)Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0

جغرافیا و مخاطرات محیطی ،شمارۀ سی و ششم ،زمستان 9911
صص 971 -911
: https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.67419.100
مقاله پژوهشی

آیندهپژوهی تابآوری سکونتگاههای شهری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندمی کرونا
(مطالعه موردی :شهر تبریز)
حمیده غلامی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران
علی پناهی -9استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران
حسن احمدزاده -استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت9911/1/91 :

تاریخ بازنگری 9911/91/91 :

تاریخ تصویب9911/91/91 :

چکیده
تابآوری رویکردی یکپارچه بهمنظور ارتقای ظرفیتهای موجود و کاهش آسیبپذیری جوامع انسانی در
مقابله با انواع بحرانها و مخاطرات محیطی محسوب میگردد .در این راستا یکی از مهمتررین بحرانهرا و
مخاطراتی که در سالهای اخیر اقصری نقراج جهران را تحتالشرااع قررار دادا اسرت گسرتر
کروناست .با توجه به تأثیرات منفی و آسیبهای شیوع ویرو

ویررو

کرونرا در اباراد مختلرو جوامرع انسرانی

هدف از تحقیق حاضر آینداپژوهی تابآوری شرهر ترریر در برابرر پانردمی کروناسرت .رو

تحقیرق در

مطالاۀ حاضر ترکیری از رویکردهای کمی-کیفی با ماهیرت آینرداپژوهی برودا کره در راسرتای گرردآوری
اطلاعات از تکنیک دلفی نخرگان و مدیران شهری ( 03نفر متخصص حوزۀ مدیریت بحران و مخاطرات) و
بهمنظور تج یهوتحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقراطع در نر افر ار  MICMACاسرتفادا شردا
است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری در بین پیشرانهای موردبررسی برر سرایر
پیشرانها در راستای تابآوری شهری در برابر پاندمی کرونا مربوج به پیشرانهای اقتصادی همچون یافتن
شغل جدید در صورت از بین رفتن شغل فالی می ان آسیبپذیر بودن منابع تأمین درآمد و وجود نهادهای
مالی حامی از اقشار آسیبپذیر و بیشترین اثرپذیری مربوج بره پیشررانهای اجتمراعی همچرون مشرارکت
جمای در راستای مقابله با بحران و واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحرانی است .همچنرین نترای نشران
میدهد با توجه به وضرایت موجرود و کمررود پیشررانهای کلیردی و اسرتراتژیک تأثیرگرذار در راسرتای
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تابآوری سیستم ضاو ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نظا مدیریتی شهر و موقایت مت ل ل ایرران در
عرصۀ بینالمللی آیندۀ تابآوری شهر ترری بر مرنای مخاطرات محیطی (پاندمی کرونرا) ناپایردار خواهرد
بود.
کلیدواژهها :تابآوری مخاطرات محیطی کووید  91شهر ترری .
 -9مقدمه

یکی از ماضلاتی که هموارا و در طی قرون متمادی زندگی جوامع انسانی را مورد تهدید قرار دادا وقروع بلایرا و
سوانحی است که در صورت ناآگاهی و نداشتن آمادگی صدمات جررانناپذیری به ابااد مختلو زندگی انسانهرا اعرم
از حوزاهای سکونتی اجتماعی اقتصادی زیستمحیطی روانشرناختی و غیررا علریالخصرو

در منراطق شرهری

وارد میکند (اوبرِین 9و همکاران  .)2335در این راستا وجرود مسرتمر تهدیردهایی همچرون تغییررات آب و هروایی
شیوع بیماری فجایع زیستمحیطی بلایای طریای (زل لره و سریل) و غیررا مفهرو ترابآوری برهطور ف اینرداای در
شهرها و مناطق شهری موردتوجه عمومی قرار گرفته است (سرازمان ملرل2399 2؛ بانرک جهرانی .)2391 0همچنرین
بهطور ویژا توجه به مفهو تابآوری در مراحثات دانشمندان و سیاسرتگذاران نیر افر ایش یافتره اسرت (سریلیگِر و
توروک2390 5؛ اینگالس و اِستدِمن .)2392 9در این بین با توجه به اینکه مخراطرات محیطری منجرر بره بحرانهرای
ب رگتر و طولانیتر میگردد توجه بیشتری را به خود جلب نمودا است (جرارین2390 2؛ واله 7و همکراران .)2395
همچنین میتوان عنوان کرد که شهرها و کلانشهرها با تراکم بالای انسانی و فاالیتها آزمایشگااهایی بررای ترابآوری
در تئوری و عمل محسروب میگردنرد .چنانکره در بسریاری از کشرورها علیالخصرو

کشرورهای درحالتوسراه

اف ایش روند شهرنشینی همراا با آشفتگیهایی همچون بلایای طریای و بحرانهای مالی بر مشرکلات شرهرها افر ودا و
بحث شهر تابآور را مطرح ساخته است (اسپان و واترهویت2397 8؛ ژانگ 1و همکاران  .)2391از طرفری غیرقابرل
پیشبینی بودن انواع بحرانها بلایا و سوانح محیطی در مناطق شهری و آسیبهای گسرتردۀ آنهرا توجره بره ترابآور
نمودن شهرها را ضروری ساخته است .بهطورکلی تابآوری به مانای قابلیت دینرامیکی یرک سیسرتم مرورد اسرتفادا
قرار میگیرد (بوتون 93و همکاران  )2332و اغلب به مفهو بازگشت به گذشته به کرار مریرود .همچنرین ترابآوری
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توانایی یک سیستم جاماه یا اجتماع تحت تأثیر واقع شدا در مقابرل مخراطرات جهرت مقابلره جرذب سرازگاری و
احیای بهموقع در برابر اثرهای یک مخاطرا و روشی مرثثر در جهرت حفاظرت و بازگشرت کارکردهرا و سراختارهای
اساسی مهم جاماه تاریو شدا است ( لِچنِر 9و همکاران  2392به نقل از گاسپارینی 2و همکاران .)92 :9019
با توجه به اهمیت تابآوری شهرها در برابر مخاطرات محیطی هدف از تحقیرق حاضرر آینرداپژوهی ترابآوری
شهر ترری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندمی کرونا میباشد .امروزا گستر

پاندمی کرونا (ویررو

کوویرد

 )91مناطق مختلو جهان بهویژا شهرها را در ابااد مختلو اقتصادی اجتماعی روانشرناختی زیسرتمحیطی و  ...برا
مشکلات عدیداای روبهرو ساخته است که شهر ترری نی از این قاعدا مستثنا نیسرت .ایرن شرهر برهعنوان ب رگتررین
هسته و تراکم جمایتی شرمالغرب کشرور بیشرترین میر ان نیرروی انسرانی سررمایهگذاری طرحهرای اقتصرادی و
زیرساختی را در خود جایدادا است و تمرک بیشازحد جمایرت ایرن شرهر را در ماررت تهدیردات و آسریبهای
فراوانی قرار دادا که میتواند در مواقع بحرانی (همانند شرایط کنونی و گستر

ویرو

کرونا) زنردگی شرهروندان را

با مشکلات جدی مواجه کند؛ بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب در قالب طرحهای شهر ترابآور برا دیردگاا آینرداپژوهی و
برنامهری ی اناطافپذیر و سیستمی (یکپارچه) ضروری میباشد.
بهطورکلی میتوان گفت که تمرک جمایت جهان در شهرها موجب رشد اقتصادی و نوآوری این مراکر گردیردا
بااینحال تراکم بالای جمایتی و فاالیتهرا آنهرا را در ماررت عوامرل مختلرو اسرتر زا ماننرد بلایرای طریاری و
مصنوعی قرار دادا است .در چند دهۀ گذشته تحقیقات گسترداای در مورد انواع بحرانهرا و مخراطرات در شرهرها و
همچنین برنامهری یهای لاز در جهت بازیابی و اقردامات سرازگاری بررای مقابلره برا بحرانهرا انجرا گرفتره اسرت
(شریفی .)2323 0بحرانها و مخاطراتی همچون زل لره سریل و از سرال  2391بحرران پانردمی کرونرا کره در عرصرۀ
جهانی مشکلات عدیداای بهوجود آوردا است .اولین بار در تاریخ بشریت نیسرت کره شریوع و همرهگیری یرک نروع
بیماری بر شهرها تأثیر میگذارد اما ادبیات مربوج به شهرها و همهگیری قرل از ظهور پاندمی کووید  91محردود برودا
است (متیو و مکدونالد .)2332 5تحقیقات شهری پیشین همهگیریهای قرلی را در مواردی ماننرد تمرکر و نرابرابری
آسیبپذیری گرواهای فقیر و حاشیهنشین موردمطالاره قررار داداانرد (وایرد .)2323 9درحالیکره بررسری و ترأثیرات
همهگیری در ابااد مختلو مدیریتی بهداشرتی سرلامتی اقتصرادی زیسرتمحیطی و اجتمراعی ضرروری میباشرد و
بررسی اثررات ویررو

کوویرد  91بایسرتی در ایرن اباراد صرورت پرذیرد .بیمراری کوویرد  91یرا ویررو

کرونرا

) (Co:Corona; VI:virus; D:Disease; 19:yearبرای اولین بار در سال  2391در ووهان چین اسرتان هروبی بره دلیرل
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تشدید سندر حادی تنفسی شناسایی گردید (ژئو 9و همکاران  .)2323ایرن بیمراری بهسررعت در اکثرر نقراج جهران
گستر

یافته و آسیبهای فراوانی در زندگی شهروندان در عرصۀ جهانی همچون آسریبهای اقتصرادی و مایشرتی

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

کرونرا

نی نیازمند بهکارگیری رویکردهایی در راستای مقابله با اثرات آن میباشد .یکری از مهمتررین ایرن رویکردهرا رویکررد
تابآوری است .مفهو تابآوری در حال حاضر فارغ از ابااد پیچیدۀ فلسرفیا
آن و از همه مهمتر مشخص نرودن نحوۀ تأثیر و نمود

و نررود شرفافیت و درک یکسران از

در شهرسازی و مدیریت بحرران در راسرتای تحقرق توسراۀ

پایدار بهطور گسترداای موردتوجه قرارگرفته است .تمرک مستقیم بر تابآور ساختن جوا شهری به جای مقابلره برا
آسیبپذیریهای آن به این دلیل حائ اهمیت است که تابآوری شهرها در برابرر وقروع بحرران مریتوانرد منجرر بره
اقداماتی همچون اف ایش ظرفیت اناطافپذیری و انطراق جوا شهری با مایشرت سراکنانش شرود (مایونگرا.)2337 0
همچنین تروی مفهو تابآوری بهعنوان رویکرد به ماهیت مراحل مدیریت بحرران برمریگرردد .جامارۀ ترابآور در
برابر سوانح یک ایداآل است .هیچ جاماهای هرگ نمیتواند بهطور کامل از مخاطرات طریاری و انسرانی ایمرن باشرد.
شاید اندیشه در مورد جاماۀ تابآور در برابر سوانح یا جامارۀ مقراو در برابرر سروانح بره ایرن صرورت مفیرد باشرد:
جاماهای که بیشترین امنیت را دارد و میتوان دانرش طراحری و سراخت در زمینرۀ مخراطرات طریاری را در آن بررای
کاهش آسیبپذیری بهوسیلۀ تقویت این ویژگیها جهت رسیدن بره ترابآوری بره کرار بسرت .اهمیرت هرر یرک از
ویژگیها به مکان زمان و شرایط خا

(شامل انواع مخاطرات) بسرتگی دارد (رضرایی  .)9081ویژگیهرایی کره در

ابااد مختلو اجتماعی اقتصادی مدیریتی فردی و  ...قابل بحث میباشد .بنابراین در مورد بحران ویررو

کرونرا نیر

میتوان عنوان کرد که تحلیل تابآوری جوامع انسانی و آینداپژوهی آن در راستای شناخت محدودیتهای موجرود و
دستیابی به راهکارهایی در جهت بهرود وضایت ضرورتی اجتنابناپذیر میباشد.
در راستای مخاطرات محیطی و تابآوری سکونتگااهای شهری مطالارات متارددی انجرا گرفتره اسرت .در ایرن
مطالاات ابااد مختلو تابآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .بااینحال توجه به مهمترین بحرران بشرری در
سالهای اخیر یانی پاندمی کرونا نوآوری تحقیق حاضر میباشد .در ادامره بره مهمتررین پژوهشهرای انجا گرفتره در
سالهای اخیر در راستای تابآوری و مخاطرات محیطی و همچنین پاندمی کرونا اشارا میگردد.
کاویانیراد ( )9081در مطالاۀ خود به تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحرانهای بو شناسی در ایرران پرداختره
است .در این مطالاه بیان شدا است که در ایرران رونرد تخریرب محریطزیسرت در طرول چنرد دهرۀ اخیرر افر ایش
بیسابقهای یافته بهگونهای که در بسیاری از موارد کشورمان پیشگا دیگر کشورهاست .بیشرتر ایرن آمارهرا محصرول
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برآیند موقایت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران کمتوجهی به نقش جستار پایداری محیط در طراحری و اجررای
سازاها و فضاها ناآگاهی عمومی و کمتوجهی سازمانهای دولتری اسرت .امیرری فهلیرانی ( )9017در رسرالۀ دکترری
خود به کاربست رویکرد آینداپژوهی در ارزیابی و تحلیل فضایی ابااد و مثلفههای ترابآوری اجتمراعی و نهرادی در
کلانشهر اهواز پرداخته است .نتای تحقیق نشان میدهد که کلانشهر اهرواز از منظرر ترابآوری اجتمراعی-نهرادی در
وضایت مطلوبی به سر نمیبرد .همچنین با توجه به وضایت تأثیرگذاری پیشررانها وضرایت ترابآوری اجتمراعی-
نهادی اهواز در آیندا به سمت ناپایداری سوق پیدا خواهد کرد .پاشازادا ( )9018در رسالۀ دکترری خرود بره سرنجش
تابآوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی و ارائۀ الگوی شهر تابآور با رویکرد آینرداپژوهری پرداختره اسرت.
نتای این پژوهش حاکی از آن است که مهمترین باد تأثیرگذار بر تابآوری شهر اردبیل بارد کالرردی-مردیریتی برودا
است .در این راستا بهمنظور دستیابی به شهر تابآور نیاز مررمری بره ارتقرای زیرسراختها و همچنرین شرکلگیری
مدیریت سیستمی و یکپارچه میباشد .آرنولد و دکوسمو )2399( 9در مطالاره خرود بره بررسری سراختار ترابآوری
اجتماعی :تأمین امنیت و توانمندسازی افراد در مارت آسیب پرداختهاند .نتای این مطالاه نشران مریدهرد حمایرت از
رویکردهای توانمندسازی اجتماعات مانند ارتقای سرمایههرای اجتمراعی ارتقرای مشرارکت شرهروندان در مقابلره برا
آسیبها و درک ابااد جنسیت در زمان مواجهه با بلایای مختلو در اولویت میباشرند .هروک و مونسرتاد )2391( 2در
تحقیقی به بررسی زیرساختهای شهر ترابآور پرداختهانرد .نترای ایرن تحقیرق حراکی از ایرن اسرت کره مهمتررین
زیرساخت برای تابآور نمودن یک شهر تأکید بر دانشمحروری و مردیریت یکپارچرۀ دانشبنیران همسرو برا تاامرل
نهادی و مشارکت جاماۀ مدنی است .شمسالدین )2323( 0در پژوهشی بره ترابآوری پایردار شرهری و چالشهرای
تحقق آن پرداخته است .در این پژوهش اشارا شدا است که تحقق تابآوری پایردار شرهری ناشری از اناطافپرذیری
سیستمهای حکمرانی و تغییرات مداو با تغییرات ساختار شهری و علم نوین روز میباشد.
همچنین میشرا 5و همکاران ( )2323در پژوهشی تحت عنوان کووید  91و آسیبپذیری شرهری در هنرد بره ایرن
نکات اشارا کردااند که همهگیری جهانی یکی از شخصیتهای اصلی شرهرها میباشرد و برنامرههای جهرانی سرازمان
ملل متحد گواا بر این امر بودا است .سازمان ملل متحد شاخصهایی را برای ارزیرابی آسریبپذیری شرهرها در برابرر
کووید  91ارائه دادا است که دانش مرتنی بر شرواهد از طریرق نقشرهبرداری و تحلیرل میباشرد .در ایرن تحقیرق ایرن
تکنیک در مقیا

خرد در شهرهای هند موردبررسی قرار گرفته است .گو  9و همکاران ( )2323در مطالاۀ خرود بره

بررسی همهگیری کووید  91در بافتهای شهری لندن پرداختهاند .نترای ایرن مطالاره نشران میدهرد کره پارامترهرای
1 Arnold and De Cosmo
2 Huck and Monstadt
3 Shamsuddin
4 Mishra
5 Ghosh
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تأثیری ندارند .همچنین فاصله از مرکر لنردن بره حومره و چهرار شرهر (بیرمنگرا لیردز

منچستر و شفیلد) حاکی از کاهش موارد ابتلا به کووید  91دارد .شریفی و خاوریان گرمسیر )2323( 9نیر در پرژوهش
خود به بررسی پاندمی کرونا و تأثیرات آن بر شهرها و در های اصلی برای برنامهری ی طراحری و مردیریت شرهری
پرداختهاند .نتای پژوهش نشان میدهد که از نظر تمرک موضوعی تحقیقرات اولیره در مرورد ترأثیرات کوویرد  91برر
روی شهرها عمدتاً چهار موضوع اصلی را دربر میگیرد ( )9کیفیت محیطزیست ( )2ترأثیرات اقتصرادی-اجتمراعی
( )0مدیریت و حاکمیت ( )5حملونقل و طراحی شهری.
 -1مواد و روش
 -9 -1منطقۀ موردمطالعه

در راستای قلمرو پژوهش نی میتوان گفت ترری مرک استان آذربایجران شررقی یکری از شرهرهای بر رگ ایرران
است .این شهر ب رگترین شهر منطقۀ شمال غرب کشور بودا و قطرب اداری ارترراطی بازرگرانی سیاسری صرناتی
فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته میشود .این شهر در  59درجه و  29دقیقرۀ طرول شررقی و  08درجره و  2دقیقرۀ
عرت شمالی از نصفالنهار مردأ واقع شدا است و ارتفاع متوسط آن از سرطح آبهرای آزاد حردود  9053مترر اسرت.
همچنین این شهر  9ششمین شهر پرجمایت ایران پس از شهرهای تهران مشرهد اصرفهان کرر و شریراز محسروب
میشود .بررسی رشد فی یکی و جمایتی ترری نشان میدهد کره در فاصرله زمرانی 23سراله ( )9009-9019مسراحت
این شهر از  9973هکتار به  91333هکتار و جمایت آن از  281112نفر به  9770300نفر رسیدا است .یانری جمایرت
آن قریب به  2برابر و توساۀ فی یکی آن حدود  92برابر رشد داشته است (زادولی خواجه .)220:9017

1 Sharifi & Khavarian-Garmsir
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شکل  -9موقعیت جغرافیایی کلانشهر تبریز
 -1-1روش پژوهش

تحقیق حاضر به دنرال توساۀ دانش کاربردی بهمنظور شناسایی پیشرانهای تأثیرگذار برر ترابآوری شرهر ترریر و
آینداپژوهی تابآوری این شهر در راستای مقابله با پاندمی کرونا است .در این راستا رو

تحقیرق در مطالارۀ حاضرر

آمیخته ترکیری از رویکردهای کمی-کیفی با ماهیت آینداپژوهی و با تأکید بر تحلیل و اکتشاف میباشد .بردین منظرور
ابتدا با استفادا از رو

اسنادی و مصاحره با مدیران و نخرگران پیشررانهای تأثیرگرذار برر ترابآوری شرهر ترریر در

مقابله با پاندمی کرونا شناسایی و سپس با بهراگیری از تکنیک دلفی ( 03نفر از نخرگران و متخصرص حروزۀ مردیریت
بحران و مخاطرات) و کاربست تکنیک تحلیرل اثررات متقراطع در نر افر ار  MICMACتج یرهوتحلیل اطلاعرات برا
رویکرد آینداپژوهی صورت گرفته است .قابرل ذکرر اسرت در چرارچوب مراتریس اثررات متقراطع از نمونرۀ آمراری
خواسته شدا بر مرنای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشرانها بر یکدیگر امتیرازی از صرفر ترا سره دادا شرود کره در ایرن
امتیازدهی « »3بهمن لۀ بدون تأثیر « »9بهمن لۀ ترأثیر ضرایو « »2بهمن لرۀ ترأثیر متوسرط و « »0بهمن لرۀ ترأثیر زیراد در
اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بهصورت بالقوا میباشد .درنهایت امتیازهای دادا شدا در ماتریس متقاطع وارد شردا ترا
در نر اف ار میکمک به آینداپژوهی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدا از پیشرانها پرداخته شود.
رو
رو

تحلیل تأثیرات متقابل روشی خررامحور (نخرهمحور) است که نتای کمی از آن بهدست میآید .بنیران اصرلی

تحلیل تأثیرات متقابل بر ماتریسهای تأثیرات استوار اسرت کره برهمنظور بررسری سیسرتم و پایداریاناپایرداری
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سیستم استفادا میشود (آرکادا 9و همکاران  .)9111در جدول شمارا  9ویژگیهای نمونۀ آماری که از دانشرگاا ترریر
و سازمان مدیریت بحران شهر ترری انتخاب شدااند ارائه گردیدا است.
جدول  -9ویژگیهای نمونۀ آماری تحقیق
جنسیت

تعداد

زن

7

مرد

20

گروههای سنی

تعداد

سِمَت

تعداد

 91-21سال

2

مدیر ارشد

0

 03-01سال

92

مدیر میانی

9

 53-51سال

99

کارشنا

1

 93سال و بالا

9

نخرۀ دانشگاهی

90

تحصیلات

تعداد

فوقلیسانس

90

دکتری

97

رشتۀ
تحصیلی

علو انسانی
فنی-
مهندسی

تعداد

99
91

مأخذ :نگارندگان.9911 ،

همچنین شاخصهای استخرا شدا بهمنظور تحلیل اطلاعات به شرح جدول شمارا  2میباشد .قابل ذکر اسرت کره
از نظر زمانی پژوهش حاضر در پایی  9011و از نظر مکانی در شهر ترری انجا گرفته است.
جدول  -1پیشرانهای موردبررسی و کدبندی آنها بهمنظور آیندهپژوهی تابآوری در راستای مقابله با پاندمی
کرونا
پیشرانهای اصلی

اقتصادی )(E

پیشرانهای فرعی

می ان درآمد  E1مستمر و دائمی بودن درآمد  E2قدرت پسانداز خانوار  E3یافتن شغل جدید در صورت از بین
رفتن شغل فالی  E4می ان آسیبپذیر بودن منابع تأمین درآمد  E5وجود نهادهای مالی حامی از اقشار آسیبپذیر .E6
اعتماد به مدیران و مسئولان جهت حل مشکلات  S1مشارکت جمای در راستای مقابله با بحران (با افراد و سازمانها)

اجتماعی )(S

 S2واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحرانی  S3آگاهی لاز در برخورد با بحران  S4احسا

مسئولیت اجتماعی در

مواجهه با بحران و مهم بودن سلامتی و ایمنی سایر افراد جاماه  S5کمک به همسایگان و شهروندان دیگر در مواقع
ضروری .S6

فردی )(I

اعتمادبهنفس  I1سلامتی جسمی و روانی  I2توانایی کنترل اضطراب  I3توانایی خلق رااحلهای مختلو I4
احسا

منحصربهفرد بودن  I5مثرتاندیشی نسرت به مسائل .I6

دسترسی به مراک درمانی مجه (بیمارستان اورژانس داروخانه)  M1بسترسازی فرهنگی در بین نهادها و اقشار
اجتماعی در زمینۀ بحران و پیشگیری از آن  M2وجود تاامل و همکاری بین نهادهای درگیر با مدیریت بحران M3
مدیریتی-نهادی )(M

وجود هماهنگی میان مراک اخذ تصمیمها و فاالیتهای اجرایی در راستای مقابله با بحران  M4مسئولیتپذیری مدیران
و مسئولان در قرال تصمیمات خود  M5وجود پایگااهای ارتراطی بین مرد و سازمانهای مسئول جهت تسریع در
کیفیت پاسخگویی به نیازها در زمان وقوع بحران و پاسخگویی مسئولان نسرت به این نیازها .M6

مأخذ :مصاحبه با نمونۀ آماری9911 ،؛ مطالعات اسنادی نگارندگان.9911 ،
1 Arcade
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 -9نتایج و بحث

بهمنظور ارزیابی و آینداپژوهی تابآوری شهر ترریر در برابرر مخراطرات محیطری (پانردمی کرونرا) پیشررانهای
شناساییشدا در قالب  5مثلفۀ اصلی (اقتصادی اجتماعی فردی و مردیریتی-نهرادی) و  25مثلفرۀ فرعری برر اسرا
تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نر اف ار  MICMACمورد تحلیل قرار گرفتهاند.
 -9 -9شناسایی شاخصهای اولیه و تشکیل ماتریس اثرات متقاطع

پس از شناسایی و طرقهبندی پیشرانهای موردبررسی ماتریس اولیه ( n*nبرا توجره بره تارداد پیشررانها )25*25
تشکیل یافته است .پس از تشکیل ماتریس اولیه از نخرگان و مردیران حروزۀ مخراطرات محیطری و مردیریت بحرران
خواسته شدا است تا به امتیرازدهی پیشررانهای موردبررسری بپردازنرد .لرذا برا توجره بهشردت اثررات بره متغیرهرای
موردبررسی امتیازهایی از  3تا ( 0بر اسا

مدل میکمک) دادا شدا است .بردین ترتیرب کره برر اسرا

نظرر حجرم

نمونه تأثیر پیشرانها بر یکدیگر تایین و پیشرانهای تأثیرگذار تأثیرپذیر کلیدی و استراتژیک شناسرایی خواهرد شرد.
شایان ذکر است که این شیوا به شیوۀ اکتشافی ماروف بودا و تمرک

بر این اسرت کره چره چیر ی تحرت شررایط

مختلو اتفاق میافتد؟ و با پرسش "چه میشود اگر  "...همراا است .برای مثال "چه میشود اگرر اسرتراتژی  xیرا  yرا
دنرال کنیم؟" .تحلیل اولیۀ داداهای ماتریس و تأثیرات متقاطع نشاندهندۀ آن است که برا توجره بره اباراد مراتریس در
مجموع  972گ ینه برای ماتریس وجود دارد که از این تاداد  25خانۀ ماتریس صفر بودا یانی پیشررانها برر همردیگر
تأثیر نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفتهاند .از طرف دیگر  298خانه دارای تأثیر ضایو  999خانه دارای ترأثیر میانره و
 901خانه دارای تأثیر قوی میباشند که در مجموع شامل  992خانه از خانههای ماتریس را به خود اختصرا

داداانرد.

درجۀ پرشدگی ماتریس 80ا 19درصد میباشد که حاکی از آن است که بیش از 80ا 19درصد از پیشررانهای انتخراب
شدا بر همدیگر تأثیر داشتهاند .علاوا بر این مراتریس برر اسرا

شراخصهای آمراری برا دو برار چررخش داداای از

مطلوبیت و بهینهشدگی  933درصد برخوردار بودا است که این موضوع نی روایی بالای پرسشرنامه و پاسرخهای آن را
نشان میدهد.
جدول  -9تحلیل اولیه دادههای ماتریس و آمارههای آن
ابعاد ماتریس

تعداد تکرار

بدون تأثیر ()1

25*25

2

25

تأثیر ضعیف
()9

298

تأثیر میانه ()1

تأثیر قوی ()9

درجۀ پرشدگی

999

901

80ا 19درصد
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 -1 -9تحلیل ماتریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم

پس از تشکیل ماتریس متقاطع ماتریس تأثیرات مستقیم (MDI) 9برر اسرا

میانگینهرای حاصرل از پرسشرنامهها

تشکیل میشود تا بتوان نتای حاصل از تأثیرات متقابل نمودارها و نقشههای گرافیکی مرترط با آن را بهدست آورد.
در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر پیشران می ان تأثیرگذاری و جمرع سرتونی نیر میر ان تأثیرپرذیری آن
پیشران از پیشرانهای دیگر را نشان میدهد .با یک رو

سادا میتوان دریافت که تأثیر پیشررانها برا در نظرر گررفتن

تاداد گرواهای ارتراطی در ماتریس تشکیل شدا قابل سنجش اسرت .متغیرر یرا پیشررانی کره برر تارداد محردودی از
متغیرها یا پیشرانها تأثیر مستقیم دارد تأثیرگذاری اندکی نی در کل سیستم دارد .بهاینترتیب تأثیرپذیری مسرتقیم یرک
متغیر یا پیشران را نی میتوان با در نظر گرفتن ستون مربوج در ماتریس بررسری کررد .همچنرین در مراتریس ترأثیرات
غیرمستقیم (MII) 2هر یک از پیشرانها توسط نر اف ار به توان  9 5 0 2و غیرا رسراندا و برر ایرن اسرا

ترأثیرات

غیرمستقیم پیشرانها سنجیدا میشود .اثرگذاری و اثرپذیری پیشرانها در ماتریس غیرمستقیم هماننرد مراتریس مسرتقیم
میباشد.
جدول  -4تأثیر مستقیم و غیرمستقیم پیشرانها بر همدیگر
پیشرانها

اثرات غیرمستقیم

اثرات مستقیم

پیشرانها

اثرات غیرمستقیم

اثرات مستقیم
اثرگذاری

اثرپذیری

اثرگذاری

اثرپذیری

اثرگذاری

اثرپذیری

اثرگذاری

اثرپذیری

252

270

011209

529952

E

219

252

570089

015927

I

57

27022

71200

E1

02

59

91292

75392

I1

59

21159

70725

E2

57

53

72557

27387

I2

52

59

72993

E3

52

50

79911

73722

I3

00

52

95229

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
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در جدول شمارا  0پیشرانهای اثرگذار با رنگ زرد و پیشرانهای اثرپذیر برا رنرگ آبری مشرخص گردیداانرد .برر
اسا

نتای بهدست آمردا بیشرترین تأثیرگرذاری در برین پیشررانهای موردبررسری برر سرایر پیشررانها در راسرتای

تابآوری شهری در برابر مخاطرات طریای (پاندمی کرونا) مربوج به پیشرانهای یافتن شغل جدید در صورت از برین
رفتن شغل فالی می ان آسیبپذیر بودن منابع ترأمین درآمرد و وجرود نهادهرای مرالی حرامی از اقشرار آسریبپذیر و
بیشترین اثرپذیری مربوج به پیشرانهای وجود پایگااهای ارتراطی بین مرد و سرازمانهای مسرئول جهرت تسرریع در
کیفیت پاسخگویی به نیازها در زمان وقوع بحران و پاسخگویی مسئولان نسرت بره ایرن نیازهرا مشرارکت جماری در
راستای مقابله با بحران (با افراد و سازمانها) و واکنش و رفتار مناسرب در مواقرع بحرانری میباشرد .همچنرین در برین
پیشرانهای اصلی بیشترین اثرگذاری مربوج به پیشررانهای اقتصرادی و بیشرترین اثرپرذیری مربروج بره پیشررانهای
اجتماعی است.
 -9-9تحلیل پایداری/ناپایداری سیستم بر اساس پلان اثرگذاری و اثرپذیری

نحوۀ پراکنش پیشرانها در محور تأثیرگذاری-تأثیرپذیری بیانگر می ان پایداری یا ناپایداری سیسرتم اسرت .چناچره
توزیع آنها به شکل  Lباشد سیستم پایدار است و این حالت نشانگر ثررات در پیشررانهای تأثیرگرذار و ترداو ترأثیر
آنها بر سایر پیشرانها است .چناچه پیشرانها از سمت محرور مختصرات بره سروی انتهرای نمرودار و در حروالی آن
پخش شدا باشند سیستم ناپایدار است و کمرود پیشرانهای تأثیرگذار سیستم را تهدید میکند .در سیسرتمهای پایردار
برخی پیشرانها دارای تأثیرگذاری بالا و برخی دارای تأثیرپذیری بالرا هسرتند .در ایرن سیسرتمها پیشررانهای کلیردی
مستقل و نتیجه سه دستۀ قابل مشاهدا هستند .اما در سیستمهای ناپایدار وضایت پیچیداتر از سیستم پایردار اسرت .در
این سیستمها پیشرانها حول محور قطری پراکندااند و در بیشتر موارد حالت بینرابینی از تأثیرگرذاری و تأثیرپرذیری را
نشان میدهند این حالت ارزیابی و شناسایی پیشرانهای کلیدی را دشوار میسازد .آنچره از نحروۀ پرراکنش پیشررانها
در محورهای تأثیرگذاری-تأثیرپذیری مستقیم پیداست ناپایداری سیسستم تابآوری شهر ترری برر مرنرای مخراطرات
محیطی (پاندمی کرونا) میباشد.
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شکل  -1پراکندگی پیشرانها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری -تأثیرپذیری ماتریس تأثیرات مستقیم
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 -4 -9قرارگیری پیشرانها در پلان اثرگذاری-اثرپذیری و شناسایی پیشرانهای استراتژیک

بر اسا

پلان اثرگذاری-اثرپذیری میتوان وضایت هر یک از پیشرانها را برا توجره برهموقایت آنهرا در سیسرتم

مشخص کرد .شرح قرارگیری پیشرانها بدین صورت است:
پیشرانهای تأثیرگذار :شکل پراکنش مثلفهها نشان میدهد که چهار مثلفۀ یافتن شرغل جدیرد در صرورت از برین
رفتن شغل فالی وجود نهادهای مالی حامی از اقشار آسیبپذیر وجود تاامرل و همکراری برین نهادهرای درگیرر برا
مدیریت بحران و وجود هماهنگی میان مراکر اخرذ تصرمیمها و فاالیتهرای اجرایری در راسرتای مقابلره برا بحرران
تأثیرگذارترین پیشرانها در سیستم میباشند .ایرن پیشررانها بیشرترین تأثیرگرذاری و کمتررین تأثیرپرذیری را داشرته و
بهعنوان بحرانیترین پیشرانها وضرایت سیسرتم و تغییررات آن وابسرته بره آنهاسرت .پیشررانهای شناسرایی شردا
متغیرهای ورودی سیستم محسوب میشوند و توسط سیستم قابل کنترل نیستند؛ زیرا خار از سیستم قرار داشته و بره
صورت پیشرانهای باثرات عمل مینمایند .پیشرانهای تأثیرپذیر یرا وابسرته :پیشررانهای دسترسری بره مراکر درمرانی
مجه (بیمارستان اورژانس داروخانه) واکنش و رفتار مناسب در مواقع بحرانی آگراهی لراز در برخرورد برا بحرران
احسا

مسئولیت اجتماعی در مواجهه با بحران و مهم بودن سلامتی و ایمنی سایر افراد جاماه کمرک بره همسرایگان

و شهروندان دیگر در مواقع ضروری می ان درآمد و توانایی کنترل اضطراب با تأثیرگذاری پرایین و تأثیرپرذیری بسریار
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بالا پیشرانهایی از سیستم میباشند که نسرت به تکامل پیشرانهای تأثیرگذار و دووجهی بسریار حسرا
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هسرتند .ایرن

پیشرانها متغیرهای خروجی سیستم هستند.
پیشرانهای مستقل و مستثنی :پیشرانهای احسا

منحصربهفرد بودن بسترسازی فرهنگی در بین نهادهرا و اقشرار

اجتماعی در زمینۀ بحران و پیشگیری از آن و اعتماد به مدیران و مسئولان جهت حل مشرکلات از پیشررانهای مسرتقل
سیستم محسوب میشوند .این بدان ماناست که این پیشرانها از سایر پیشرانهای سیستم تأثیر چنردانی نپذیرفتره و برر
آنها نی تأثیر کمی داشته یا تأثیری ندارند .آنها ارتراج بسیار کمی با سیستم دارند؛ زیرا نه باعث توقرو یرک شراخص
اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت یک متغیر در سیستم میشوند.
پیشرانها اهرمی ثانویه :پیشران مسئولیتپذیری مدیران و مسئولان در قرال تصمیمات خود میتواند به عنروان مرردأ
جهت سنجش و بهعنوان مایار تأثیرگذار بهکار رود.
پیشرانهای دووجهی :پیشرانهای قدرت پسانداز خانوار توانایی خلق رااحلهرای مختلرو و میر ان آسریبپذیر
بودن منابع تأمین درآمد پیشرانهای دووجهی در سیستم محسوب میگردند که اثرگرذاری و اثرپرذیری آنهرا برر سرایر
پیشرانها تا حدود زیادی یکسان میباشد و نقش مثثری در پایداری سیستم ایفا میکنند.
پیشرانهای ریسک (مخاطرا) :با توجه به تأثیر منفی اکثر پیشرانها در سیسرتم پیشرران ریسرک تاریرو نگردیردا
است.
پیشرانهای تنظیمی :پیشران تنظیم کنندۀ مستمر و دائمی بودن درآمد بهصورت اهر ثانویره اهرداف ضرایو و یرا
پیشران ریسک ثانویه عمل مینماید.
پیشرانهای تایین کنندا :پیشران وجود پایگااهرای ارترراطی برین مررد و سرازمانهای مسرئول جهرت تسرریع در
کیفیت پاسخگویی به نیازها در زمان وقوع بحران و پاسرخگویی مسرئولان نسررت بره ایرن نیازهرا بهصرورت پیشرران
تأثیرگذار ثانویه و تایین تأثیرگذاری عمل مینماید.
پیشرانهای هدف :پیشرانهای مشارکت جمای در راستای مقابله با بحران (با افراد و سازمانها) اعتمراد بره نفرس
سلامتی جسمی و روانی و مثرتاندیشی نسرت به مسائل بهعنوان هدف اصلی در راستای پایدارسازی ترابآوری شرهر
ترری محسوب میشوند.
پیشرانهای استراتژیک :پیشرانهایی هستند مهم قابل دستکاری و کنترل که بر پویرایی و تغییرر سیسرتم تأثیرگرذار
میباشند .با این توصیو پیشرانهایی را که تأثیر بسیار بالرایی دارنرد ولری قابرل کنتررل نیسرتند نمیتروان اسرتراتژیک
محسوب کرد .ارزیابی صورت گرفته نشان میدهد پیشران استراتژیک در سیستم وجود ندارد.
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 -1 -9تحلیل گراف اثرگذاری

گراف اثرگذاری نشاندهندۀ روابط پیشرانها و چگونگی اثرگذاری آنها برر همردیگر اسرت .ایرن گرراف در قالرب
خطوج قرم و آبی نشان دادا میشود که انتهای هر خط برا یرک پیکران نشران دادا شردا و بیرانگر جهرت اثرگرذاری
پیشران است .خطوج قرم نشاندهندۀ اثرگذاری شدید پیشررانها برر همردیگر اسرت و خطروج آبری برا تفراوت در
ضخامت روابط متوسط تا ضایو را نشان میدهد .همچنین این گراف نشان میدهد کره چنانچره پیشررانهای مرورد
بحث تأثیرگذار بر تاداد زیادی از پیشرانها تأثیرگذار باشند سیستم در آیندا به سمت پایداری سوق پیدا خواهد کرد.

شکل  -9تأثیرات مستقیم بین پیشرانها و روابط آنها
مأخذ :یافتههای تحقیق.9911 ،

وضایت روابط در گراف اثرگذاری بیانگر این است که پیشرانهای تأثیرگذار بر تارداد زیرادی از پیشررانها ترأثیر
ندارند و برعکس پیشرانهایی که از تاداد زیادی پیشران تأثیر میپذیرند بسیار میباشند .بنابراین میتروان عنروان کررد
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که با توجه به وضایت موجود و کمرود پیشرانهای کلیردی و اسرتراتژیک تأثیرگرذار در راسرتای ترابآوری سیسرتم
آیندۀ تابآوری شهر ترری بر مرنای مخاطرات محیطی (پاندمی کرونا) ناپایدار خواهد بود.
 -6 -9تدوین سناریوهای تابآوری شهر تبریز بر مبنای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشرانها

در این قسمت ابتدا به بررسی آسیبهای اقتصادی اجتماعی و روانشناختی اپیدمی کرونراویرو

پرداختهشردا و

سپس بر مرنای تج یهوتحلیل وضایت اثرگرذاری و اثرپرذیری پیشررانهای ترابآوری و همچنرین وضرایت موجرود
بیماری کووید ( 91ویرو

کرونا) در شهر ترری و عرصۀ جهانی بر مرنای مطالاات مختلرو (برروکس 9و همکراران

2323؛ چِن 2و همکاران 2323؛ کراوِن 0و همکاران 2323؛ هروت )2323 5سرناریوهای پریشروی احتمرالی شرهر
ترری بر مرنای تابآوری (توانایی بازگشت به عقب توانایی جذب شوک و قابلیت تغییر و انطرراق) در جردول شرمارا
 9تشریح شدا است.
الو) اثرات اقتصادی اپیدمی کروناویرو  :اپیردمی کرونراویرو

(کوویرد  )91اثراتری فراترر از ایمنری انسران و

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

میشود .بهنظر میرسد که اقتصاد جهانی در حال حاضر مت ل ل شدا اسرت زیررا مشرخص نیسرت کره ایرن

بیماری تا چه اندازا پیش خواهد رفت چه زمرانی میتروان آن را تحرت کنتررل قررار داد چره آسریبهایی را از نظرر
سلامتی به انسان وارد میکند و آیا دوبارا تکرار خواهد شد یا خیر .همچنین اپیدمی کروناویرو
قدرتهای جهانی (آمریکا چین و سایر کشورها) را ماکو

آمار رشرد اقتصرادی

کردا و رونرد تولیرد در ایرن کشرورها را مخترل نمرودا

است .در این راستا کشورهای مختلو سیاستهای متارددی را بررای مقابلره برا اثررات ایرن اپیردمی برگ یداانرد کره
مهمترین آنها سیاست گستر

پولی میباشد .این اقدامات و سیاستها با توجه به توقو بازارهای جهانی ترأثیری برر

کاهش رکود اقتصاد نداشته است و ادامهدار بودن این وضایت ممکن است به یک بحران اقتصادی جهانی منجرر شرود
و میتواند کشورهایی را که اقتصادهای شکنندا دارند (همچون ایران) در تلاطمات خود غرق کند .میتروان گفرت کره
در ایران و شهر ترری گستر

این اپیدمی باعث ایجاد فاصله میان کارکنان و ادارات و کارخانرهها شردا اسرت؛ برخری

خود در محیط کاری حاضر نمیشوند و برخی را کارفرمایان (بهدلیل کاهش تقاضا برای محصولات و نرود مرواد اولیره
برای تولید) در راستای تادیل نیرو اخرا کردااند .همچنین درآمد برخی مشاغل کراهش یافتره و برخری مشراغل نیر
بهطورکلی تاطیل گردیدااند که ازجمله مهمترین آنها خدمات مرترط با گردشگری میباشد که تاداد زیرادی شرغل را
در شهر ترری به خود اختصا

دادا است .در این راستا تغییر وضایت اقتصادی خانواداها (برهویژا اقشرار کمدرآمرد)
1 Brooks
2 Chen
3 Craven
4 Hutt
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به دلیل افت درآمد سرب کاهش امکانات برای خانواداها و آسیبهای مختلو اجتماعی جسرمی و روحری گردیردا
است.
ب) اثرات روانشناختی و اجتماعی اپیدمی کروناویرو  :شیوع بیماری کوویرد  91علراوا برر ترأثیرات اقتصرادی
چالشهای اجتماعی و روانی بسیاری برای جوامع بشری و ایران به همراا داشته که طی مااهرای گذشرته آسریبهرای
اجتماعی واردا نسرت به ابتدای شروع ویرو

شدت یافته و شکل متفاوتتری را از خود بره نمرایش گذاشرته اسرت.

آسیبهایی که باضاً نشأتگرفته از مسائل اقتصادی در نتیجۀ بیکاری افراد و مشکلات مالی میباشند و فقرر و بیکراری
(کرره اسررا

انحرافررات اجتمرراعی اسررت) نتیجرۀ آن بررودا اسررت .از طرفرری مشررکلات اقتصررادی و مررالی افررراد را در

موقایتهایی قرار دادا است که نمیتوانند نقشهای اجتماعی خود را به درستی ایفا کننرد و افرراد در حفرع تاهردات
به ارز های اخلاقی و روابط خانوادگی پایرندی ضایوتری نشران خواهنرد داد کره در نهایرت موجرب اختلراف در
هنجارهای اجتماعی خواهد گردید .همچنین قرنطینگی و حضور مکرر افراد خانوادا در کنار یکدیگر باعرث مریشرود
مشکلات سرپوشیدا و بازگو نشدۀ گذشته (هرچقدر کوچک و بیاهمیت) سرباز کردا و منجر به اختلافرات زناشرویی
ن اع بین پدر و مادر و سایر افراد خانوادا شود که همین امر به ظاهر سرادا محریط خرانوادا را بررای تربیرت فرزنردان
ناامن و نامناسب و برای سایر اعضا غیر قابل تحمل و خالی از آرامش میکند .تأثیرات روانشرناختی ناشری از کوویرد
 91نی در ابااد متوسط تا عمیق میباشد و میتواند علایم اضطراب افسردگی و تر
از ابتلا به بیماری همهگیر احسا

را در افراد ایجراد نمایرد .هررا

استیصال بیحوصلگی نگرانری از پیامردهای اقتصرادی شریوع بیمراری همرهگیر و

نگرانی از قحطی ازجمله عواملی هستند که احتمال آسیبهای روانی در دوران قرنطینه یا رعایرت فاصرلۀ اجتمراعی را
اف ایش میدهند .از طرفی اثرات آسیبها و فشارهای روانی ناشری از بحرانهرای اجتمراعی و برهویژا تجربرۀ بیمراری
کرونا بر افراد خانواداها و اجتماع آسیبدیدا باقی خواهد و ممکن است ابااد روانشرناختی متارددی ازجملره سررک
زندگی راهرردهای مقابلهای کیفیت زندگی سلامت روانی و  ...را تحت تأثیر قرار دهد.
جدول  -1سناریوهای چشمانداز تابآوری شهر تبریز بر مبنای ویروس کووید 91
وجه رفتاری
وجه عملکردی

بازگشت به وضایت اجتماعی و
اقتصادی نسرت ًا باثرات قرل از شیوع
ویرو

بازگشت به گذشته (توانایی بازگشت
به گذشته)

آرمانگرا (توانایی جذب شوک)

سناریوی چشمانداز مرجع
) :(Passiveسناریوی توساۀ
شاخصها و ساختارها بر مرنای
وضایت قرل از شیوع ویرو

عد تغییرات بنیادی در ابااد

سناریوی چشمانداز آرمانگرای

مختلو و سای در تحقق سلامتی و

نوستالژیک ):(Reactive

ایمنی افراد و ثرات و توساۀ

سناریوی توساۀ تابآوری بر

آیندهنگر (قابلیت تغییر و
انطباق)
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وجه رفتاری
وجه عملکردی

ساختارهای اقتصادی-اجتماعی

بازگشت به گذشته (توانایی بازگشت
به گذشته)

آرمانگرا (توانایی جذب شوک)

اسا
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آیندهنگر (قابلیت تغییر و
انطباق)

عد درک پارادایم جاری و

واکنش به استراتژیهای ناهماهنگ
(آرمانگرایانه و بلندپروازانه)
سناریوی توساۀ آیندانگر

بازتاریو ساختارهای اقتصادی-

) :(Activeسناریوی

اجتماعی و قوانین کارآمد در ابااد

توساۀ تابآوری

مختلو مدیریتی-نهادی با توجه به

واقعنگر بر اسا

تغییرات آیندا

پارادایم

آتی

مأخذ :یافتههای تحقیق.9911 ،

سناریوی اول؛ سناریوی چشمانداز مرجع ( :)Passiveاین سناریو شامل توساۀ شاخصها و سراختارهای اجتمراعی
و اقتصادی بر مرنای شرایط قرل از شیوع بیماری میباشد .این سناریو با توجه به تنر ل وضرایت و ثررات اقتصرادی در
افراد و اقشار کمدرآمد و وضایت مت ل ل ایران در عرصۀ بینالمللی بره سرختی قابرل تحقرق میباشرد .از دسرت دادن
شغل اف ایش بیسابقۀ تور و عد کارایی سیاستهای دولت در کنترل قیمتها و ثرات شررایط اقتصرادی از یکسرو
و کاهش اعتماد عمومی مرد نسرت به مسئولان بازگشت به وضایت گذشته را سخت خواهد کرد.
سررناریوی دو ؛ سررناریوی چشررمانداز آرمررانگرای نوسررتالژیک ( :)Reactiveدر سررناریوی دو سررناریوی توسرراۀ
تابآوری بر اسا

عد درک پارادایم جاری و واکنش به اسرتراتژیهرای ناهماهنرگ (آرمانگرایانره و بلندپروازانره) از

طریق عد تغییرات بنیادی در ابااد مختلو و سای در تحقق سرلامتی و ایمنری افرراد و ثررات و توسراۀ سراختارهای
اقتصادی-اجتماعی میباشد .در این سناریو که اکثر کشورهای درحال توساه را شامل میشود اهرداف آرمرانی برودا و
اب ار و نهادهای مدیریتی مناسب برای رفع بحران وجود ندارد .همچنین در این سناریو عرد یکپرارچگی در نظا هرای
تصمیمگیری و اجرایی و عد تحقق رویکرد مشارکتی و تاامل و اعتماد نهادی موجب پسرفت جاماه میگردد.
سناریوی سو ؛ سناریوی توساۀ آیندانگر ( :)Activeاین سناریو سناریوی توسراۀ ترابآوری واقرعنگر برر اسرا
پارادایم آتی از طریق بازتاریو بازتاریو ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و قوانین کارآمد در ابااد مختلرو مردیریتی-
نهادی را مطرح میکند .تحقق این سناریو مستل توساۀ سیستمی و یکپارچه در اباراد مختلرو اقتصرادی اجتمراعی
سیاسی و  ...با مشارکت جمای مرد و نهادهای دولتی و خصوصی است.
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تریین تابآوری در برابر تهدیدات در واقع شناخت نحوای تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتمراعی اقتصرادی نهرادی
سیاسی و اجرایی جوامع شهری در اف ایش تابآوری و شناسایی ابااد مختلرو ترابآوری در شرهرها اسرت .در ایرن
میان نوع نگر

به مقولۀ تابآوری و نحوۀ تحلیل آن از یک طرف در چگونگی شناخت تابآوری وضرع موجرود و

علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاستها و اقدامات تقلیل خطر و نحروۀ رویرارویی برا آن را تحرت ترأثیر
اساسی قرار میدهد .درواقع هدف از این رویکرد کاهش آسیبپذیری شهرها و تقویت تواناییهرای شرهروندان بررای
مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات مختلو است .تهدیدات و مخاطراتی که اساساً زیسرتبرو انسرانی را تحرت ترأثیر
خود قرار میدهند و بسته به وضایت کشورها؛ زیرمجموعههای مختلفی (اقلیمری زمینسراخت و انسرانی) دارنرد .در
این بین یکی از مهمترین مخاطرات و بحرانهایی که بهطور گستردا در تمامی نقاج جهان موجب آسریبهای فرراوان
میگردد شیوع یک ویرو

یا پاندمی (همهگیری) میباشد .یکی از خطرناکترین این ویرو ها کره از سرال  2391و

از شهر ووهان چین به اکثر نقاج جهان شیوع پیدا کردا ویرو

کرونا (کووید  )91با ویژگی سندر حاد تنفسری برودا

است .انتشار کووید  91به دلیل سرعت انتقال آن که از ویژگیهای ایرن ویررو

اسرت باعرث ایجراد یرک وضریات

اورژانس در بهداشت جهانی در کمتر از چنردماا در سراسرر کشرورهای جهران شردا اسرت .همچنرین ایرن بیمراری
واگیردار نهتنها سرب نگرانیهایی در ارتراج با سلامت جسمی همگانی شدا بلکه سرب بروز تاردادی از بیمراریهرای
روانشناختی آسیبهای اجتماعی و اقتصادی نی شدا اسرت .در ایرن شررایط حفرع وضریات سرلامت روان افرراد و
جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ضروری میباشد.
با توجه به گستردگی اثرات منفی این ویرو

بهویژا در شرهرهای کشرورهای درحرال توسراه هردف از تحقیرق

حاضر آینداپژوهی تابآوری شهر ترری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندمی کرونا میباشد که نترای بهدسرت
آمدا بدین شرح بودا است:
اول؛ پیشرانهای اقتصادی بیشترین اثرگذاری و پیشررانهای اجتمراعی بیشرترین اثرپرذیری را در ترابآوری شرهر
ترری در مقابله با کرونا به خود اختصا

دادااند.

دو ؛ از دست دادن شغل و آسیبپذیر بودن منرابع ترأمین درآمرد و عرد وجرود نهادهرای مرالی حرامی از اقشرار
آسیبپذیر موجب کاهش تابآوری افراد در مقابله برا ایرن بحرران گردیردا و عرد مردیریت و پاسرخگویی مناسرب
مسئولان و ارگانهای اداراکنندۀ شهر و عد تحقق مشارکت جمای نی بر کراهش ترابآوری شرهر و افرراد سراکن آن
دامن زدا است.
سو ؛ با توجه به وضایت موجرود و کمررود پیشررانهای کلیردی و اسرتراتژیک تأثیرگرذار در ارتقرای ترابآوری
تابآوری سیستم ضاوهای اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتمراعی و نظرا مردیریتی شرهر ترریر و موقایرت
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مت ل ل ایران در عرصۀ بینالمللی و عد دسترسی مناسب بره خردمات بهداشرتی-درمرانی و منرافع اقتصرادی میتروان
گفت آیندۀ تابآوری شهر ترری بر مرنای مخاطرات محیطی (پاندمی کرونا) ناپایدار خواهد بود.
در راستای دستیابی به شهر تابآور در ترری و مقابله با بحرانها و مخراطرات مختلرو (برهویژا پانردمی کرونرا)
راهکارهای زیر با توجه به وضایت موجود ارائه میگردد:
الو) راهکارهای ساختاریاکلان (بلندمدت و میانمدت) :یکی از مهمترین علل عرد تحققپرذیری ترابآوری در
شهر ترری همانند سایر شهرهای ایران مشکلات کلان و ساختاری در نظا مدیریتی و سراختارهای اقتصرادی-اجتمراعی
جاماه میباشد .در این راستا تغییر رویکرد مدیریت و نظا ادارۀ شهر از شرکل متمرکر (تکنوکراسری) بره مشرارکتی و
محلی ضروری میباشد .همچنین مهمترین پیشران تأثیرگذار بر عرد ترابآوری افرراد در اباراد مختلرو اجتمراعی و
فردی مایارهای اقتصادی بودا است .نابرابری در دستیابی به منافع اقتصادی و اف ایش مستمر فاصرلۀ طرقراتی و ترور
بیرویه موجب ازهم گسیختگی جاماه و کاهش تابآوری شهر گردیدا است بنابراین ضرروری اسرت کره تغییررات
بنیادی در نظا مدیریتی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد .تغییری که نهتنها در راستای ترابآور نمرودن
شهر بلکه تحقق توساۀ پایدار ضروری میباشد.
ب) راهکارهای غیرساختاریاخرد (کوتاامدت) :در راستای تحقرق شرهر ترابآور در مقابلره برا انرواع بحرانهرا و
پاندمی کرونا میتوان به تنظیم قوانین ال ا آور در راستای کاهش تجمع در مکانهای عمومی و ممنوعیرت رفتوآمرد و
رعایت فاصلۀ اجتماعی ایجاد یکپارچگی و تاامل نهادی بین ارگانهای درگیر با حروزۀ مردیریت بحرران در راسرتای
هماهنگی میان مراک اخذ تصمیمها و فاالیتهرای اجرایری از طریرق بازاندیشری در قروانین و رویکردهرای موجرود
اختصا

سرمایۀ متناسب در راستای توانمندسازی افراد و گرواهای کمدرآمرد و جلروگیری از سروق یرافتن آنهرا بره

سمت اقشار پردرآمد اطلاعرسانی و آموز

مناسب شهروندان (با توجه به اینکه تصرورات ذهنری و میر ان آگراهی از

بحران بسیار بااهمیت است) ایجاد قوانینی در راستای انجا فاالیتهای مختلو با رعایرت پروتکلهرای بهداشرتی (برا
توجه به ه ینههای سرسا آور زندگی).
قدردانی و تشکر

قدرانی و تشکر از نخرگان و متخصصان حوزۀ مدیریت بحران و مخاطرات شهر ترریر در انجرا پرژوهش حاضرر
که بخشی از رسالۀ دکتری تحت عنوان تحلیل فضایی تابآوری سکونتگااهای شهری در برابر مخراطرات محیطری برا
تأکید بر رویکرد آینداپژوهی و سناریونگاری (مطالاه موردی :شهر ترری ) با همکاری نویسندگان است.
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