کمتارDF) باه درجاه آزادی 2Xاز الگوی برازش مناسبی برخوردار است کاه نسابت  چراکه ؛دارد هاآن

 باه درجاه آزادی 2Xو مقادار  47433کمتار از  RMESAباشد. در الگوی حاضر مقدار  94/4کمتر از  RMSEAمقدار 

(DF کمتر از )ی هااداده نتیجه گرفت که الگوی مفهومی تحقیق حاضر، تناسا  مناسابی باا توانیمبنابراین  ؛باشدیم 1

 شده دارد.یآورجمع

 
 01 یدکوواجتماعی در برابر پاندمی  یآورتاب کنندهیینتب مؤثرارتباط متقابل بین عوامل  یسازمدل -5شکل 
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دهاد کاه یمنشاان  91 یادکووی اجتماعی در برابر پاندمی آورتابکننده یینتب مؤثری ارتباط متقابل عوامل سازمد 

باین یندرا .ی اجتمااعی در شاهر زنجاان وجاود داردآورتاابیاین تبشده جهت ییشناساارتباط معناداری بین عوامل 

باا ضاری   (F2) نگارش با (F3) مهار  مربوط به ارتباط متقابل آمدهدستبه داروزنیشترین میزان ضری  رگرسیون ب

ی اجتمااعی در برابار آورتاابیاین عوامال تباهمیت این دو عامل در  دهندهنشانباشد که یم 4711 داروزنرگرسیونی 

باا ضاری   (F2) نگارش( باا F4) و عادالت یاجتمااع هیسارماین دو عامال، عامال بعادازااست.  91 یدکووپاندمی 

توان نتیجه گرفات کاه یمبنابراین  ؛باشدیماز اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار  4710 داروزنیونی رگرس

 ماؤثریه معنااداری در راساتای تبیاین عوامال دوساواز ارتبااط  91 یادکووشده در برابر پانادمی ییشناسا مؤثرعوامل 

 ی اجتماعی دارند.آورتاب

  گیرینتیجه -0

موقات و  یهاتکاناهاز  هاساتمیس یابیاباز یندهایفرا لیوتحلهیتجز یاغل  برا یآورتابمفهوم  ،یدر بحران کنون

دائام را  ایاموقات  یهابتواناد تکاناه هاساتمیس نکاهیا فیتوص یمفهوم برا نیبه ا یآورتاب. شودیمها استفاده شوك

ساازگار شاود، اشااره دارد و  رییادر حا  تغ طیبا شرا سرعتثبا  خود را از دست بدهد، به نکهیجذب کرده و بدون ا

(. بحاران 9) متفااو  اسات جادو  زمانماد و  اسیخاص خود را دارد، اما از نظر مق یهایژگیهر بحران و تکانه و

 هدر نظار گرفتا یتکاناه و شاوك جهاان عنوانباه تواندیم است که ریگهمهبحران  کی( نمونه بارز از 91 کووید) یفعل

آن، اغلا  باا  نادیحداقل دو قاره را پوشاش دهاد و برآ تواندیمخطرناك که  اریبا عواق  بس عیسر دادیرو کیشود، 

از  یکایعنوان باه یآورتااب نیایتب ان،یام نیادر ا مارتبط اسات. یبحاران اجتمااع نیو همچنا یبهداشت بحران کی

 یادیاز اریبسا تیا( اهم91-د کووی) کرونا یپاندم لأخصبا هایدر برابر پاندم یشهر یزیردر برنامه نینو یکردهایرو

در نگارش باه مخااطرا  شاکل گرفات؛  یریچشامگ را ییاتغ ،یدر ساطح جهاان ر،یاخ یهادر دهه ساننیدارد. بد

 رییادر مقابال مخااطرا  تغ یآورتااب شیباه افازا یریپذ یغال  از تمرکز صفر بر کااهش آسا دگاهید کهیطوربه

 تیاو تقو جاادیآن باه دنباا  ا یهاکااهش مخااطرا  و برناماه یهایزیرنگرش، برنامه نیاست. بر اساس ا هداکردیپ

. در کننادیتوجاه ما یاجتمااع یآورسوانح به مفهوم تااب تیریمد رهیاند و در زنجشده یآورجوامع تاب یهایژگیو

 یآورکاه تااب انادرفتهیاز درون افاراد پذ یزیربرناماه کیامیکروناا و پاردا یچارچوب با توجه به تجرباه جهاان نیا

 ایا ییعنوان توانااباه یاجتمااع یآورخواهد بود و تاب 91 دیکوومهار  یبرا یحرکت ییربنایز عوامل از یکی ،یاجتماع

مقابلاه، مقاومات و  یبرا ترعیها گرفته تا جامعه وسخانوادهاز  یاجتماع یهاستمیو س یاجتماع یافراد، واحدها تیظرف

در مقابلاه و انطبااب باا اختلالاا  و  یاجتماع محل ایجامعه  کی تیآن به ظرف د وشویم فیفاجعه توص کیاز  یابیباز

را  یریادگیا یخاود بارا تیاظرف شیها و افازاتنش میتنظ ،یدهخودسازمان یجوامع برا ییاشاره دارد و توانا را ییتغ

 یاجتمااع یآوراز تااب اماعها و جوچه اشاخاص، ساازمان یاجتماع یهانهاد فی. همه تعاردهدیانطباب و پوشش م
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 .اسات یو اجتمااع یطیمحستیز یهادیتحمل، جذب و مقابله انواع تهد یها براآن یهاتیو ظرف هاییمربوط به توانا

 یدیامؤلفاه کل کیاعنوان از محققان باه یاریبر مردم و جوامع، توسط بس ایفراوان بلا ریتأث لیبه دل یاجتماع یآورتاب

 یهامانند جواماع، ساازمان) یاجتماع یافراد، واحدها تیظرف ای ییعنوان تواناو به شودیم تهدر نظر گرف یآوردر تاب

فاجعاه  کیااز  یابیامقابله، مقاومات و باز یبرا ترعیها گرفته تا جامعه وساز خانواده یاجتماع یهاستمیو س( یاجتماع

 یشاود. بارا ییشناساا کرونا یپاندمدر برابر  یتماعاج یآوربر تاب مؤثرنخست، عوامل  دیبا نیبنابرا ؛شودیم فیتوص

اسات کاه در معارا  رانیاا یاز شاهرها یکایدر شهر زنجان کاه  یاجتماع یآوربر تاب مؤثرعوامل  کردنمشخص

رو  نیاساتفاده شاد. از هما ماوسیا افازارنرمدر  یعاامل لیاقرار گرفته اسات، از ماد  تحل 91 دیکوو یپاندم یآلودگ

 یدر برابار پانادم یاجتمااع یآورعوامال ماؤثر در تااب نییتب یشاخص مفهوم 03از  قیتحق یارهایتعداد مع بهباتوجه

حاصال از   ینتاا .شدند ییساشاخص شنا 0با  یمفهومشاخص  22با استفاده از مد  مذکور  شدهیگردآور 91 دیکوو

( شاخصاه F1و سالامت باا نمااد ) یدر عامل او  با عنوان آگااه یشاخص مفهوم 22 نیمد  مذکور نشان داد که از ب

و در  4701 یباار عاامل نیشاتریباا ب 91 دیاکوو یهاشانیکیاپلو  انیتماس با مبتلا یابیرد یهااز برنامه یآگاه یمفهوم

باار  نیشاتریباا ب ا یادامه ح زهیبر انگ 91 دیکوواثرا  بحران  ی( شاخصه مفهومF2) عامل دوم با عنوان نگرش با نماد

 ایا یریشاگیپ یعملکارد در راساتا زانیام ی( شاخصه مفهومF3) مهار  با نماد وانو در عامل سوم با عن 4711 یعامل

در عامل چهاارم باا عناوان  تیدرنهاو  4701 یبارعامل نیشتریبا ب گرانیدبا عملکرد  سهیکرونا، در مقا روسیگسترش و

مارساتان، اورژاناس، داروخاناه و.... باا یب یز درماانکبه مرا یدسترس ی( شاخصه مفهومF4) و عدالت یاجتماع هیسرما

 یاجتمااع یآورتااب کنندهنییارتباط متقابل عوامل مؤثر تب یسازمد  نیبنابرا ؛شدند ییشناسا 4710 یبار عامل نیشتریب

 یاجتمااع یآورتااب نییجهت تب شدهییعوامل شناسا نیب یکه ارتباط معنادار دهدینشان م 91 دیکوو یدر برابر پاندم

آمده دساتدار بهوزن ونیرگرسا  یضر زانیم نیشتریب نیبنیدرا .زنجان وجود دارد ردر شه 91 دیکوو یدر برابر پاندم

دهنده کاه نشاان باشادیما 4711  دار وزن یونیرگرسا  ی( با ضارF2) نگرش ( باF3) مربوط به ارتباط متقابل مهار 

 است. 91 دیکوو یدر برابر پاندم یاجتماع یآورعوامل تاب نییدو عامل در تب نیا تیاهم
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