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شمارۀ سی و هفتم

 -0مقدمه

باوجود پیشرفتهایی که در دهاههاای اخیار از نظار آموزشهاای پزشاکی ،مراقبتهاای بهداشاتی و بالاا رفاتن
معیارهای کیفیت زندگی حاصلشده است (میرزایی و همکااران )9111 ،خطارا ناشای از اماراا را کااهش داده و
بعضی از بیمارها را از بین برده است (متیو و مکدونالد ،)2441 ،9ولی انساان هناوز هام در برابار بسایاری از اماراا
آسی پذیر است (اورتیز)2440 ،2؛ چراکه علیرغم پیشرفتهای آموزشی و بهداشاتی ،میکروبهاای عفاونی ،ثابات و
پایدار بودند (موسسه ملای بهداشات)244. ،1؛ بهطوریکاه بیماریهاای هماهگیر مانناد مالاریاا و آنفولاانزا هناوز در
کشوهای درحا توسعه اداماه دارد (اسامیت 0و همکااران .)2424 ،اصالیتارین مواناع کنتار ماؤثر ایان بیمارهاا در
کشورهای درحا توسعه؛ مهاجر  ،شهرنشینی سریع ،ویژگیهاای اقتصاادی و اجتمااعی اسات (ریمارز و شالیخر،3
)2424؛ چراکه گسترش یک پاندمی وابستگی بسیاری به محیط ،نحوة ابتلا به بیماری ،میزان کشاندگی و مساری باودن
آن ،سطح بهداشت مردم و زمان پیدایش واکسن یا درمان برای آن بیماری دارد (ساداتی 1و همکااران .)2424 ،پانادمی،
شیوع بیماری است که بهسرعت و بهطور گسترده ،گسترش مییابد و نقش مهمی در محایط دارد (شااتناوی.)2491 ،.
پاندمیهای نوپدید مانند سارس ،آنفولانزا ،ایدز و کووید  91-نشاان میدهاد کاه چگوناه محیطهاای انسانسااخت و
بالأخص جوامع شهری را با مخاطرا متعدد روبرو کرده است (ایستون 0و همکاران .)2499 ،شهرها باهعنوان یکای از
محیطهای انسانساخت با برخورداری از ابعااد اجتمااعی ،فرهنگای ،زیساتمحیطی ،اقتصاادی ،کاارکردی و کالبادی
دارای روابط و پیچیدگیهای عدیدهای است (مارتی 1و همکاران .)2491 ،این روابط و شارایط پیچیاده ممکان اسات
برای شهر و شهروندانش مطلوب یا نامطلوب باشد .یکی از حالتهاای ایان پیچیادگی شایوع بیماریهاای هماهگیار
بهویژه پاندمی کرونا (کووید  )91است که ناشناخته بودن ،ابعااد و اثارا پنهاان و نیماه پنهاانش روزباهروز در حاا
گسترش است (اکوتا )2424 ،94و با سرعت بیشتری نه مثل اسلا خود (طاعون ،وبا ،ابولا و )...جواماع را از شارب باه
غرب درنوردیده (سازمان بهداشت جهانی )2424 ،99و به دنبا آن ،موجی از چالشهاای شاهری در ابعااد اجتمااعی،
اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ بهطوریکه این نو پدیده از یک پدیده پزشکی باه پدیاده اجتمااعی ،اقتصاادی و
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در پی آن شهر و شهرنشینی تبدیلشده و برعکس سایر همه خانوادههای خود ،بدون تبعای ،،فقیار و غنای ،شاما و
جنوب شهر را به یکچشم نگاه میکند؛ اما همواره گروههای آسی پذیر شهری باه دلیال نااتوانی در رعایات ماوازین
بهداشتی ،الزام برای کار و تأمین حداقل معیشات خاانواده و پرساه زنای اجتمااعی بارای فارار از فضااهای کوچاک
سکونتی که محل سکونت نیست ،بیشتر در معرا بیماری قرار دارند و این زمینه دیگری بارای درگیاری اجتمااعی و
اقتصادی همه گروهها در فضاهای شهری را فراهم میکند که خود مسب افزایش مشکلا پیشاگیری و کنتار کروناا
ویروس است (پالینگ )2424 ،که مهمترین برآیناد آن وقفاه در جریاان عاادی زنادگی ماردم ،مشاکلا اجتمااعی و
اقتصادی ،عاطفی ،روانی ،وقفه در تولیاد ،خادما و ارتباطاا  ،خساارا ماالی و جاانی ،تهدیاد و ازهمگسایختگی
سلامتی جامعه امروزی است (مرکز پژوهشهای مجلس)9111 ،؛ بنابراین برای پاسخدهی به ایان پانادمی رویکردهاای
نوینی برای ،آمادگی و پیشگیری الزامی است زیرا استراتژیهای فعلی برای این مراکز باهراحتی قابال پیشابرد نخواهاد
بود (وانگ 9و همکاران .)2424 ،در این میان ،تبیین تابآوری اجتمااعی باهعنوان یکای از ابعااد تاابآوری شاهری و
رویکرد نوین در برنامهریزی شهری در برابر پاندمیها بالأخص پاندمی کرونا (کووید  )91-اهمیت بسایار زیاادی دارد.
بدینسان در دهههای اخیر ،در سطح جهانی ،تغییرا چشمگیری در نگرش به مخاطرا شاکل گرفات؛ بهطوریکاه
دیدگاه غال از تمرکز صفر بر کاهش آسی پذیری به افزایش تابآوری در مقابل مخااطرا تغییار پیادا کارده اسات
(بسطامی و همکاران .)911. ،بر اساس این نگرش ،برنامهریزیهای کاهش مخاطرا و برنامههای آن باه دنباا ایجااد
و تقویت ویژگیهای جوامع تابآوری شدهاند و در زنجیره مادیریت ساوانح باه مفهاوم تاابآوری اجتمااعی توجاه
میکنند (کواك 2و همکاران .)2491 ،در این چارچوب با توجه به تجربه جهانی کروناا و پاارادایم برناماهریزی از درون
افراد پذیرفتهاند که تابآوری اجتماعی ،یکی از زیربنای حرکتی برای مهار کروناا خواهاد باود و تاابآوری اجتمااعی
بهعنوان توانایی یا ظرفیت افراد ،واحدهای اجتماعی (مانند جوامع و سازمانهای اجتماعی) و سیساتمهای اجتمااعی از
خانوادهها گرفته تا جامعه وسیعتر برای مقابله ،مقاومت و بازیابی از یک فاجعه توصیف مایشاود (مگاوایر و هاگاان،1
 )244.و آن به ظرفیت یک جامعه یا اجتماع محلی در مقابله و انطباب باا اختلالاا و تغییارا اشااره دارد و تواناایی
جوامع برای خودسازماندهی ،تنظیم تنشها و افازایش ظرفیات خاود بارای یاادگیری را انطبااب و پوشاش مایدهاد
(برتون)2493 ،0؛ بنابراین سطوح تابآوری اجتماعی اغل

باه تعادادی از عوامال پیچیاده محلای و منطقاهای ،مانناد

وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،میزان حمایت خارجی و ارائه کمک ،تجربه گذشته بحرانها بستگی دارد.
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شهرهای ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این پاندمی جدیاد ،باا انادکی تاأخیر و در شارایط ویاژه اقتصاادی،
اجتماعی و سیاسی از طریق شهر قم وارد ایران شد .بنا به علل و عوامل مدیریتی در سطح کلان جامعه ،امکاان قرنطیناه
کامل آنگونه که متخصصان بهداشت و درمان انتظار داشاتند ،وجاود نداشات و بادین ترتیا فراینادهای اقتصاادی،
اجتماعی و با شکل و فرم دیگری در فضاا ،ر نشاان داد (دانشاوور )2424،9باهعبارتیدیگر ،ایان پانادمی بار فضاای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سیستمهای سلامت شاهری ،شاهرهای ایاران تاأثیر میگاذارد و تغییراتای را در فضاای
شهری آنها ایجاد خواهد کرد .مفهوم تابآور ،در بسیاری از رشتههای دانشگاهی کااربرد دارد .تعااریف متعادد و گااه
کاملاً متفاو از آن ارائهشده است ،بهنحویکه آنها را میتوان به هرکسی یا هر مکانی و یا هر پدیدهای اعام از اجتمااعی
و غیره نسبت داد (دین و پیرسون .)2493 ،2ایان اصاطلاح را نخساتینبار هولیناگ 1در ساا  91.1باهعنوان مفهاومی
اکولوژیکی مطرح کرد ،سوس ادگر )2444( 0در نظامهای اجتماعی ،کاارپنتر )2449( 3در نظامهاای انساانی  -محیطای،
برکیس )2441( 1در نظامهاای اجتمااعی  -اکولاوژیکی ،برنئاو )2441( .در مادیریت ساوانح کوتاهماد و تیمارمن

0

( )9109در پدیدههای بلندمد مانند تغییرا اقلیمی به کاار گرفتناد (رفیعیاان و همکااران )9101 ،باا تکامال مفهاوم
تابآوری و توجه از مفهوم اولیه اکولوژیکی آن به سمت مفهوم اجتماعی اکولوژیکی و سوس به مفهوم اجتمااعی تغیار
یافت و تابآوری اجتماعی برای اولینبار توسط ادگر مطرح شد (مالدونادو 1و همکاران )2491 ،و باهطور گساترده در
مدیریت منابع طبیعی ،توسعه و تحولا اجتماعی و مدیریت بحران موردمطالعه قرار گرفات (کاک و سااکداپولراك،94
 .)2491همه تعاریف نهادهای اجتماعی چه اشخاص ،سازمانها و جوامع از تابآوری اجتماعی مرباوط باه تواناییهاا
و ظرفیتهای آنها برای تحمل ،جذب و مقابله انواع تهدیدهای زیستمحیطی و اجتماعی اسات (هاا و لامونات،99
 )2491تابآوری اجتماعی به دلیل تأثیر فراوان بلایا بر مردم و جوامع ،توسط بسیاری از محققاان باهمثاباه یاک مؤلفاه
کلیدی در تابآوری در نظر گرفته شد (کواك )2491 ،92و تاابآوری اجتمااعی باهعنوان تواناایی یاا ظرفیات افاراد،
واحدها و سیستمهای اجتماعی از خانوادهها گرفته تا جامعه وسیعتر بارای مقابلاه ،مقاومات و بازیاابی از یاک فاجعاه
توصیف شد (مگوایر و هاگان .)244. ،زمانی یک سیستم اجتماعی تابآور است که بتواند تکانههای موقت یاا دائام را
1 Daneshpour
2 Dinh and Pearson
3 Holling
4 Adger
5 Carpenter
6 Berkes
7 Bruneau
8 Timmerman
9 Maldonado
10 Keck &Sakdapolrak
11 Hall & Lamont
12 Kwok

تبیین عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرا

سا دهم

3

....

جذب کرده و بدون اینکه ثبا خود را از دست بدهد ،بهسرعت با شرایط در حا تغییر سازگار شاود (برتاون)2493 ،
در این چارچوب مخاطرا بیولوژیکی بهعنوان مخاطرا زیستی ،یک تهدیدی جدی برای سالامت موجاودا زناده
بهویژه انسانها شناخته (شرودر )2493 ،که شامل باکتریهای پاتوژن ،ویروسها ،انگلهاا و همچناین سامومی هساتند
(مارتینلی .)2491 ،9این نوع مخاطرا علت بسیاری از بیماریهای انسانی است؛ بهعنوانمثا بااکتریهاای وباا ،سال،
ت  ،جذام منجر باه بسایاری از بیمارهاای اساها مایشاوند (راماش .)2493 ،مالاریاا ،بیمااری خاواب و لیشامانیوز
نمونههایی از بیماریهای ناشی از انگلهای تکیاختهای میباشند که توسط نایش حشارا ایجااد مایشاوند .آمیبای
دیسانتری و ژیاردیا ناشی از مصر آب و غذای آلوده میباشاد (اساتهلگرن و اشاناس .)2441 ،شایوع یاک بیمااری
غیرمعمولی شبیه به بیماری آنفلاونزا کاه در ساا های  9191و  919.در انگلساتان و فرانساه مشااهده شاد ،در واقاع
میتواند نشان دهنده شیوع اولیه گونهای از بیماری آنفلونزا باشد که باعث مرگ بسیاری از انساانهاا شاد (آکسافورد،2
2442؛ آکسفورد )2449 ،علاوه بر این ،در طو دوره همهگیری آنفلونزای اسوانیایی در ساا  ،9190حادود یاک ساوم
جمعیت جهان به این بیماری مبتلا شدند که منجر به مرگ حدود  34میلیون نفار در سراسار جهاان شاد (تااوبنبرگر و
مورنس )2441 ،1و در برخی از نقاط جهان این ویروس تا سا  9124باه شایوع خاود اداماه داد (جانساون و ماولر،0
 )2442و تأثیرا عمده اجتماعی و اقتصادی بسیاری داشته که برخی از آنها هنوز چندین دهه بعاد آن آشاکار شادند
(آلمند .)2441 ،3جدو ( )9اثرا انواع فاجعه بر انسان را نشان میدهد.
جدول  -0اثرات انواع فاجعه بر انسان
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سونامی
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محلی
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زیاد
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امروز پاندمی کرونا (کووید  )91-به دلیل قابلیت انتقا سریع ویروس یک تهدید جدی برای انسان تلقی مایشاود
که اگر کنتر و مقابله نشود ،میتواند جان صدها میلیون انسان را بگیرد (مرکز تحقیقاا پزشاکی مبتنای بار شاواهد،9
 )2424یکی از شیوههای جلوگیری و کند کردن انتقا ویروس ،استفاده از مؤلفاههای کلیادی تاابآوری اجتمااعی از
قبیل آگاهی و آموزش ،سلامت ،مهار  ،نگرش ،سرمایه اجتمااعی و عادالت و براباری در برابار کوویاد  91میباشاد
(سازمان بهداشت جهانی2424 ،2؛ ساجا .)2424 ،1اگرچه شیوع این پاندمی با افزایش تاراکم رابطاه مساتقیم دارد و باا
افزایش تراکم شیوع و انتقا ویروس بیشاتر میشاود اماا دو نکتاه قابلتوجاه اسات از یکساو شاهرهای متاراکم باا
برنامههای بهداشت عمومی خوب از آلودگی و مرگومیر کمتری نسبت به مناطق کامتاراکم و باا برناماههای ضاعیف
برخوردار هستند (ریچموند و روهنر )2490 ،0از سوی دیگر از طریق عوامل مؤثر تابآوری اجتماعی از قبیال آگااهی
و آموزش ،سلامت ،مهار  ،نوع نگرش ،سرمایه اجتماعی ،عدالت و برابری میتوانند باعاث کااهش شایوع پانادمی و
فشار آن بر سیستمهای سلامت در مناطق شهری شوند (لیندکاه2424 ،3؛ نورمایال .)2424،1چراکاه عوامال تاابآوری
اجتماعی از قبیل معیار آگاهی و آموزش یکی از اقداما پیشگیرانه در برابر ایان مخااطره میباشاد کاه ساب ارتقاای
سطح آگاهی و مهار های پیشگیریکننده مردم در راستای حفاظت فردی و جمعی در برابر این پانادمی ،از مهمتارین
معیارهای ضروری برای کنتر و پیشگیری آن میباشد (کاتر2440 ،0؛ سیننر 1و همکاران .)2441 ،شااخص مهام دیگار
در بعد اجتماعی میزان دانش و توانایی است کاه در ایان زمیناه شاهروندان باه دسات آوردهاناد (راس 94و همکااران،
 )2494بدین معنا که علاوه بر آگاهی که خود از محیط اطرا دارند به چه میزان توانسته اطلاعااتی را درزمیناه پانادمی
کووید 91-به دست آورند .شاخص مهار یکی دیگر از شاخصهای مهم تابآوری اجتمااعی اسات کاه خانوارهاا
برای مقابله با پاندمی کووید  91کس

کردهاند به همین دلیل وضعیت مهار خانوارها در برابر پانادمی کوویاد 91-از

طریق شرکت در دورههای آموزشی و بهعنوان مثل رعایت پروتکلهاای بهداشاتی ارزیاابی میشاود (کلاوژ)2424 ،99
)1 Centre for Evidence-Based Medicine(CEBM
2 World Health Organization
3 Saja
4 Richmond and Roehner
5 Lindeke
6 Normile
 .به عنوان مثا میزان بالای آلودگی کوید91-در شاهرهای بزرگای مانناد شایکاگو ،نیویاورك و سایاتل (مراکاز مهام تجاار  ،گردشاگری و
مهاجر ) و شهرهای متراکم مانند هنگ کنگ ،سنگاپور و سانفرانسیسکو و کشورهای مانند ژاپن ،کره جنوبی و تایوان با تراکم شهرنشاینی بالاا
از طریق برنامههای منظم بهداشتی و تابآوری اجتماعی میزان مرگ و میر کوید 91-را به حداقل رساندهاند.
8 Cutter
9 Cinner
10 Ross
11 Kluge
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یکی دیگر از شاخصهای تأثیرگذار بر میزان تاابآوری اجتمااعی ناوع نگارش و بااور افاراد و خانوارهاا در ساطح
اجتماعا محلی نسبت به مخاطره پاندمی است (کاارتر )249. ،9سارمایه اجتمااعی یکای از شااخصهای اجتمااعی
درزمینه تابآوری اجتماعی است کاه از طریاق مشاارکت در رعایات پروتکلهاای بهداشاتی ،اعتمااد و همبساتگی،
گروهها و شبکههای اجتماعی میتواند در مقابله با پانادمی کوویاد 91-موردبررسای شاود (سااجا .)2424 ،درنهایات
شاخص برابری و عدالت است که از میان معیارهای آن ،زیار معیارهاای توزیاع مناابع بهداشاتی و عادالت اجتمااعی
میتواند در تحلیل عوامل مؤثر در تابآوری اجتماعی در راستای کرونا مؤثر باشد (ساجا .)2424،2با توجاه باه جدیاد
بودن بحران بیماری کرونا (کووید )91-در سراسر جهان و عدم پژوهشهای کافی در ابعاد مختلاف آن ،مناابع کاافی و
مستندی وجود ندارد .نیز اغل

پژوهشهای بهعملآمده در سراسر جهان نیز در حوزههای پزشاکی ،درماانی ،زیسات

شناسی و بهداشتی مربوطه هستند .پژوهشهای مرتبط با بیماری کرونا و شهرسازی را مایتاوان در دودساته داخلای و
خارجی طبقهبندی نمود :لی و همکاران ( )2424در پژوهشی باا عناوان آمادگیهاای اپیادمیک در محایط شاهری باه
بررسی فرصتها و چالشهای جدید اثرا کرونا در محیطهای شهری پرداختهاند آنهاا معتقدناد محیطهاای شاهری
دارای یک سری از عوامل مشترکی میباشند که باید برای مقابله با این اپیدمی موردتوجه قرار بگیرند؛ به عباارتی بارای
تضمین آمادگی بهتر در محیطهای شهری باید بر ارتقاء تابآوری برای مقابله با شیوع و سلامت تأکیاد شاود .درنتیجاه
برای ارتقا تابآوری باید از کنشگران فعا  ،جوامع محلی و اجتماعی و شبکههای اجتماعی استفاده شود.
ریانتی 1و همکاران ( )2424در پژوهشی با عنوان تابآوری ساختمان در برابر مخاطرا بیولوژیکی و بیماریهاای
همهگیر :کووید  91و پیامدهای آن در چارچوب سندای به مکانیسمها و اساتراتژیهاای موجاود بارای تاابآوری در
برابر بلایا در چارچوب سندای برای کاهش فاجعه را تشریح میکند که میتوان با واکنش مطلوب به بیماریهاای هماه
گیری مانند کووید  91را افزایش داد اما اقداما اولیه و سریعی از سوی سازمانهای مارتبط باا کااهش خطار فاجعاه

0

صور نگرفته است.
رابینسون )249.( 3در پژوهشی با عنوان رهنمودهای عمل :ارزیابی ملی خطر ابتلا باه بلایاا باه ارزیاابی مخااطرا
بیولوژیکا و به تشریح انواع مخاطرا بیولوژیکی از قبیل ویروس ابولا ،زیکا و کووید  91و رویکردهای ارزیاابی ایان
مخاطرا از قبیل ارزیاابی ریساک اساتراتژیک ،ارزیاابی ساریع ریساک ،ارزیاابی پاس از رویاداد پرداختاه اسات و
نتیجهگیری میکند که پارامترهای کلیدی باید در ارزیابی خطر بیماریهای مساری در نظار گرفتاه شاوند کاه عباار
1 Carter
2 Saja
3 Riyanti
4 Disaster risk reduction
5 Robinson
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است از :احتما (احتما انتقا در جمعیات) و تاأثیر (شاد بیمااری) و همچناین زمیناهای کاه بیمااری در آن ر
میدهد.
رامش )2493( 9در مطالعاتی با عنوان مقدمهای بر مخااطرا بیولوژیکاا و زیساتمحیطی ،ریساکها و بلایاا باه
ارزیابی مخاطرا  ،ریسکها و فجایع متعددی که میتواند با دیگر پدیدههای طبیعای یاا فعالیاتهاای انساانی مارتبط
میباشد پن فصل کتاب به ریسکها ،خطرا و بلایای مرتبط با حشرا و اثرا تغییرا جمعیتی آنها مایپاردازد و
در ادامه ،علل بیمارهای مزمن محیطی و پاسخ به شیوع بیمارهای عمده در نقااط مختلاف جهاان ماورد بررسای قارار
میگیرند .فصلهای ارائه شده در این کتاب ،منعکسکننده تهدیدا بزرگتار و گساتردهتر ،ناشای از تناوع طااعون و
آفت حشرا  ،جلبکهاای سامی ،تهدیادهای مساتقیم حیواناا  ،تخریا

زماین ،جنگالزدایی ،بیاباانزایی ،اثارا

اکولوژیکی تغییر آبوهوا و حتی حمله به زمین توسط ستارههای دنبالهدار و خرده سیارهها هساتند کاه اگار باهانادازه
کافی بزرگ باشند ،زندگی را نابود میکنند .شهر زنجان بهعنوان یکی از شاهرهای میاان انادام ایاران تحات تاأثیر ایان
مخاطره بیولوژیکا و خارجی قرارگرفته و این امر از یکسو باعث شده شهروندان تحت تأثیر ایان شارایط جدیاد در
برابر این تهدید و مخاطره سه واکنش انکار ،بیتفاوتی و یا تغییر و تحو را از خود بروز دهند که باعاث اشااعه شادید
این پاندمی شده و از سوی دیگر با مشخص شدن ابعاد مسئله و جدیت آن ،مدیریت شهری باا امتنااع فاراوان ،مجباور
به اجرایی سیاستهای چون فاصلهگذاری اجتماعی ،در خانه ماندن بهصور داوطلباناه و اعماا قاوانین در صاور
نیاز ،ممنوع شدن اجتماعا عمومی ،تعطیلی مدارس و ادارا  ،پرهیاز از حملونقلهاای عماومی و مانناد آنهاا کاه
چر های گردش زندگی اجتماعی را کند کرده است؛ برای مثا بسیاری از کسا وکارهای وابساته باه روناق زنادگی
اجتماعی مانند غذا فروشیها ،فعالیتهای ورزشی ،آرایشگاهها و کافیشاپها در کوتاهمد کسااد شاده و چهبساا باا
تداوم بحران ،ورشکست شوند .با حضور طولانیمد در منز در جامعهای با الگوی زنادگی مردساالار ،فشاار انجاام
وظایف خانگی را برای زنان بیش ترکرده و موج تنشهایی میان زوجین یا میان آنها و کودکاان و کهنساالان شاده
است .همچنین تعطیلی مدارس و دانشگاهها موج

جادا شادن میلیونهاا کاودك ،نوجاوان و جاوان از فعالیتهاای

آموزشی و اجتماعی برای مدتی طولانی خواهد بود که بعداً ممکن است جباران آن بهآساانی ممکان نباشاد .از ساوی
دیگر تداوم وضعیت بحران و محدودیت و خود انزوایای تحمیلای یاا خودخواساته ،تاأثیرا مخربای بار گروههاای
آسی پذیری خواهد گذاشت .از همین رو لازم است تا عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی شاهری در برابار پیامادهای
پاندمی (کووید )91-شناسایی شود تا بتوان از طریق این عامل گامی در جهت مقابله با ایان پانادمی برداشات؛ بناابراین

1 Ramesh
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سؤا اصلی تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد؛ عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در برابر مخااطرا بیولوژیکاا باا
تأکید بر کووید 91-کدام اند؟
 -5دادهها و روشها
 -0-5روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر ،به لحااظ روش توصایفی  -تحلیلای و از لحااظ هاد کااربردی اسات .بارای
گردآوری دادههای موردنیاز از روش کتابخانهای (نقشه توزیع بیماری کووید  ،91کتابها و مقالاا معتبار در راساتای
موضوع پژوهش) و از روش پیمایشی بهصور پرسشنامه و روش دلفی هدفمند استفاده شد .جامعاه آمااری تحقیاق
 911931خانوار شهر زنجان میباشد که بر اساس فرمو کوکران حجام نموناه  129باه دسات آماد .جهات انتخااب
نمونهها برای انجام مصاحبه از روش نمونهگیری هدفمند (بیماران کروناایی) و ساهمیهای اساتفاده شاد .بارای هماین
منظور ابتدا بهصور مطالعه و مرور نظاممند منابع ،باتوجهبه مبانی نظاری پاژوهش اقادام باه گاردآوری  03شااخص
عوامل مؤثر در تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرا بیولوژیکا با تأکیاد بار کوویاد  91گردیاد و ساوس باه روش
دلفی هدفمند باهد استفاده از نظرا  ،ایدههای خلاقانه و قابلاطمیناان از  14کارشاناس 9و شاهروندان در دو مرحلاه
بررسی و تأیید اولیه (برای رسیدن به اجماع اولیه) و در مرحله دوم ،تدوین و تأییاد نهاایی (بارای رسایدن باه اجمااع
نهایی) اقدام به تدوین نهایی شاخصها و گویههای تابآوری اجتماعی در برابار مخااطرا بیولوژیکاا باا تأکیاد بار
کووید  91-گردید که حاصل این مرحله  22شاخصه مفهومی نهایی در جادو ( )9میباشاد کاه نهاایی شاد .جهات
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در این پاژوهش از دو روش اعتباار پرساشنامه باا اساتفاده از دو روش صاوری و
اعتبار سازه (عاملی) بهمنظور ارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آزمون آلفای کرونبا اساتفاده شاده اسات کاه نتاای
حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی بالا برخوردار است .آلفای کرونبا برای دو سااختار از  4/.بالااتر اسات کاه
بالاتر از  4/3میباشد .در ادامه برای تحلیل دادهها با استفاده از روش پیمایشای نظارا کارشناساان مارتبط باا موضاوع
اقدام ارزشگذاری نهایی برای شاخصههای مفهومی نهایی گردیده و با استفاده از ابزارهای تحلیلای پژوهشای (از ماد
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در قال

 9کارشناسان هد
استان زنجان بودند.

مد سازی معادلا ساختاری) اقدام به تحلیل دادهها گردید.

در این بخش از تحقیق دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،اساتید گروه جغرافیای دانشگاه زنجان و کارشناسان مدیریت بحران
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جدول  -5شاخصهای مفهومی استخراج شده برای شناسایی عوامل مؤثر
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میزان عملکرد در راستای پیشگیری یا گسترش ویروس کرونا ،در مقایسه با عملکرد دیگران

91

دارای مهار های خودمراقبتی در برابر ویروس همهگیر کرونا

90

سازگاری با تغییرا شرایط کرونایی

93

ارزیابی رفتارهای سلامتی در مقایسه با قبل از شیوع کرونا

91

کاهش شیوع بیماری کووید  91-از طریق کار گروهی و تیمی

9.

میزان اعتماد به مدیران شهری در راستای کاهش بیماری کووید  91-در بین افراد منطقه

90

عملکرد مدیران شهری در راستای شفا سازی در مقابله با کووید 91-

91

دسترسی به مراکز درمانی بیمارستان ،اورژانس ،داروخانه و....

24

رضایت ساکنان از وضعیت عملکردی نهادهای مؤثر در کاهش اثرا ناشی از کووید 91-

29

دسترسی به اینترنت

22

برنامهریزی نهادهای دولتی و محلی برای جلوگیری از پیامدها و خسارا ناشی از کووید 91-
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 -5-5قلمرو جغرافیایی موردمطالعه

شهر زنجان بر سر راه دو کلانشهر تهران  -تبریز و از شهرهای بخش شارقی اساتان زنجاان و در ارتفااع متوساط
 9111متر از سطح دریا واقع گردیده است .موقعیت جغرافیایی شهر منطبق بر  00درجه و  20دقیقه تاا  00درجاه و 14
دقیقه طو شرقی از نصفالنهار گرینویچ و  11درجه و  04دقیقه تا  11درجه و  09دقیقه عرا شمالی از خاط اساتوا
است .فاصله شهر زنجان تا پایتخت ایران  114کیلومتر میباشد (طرح تفصیلی شهر زنجان .)9103 ،شاکل شاماره ()2
موقعیت منطقه موردمطالعه را نشان میدهد.

تبیین عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرا

سا دهم

....
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شکل  -0توزیع پاندمی کووید  01-و موقعیت منطقه موردمطالعه
منبع اپلیکیشن ماسک و نگارندگان9111 ،

 -9نتایج و بحث

پیش از اقدام به تبیین عوامل مؤثر تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرا بیولوژیکا باا تأکیاد بار کوویاد  91-باا
استفاده از روش تحلیل عاملی از یکسو باید از کافی بودن حجم نمونه جهت تحلیل عاملی اکتشاافی اطمیناان حاصال
نمود .یکی از روشهای بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه شاخص کفایت نمونه است .درصاورتیکاه
مقدار آن کمتر از  4/.باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناس

نخواهند بود ،نتای حاصال از آن نشاان داد آمااره KMO

میزان  47031با میزان خطای  47444بهدستآمده است؛ بنابراین حجم نمونه برای تحلیل عاملی کاافی اسات .از ساوی
دیگر برای اطمینان از مناس بودن دادهها را تحلیل عاملی مبنیبر این اینکه ماتریس همبستگی کاه پایاه تحلیال عااملی
قرار میگیرد در جامعه برابر با صفر نیست ،باید از آزمون بارتلت استفاده کرد نتای حاصل از آزمون بارتلات نشاان داد
که مقدار آن برابر با  9320/129با میزان خطای  4/444میباشد؛ بنابراین نتای گویاای معناای مناسا بودناد دادههاای
گردآوریشده میباشد.
جدول  -9مقدار آزمون  kmoو بارتلت برای شناسایی عوامل مؤثر تابآوری اجتماعی در برابر کووید 01
آزمون

بارتلت

مقدار kmo

میزان خطا ()sig

مقادیر

9320/129

4/031

4/444
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جغرافیا و مخاطرا محیطی
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شمارۀ سی و هفتم

بعد از مراحل مذکور از تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار ایموس برای تبیین عوامل ماؤثر تاابآوری اجتمااعی در
برابر کووید  91-استفاده شد در این مرحله برحس

شاخصهای مفهومی برگزاری شده و بر اسااس روش چارخش

عملیاتی مد  ،اقدام به شناسایی عوامل اصالی تبیینکنناده تاابآوری اجتمااعی در برابار پانادمی کوویاد  91در شاهر
زنجان شد .نتای جدو  ،0چهار عامل اصلی را نشان میدهد که  22شاخصاه مفهاومی تبیینکنناده را بار اسااس باار
عاملی عملیاتی میکند و عامل او با  1شاخصه مفهومی را باتوجهباه قرابات مفهاومی و عملیااتی در کناار هام قارار
میدهد و نتای مفهومی برای عامل او نشان میدهد که شاخصه آگاهی از برناماههاای ردیاابی تمااس باا مبتلایاان و
اپلیکیشنهای کووید  91با بیشترین بار عاملی  4701و میزان دسترسای باه پزشاک خاانواده دارای کمتارین میازان باار
عاملی 4730در این فرایند میباشد و باتوجهبه مفاهیم استنباط شده میتوان عنوان آگاهی و سالامت را بارای عامال او
نامگذاری کرد .میزان آگاهی و اطلاعاا افاراد در ماورد پانادمی کوویاد  91و سالامت باه کماک مطالعاه و فنااوری
اطلاعا و همچنین این مقوله بیانگر نحوه واکنش شهروندان با پیامدهای پاندمی کووید  91میباشد؛ بناابراین میتاوان
گفت آگاهی و میزان سلامت برای واکنش به پاندمی کووید  91و رویارویی مناس باا آن ،اصالی مهام در مادیریت و
ارتقاء تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید  91است 0 .شاخصه مفهومی باا ضاری پایاایی  4/.0جهات تبیاین
عامل دوم تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید  91در شهر زنجان با اساتفاده از عامال اکتشاافی ماورد شناساایی
قرارگرفتن است این فرایند نشان میدهد که باتوجهبه اهمیت این عامل مقولههای مانناد اثارا بحاران کوویاد  91بار
انگیزه ادامه حیا در شهر زنجان با بیشترین بار عاملی  4713و میزان اثرا فاصلهگذاری اجتماعی و فیزیکای از شایوع
کووید  91ویروس بار عاملی  4704و برگزاری دورههای خاودمراقبتی در پیشاگیری از کوویاد  91دارای کمتارین باار
عاملی  4710برای تبیین تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید  91میباشد و باتوجهباه باار مفهاومی شاخصاههای
مفهومی شناساییشده توسط مد ذکرشده میتوان این عامال را باا عناوان عامال نگارش نامگاذاری کارد .نگارش و
باورهای خانوارها مبنیبر وجود این پاندمی ،انجام اقداماتی برای کاهش اثرا زیانبار آن در بین خانوارهاا دارای حاائز
اهمیت است.
جدول  -0نتایج شاخصههای مفهومی استخراج شده برای شناسایی عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی
ابعاد

آگاهی و سلامت ()F1

ردیف

گویهها

بارعاملی

A1

آگاهی از برنامههای ردیابی تماس با مبتلایان و اپلیکیشنهای کووید 91

4/01

A4

آموزشهای لازم برای واکنش مناس و مقابله منظم در ارتباط با کووید 91

4/.0

A3

میزان تحت پوشش بیمههای درمانی و تأمین اجتماعی

4/11

A2

میزان آگاهی از پروتکلهای بهداشتی در جهت پیشگیری پاندمی کووید 91

4/31

A5

میزان آگاهی برای قرارگرفتن در مکانها و فضاهای عمومی

4/31

A6

میزان دسترسی به پزشک خانواده

4/30

K

4/.0

سا دهم
ابعاد

تبیین عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرا

91

....

نگرش ()F2

ردیف

گویهها

بارعاملی

B1

برگزاری دورههای خودمراقبتی در پیشگیری از کووید 91

4/1.

B2

معتقدم در قبا این بحران ناخواسته مصلحتی است

4/10

B3

اثرا بحران کووید  91بر انگیزه ادامه حیا

4/11

مهار ()F3
سرمایه اجتماعی و عدالت ()F4

B4

میزان اثرا فاصلهگذاری اجتماعی و فیزیکی از شیوع کرونا ویروس

4/04

C1

استفاده از اپلیکیشنهای ردیابی تماس و کرونا روی تلفن همراه مرتبط با کرونا ویروس

4/30

C2

میزان عملکرد در راستای پیشگیری یا گسترش ویروس کرونا ،در مقایسه با عملکرد دیگران

4/01

C3

دارای مهار های خودمراقبتی در برابر ویروس همهگیر کرونا

4/.3

C4

سازگاری با تغییرا شرایط کرونایی

4/11

C5

رفتارهای سلامتی در مقایسه با قبل از شیوع کرونا

4/00

D1

کاهش شیوع بیماری کووید  91-از طریق کار گروهی و تیمی

4/10

D2

میزان اعتماد به مدیران شهری در راستای کاهش بیماری کووید  91-در بین افراد منطقه

4/14

D3

عملکرد مدیران شهری در راستای شفا سازی در مقابله با کووید 91-

4/01

D4

دسترسی به مراکز درمانی بیمارستان ،اورژانس ،داروخانه و....

4/10

D5

رضایت ساکنان از وضعیت عملکردی نهادهای مؤثر در کاهش اثرا ناشی از کووید 91-

4/01

D6

دسترسی به اینترنت

4/.4

D7

برنامهریزی نهادهای دولتی و محلی برای جلوگیری از پیامدها و خسارا ناشی از کووید 91

4/1.

K

4/.0

4/02

4/.1
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تحلیل مقولههای بهکاررفته برای عامل سوم با ضری پایایی  4702نشاان میدهاد کاه میازان عملکارد در راساتای
پیشگیری یا گسترش ویروس کرونا ،در مقایسه با عملکرد دیگران باا بیشاترین باار عااملی  4701و شاخصاه مفهاومی
رفتارهای سلامتی در مقایسه با قبل از شیوع کووید  91دارای کمترین بار عاملی  4700میباشد و باتوجهبه باار مفهاومی
و معنایی  1مشخصه میتوان عنوان مهار را برای آن نامگاذاری کارد؛ چراکاه مهاار یکای از مهمتارین عاملهاای
ارتقاء تابآوری اجتماعی برای مقابله با این پاندمی است به همین دلیل وضاعیت مهاار خانوارهاا در دوره کروناایی
باید سنجش شود . .شاخصه مفهومی شناساییشده برای عامل چهارم شناسایی شدند که شاخصه دسترسای باه مراکاز
درمانی بیمارستان ،اورژانس ،داروخانه و ...دارای بیشترین بار عاملی  4710و شاخصه میزان اعتمااد باه مادیران شاهری
در راستای کاهش بیماری کووید  91-در بین افراد منطقه دارای کمترین بار عااملی  4714میباشاد؛ بناابراین باتوجهباه
بار مفهومی و محتوای شااخصها میتاوان عناوان سارمایه اجتمااعی و عادالت را بارای آن نامگاذاری کارد .بعاد از
شناسایی عوامل تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در شاهر زنجاان ،ارتبااط سااختاری ایان عوامال در تبیاین
تابآوری در شهر زنجان مورد تحلیل قارار گرفات .بارای ایان منظاور از تحلیال عااملی تأییادی در قالا نرمافازار
مد سازی ساختاری ایموس استفاده شد .در راستای نمایههای آمااری استخراجشاده از ماد ماذکور در ماد ساازی
معادلا ساختاری نشان از معناداری ارتباط ساختاری عاملهای استخراجشده دارد.

90

شمارۀ سی و هفتم

جغرافیا و مخاطرا محیطی

جدول  -2آماره ساختار عاملی تأییدی پیشرانهای استخراجشده
X2

Df

CMIN/DF

P

GFI

CFI

Rmsea

F1

913/01

00

2/02

4/442

4/11

4/13

4/403

F2

904/29

00

2/01

4/449

4/13

4/10

4/433

F3

901/92

01

2/12

4/442

4/14

4/12

4/400

F4

903/30

01

2/1.

4/449

4/10

4/11

4/400
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همانطور که شاخصهای برازندگی جدو  1نشان میدهد ،دادههای این پاژوهش باا سااختار عااملی و زیربناای
نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و تمامی آنها دارای وضعیت مناس

باتوجهباه حاد آساتانههای تعریفشاده بارای

آنها دارد؛ چراکه از الگوی برازش مناسبی برخوردار است کاه نسابت  X2باه درجاه آزادی ( )DFکمتار از  1باشاد و
مقدار  RMSEAکمتر از  4/94باشد .در الگوی حاضر مقدار  RMESAکمتار از  47433و مقادار  X2باه درجاه آزادی
( )DFکمتر از  1میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوی مفهومی تحقیق حاضر ،تناسا مناسابی باا دادههاای
جمعآوریشده دارد.

شکل  -5مدلسازی ارتباط متقابل بین عوامل مؤثر تبیینکننده تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید 01

تبیین عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در برابر مخاطرا

سا دهم

....

93

مد سازی ارتباط متقابل عوامل مؤثر تبیینکننده تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کوویاد  91نشاان میدهاد کاه
ارتباط معناداری بین عوامل شناساییشده جهت تبیاین تاابآوری اجتمااعی در شاهر زنجاان وجاود دارد .دراینباین
بیشترین میزان ضری

رگرسیون وزندار بهدستآمده مربوط به ارتباط متقابل مهار ( )F3با نگارش ( )F2باا ضاری

رگرسیونی وزندار  4711میباشد که نشاندهنده اهمیت این دو عامل در تبیاین عوامال تاابآوری اجتمااعی در برابار
پاندمی کووید  91است .بعادازاین دو عامال ،عامال سارمایه اجتمااعی و عادالت ( )F4باا نگارش ( )F2باا ضاری
رگرسیونی وزندار  4710از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفات کاه
عوامل مؤثر شناساییشده در برابر پانادمی کوویاد  91از ارتبااط دوساویه معنااداری در راساتای تبیاین عوامال ماؤثر
تابآوری اجتماعی دارند.
 -0نتیجهگیری

در بحران کنونی ،مفهوم تابآوری اغل

برای تجزیهوتحلیل فرایندهای بازیاابی سیساتمها از تکاناههای موقات و

شوكها استفاده میشود .تابآوری به این مفهوم برای توصیف اینکاه سیساتمها بتواناد تکاناههای موقات یاا دائام را
جذب کرده و بدون اینکه ثبا خود را از دست بدهد ،بهسرعت با شرایط در حا تغییار ساازگار شاود ،اشااره دارد و
هر بحران و تکانه ویژگیهای خاص خود را دارد ،اما از نظر مقیاس و ماد زمان متفااو اسات جادو ( .)9بحاران
فعلی (کووید  )91نمونه بارز از یک بحران همهگیر است که میتواند باهعنوان تکاناه و شاوك جهاانی در نظار گرفتاه
شود ،یک رویداد سریع با عواق

بسیار خطرناك که میتواند حداقل دو قاره را پوشاش دهاد و برآیناد آن ،اغلا

باا

یک بحران بهداشتی و همچناین بحاران اجتمااعی مارتبط اسات .در ایان میاان ،تبیاین تاابآوری باهعنوان یکای از
رویکردهای نوین در برنامهریزی شهری در برابر پاندمیها بالأخص پاندمی کرونا (کووید  )91-اهمیات بسایار زیاادی
دارد .بدینسان در دهههای اخیر ،در ساطح جهاانی ،تغییارا چشامگیری در نگارش باه مخااطرا شاکل گرفات؛
بهطوریکه دیدگاه غال

از تمرکز صفر بر کااهش آسای پذیری باه افازایش تاابآوری در مقابال مخااطرا تغییار

پیداکرده است .بر اساس این نگرش ،برنامهریزیهای کااهش مخااطرا و برناماههای آن باه دنباا ایجااد و تقویات
ویژگیهای جوامع تابآوری شدهاند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تاابآوری اجتمااعی توجاه مایکنناد .در
این چارچوب با توجه به تجرباه جهاانی کروناا و پاردایمیاک برناماهریزی از درون افاراد پذیرفتهاناد کاه تاابآوری
اجتماعی ،یکی از عوامل زیربنایی حرکتی برای مهار کووید  91خواهد بود و تابآوری اجتمااعی باهعنوان تواناایی یاا
ظرفیت افراد ،واحدهای اجتماعی و سیستمهای اجتماعی از خانوادهها گرفته تا جامعه وسیعتر برای مقابلاه ،مقاومات و
بازیابی از یک فاجعه توصیف میشود و آن به ظرفیت یک جامعه یا اجتماع محلی در مقابلاه و انطبااب باا اختلالاا و
تغییرا اشاره دارد و توانایی جوامع برای خودسازماندهی ،تنظیم تنشها و افازایش ظرفیات خاود بارای یاادگیری را
انطباب و پوشش میدهد .همه تعاریف نهادهای اجتماعی چه اشاخاص ،ساازمانها و جواماع از تاابآوری اجتمااعی
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مربوط به تواناییها و ظرفیتهای آنها برای تحمل ،جذب و مقابله انواع تهدیدهای زیستمحیطی و اجتمااعی اسات.
تابآوری اجتماعی به دلیل تأثیر فراوان بلایا بر مردم و جوامع ،توسط بسیاری از محققان باهعنوان یاک مؤلفاه کلیادی
در تابآوری در نظر گرفته میشود و بهعنوان توانایی یا ظرفیت افراد ،واحدهای اجتماعی (مانند جواماع ،ساازمانهای
اجتماعی) و سیستمهای اجتماعی از خانوادهها گرفته تا جامعه وسیعتر برای مقابله ،مقاومات و بازیاابی از یاک فاجعاه
توصیف میشود؛ بنابراین باید نخست ،عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا شناساایی شاود .بارای
مشخصکردن عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی در شهر زنجان کاه یکای از شاهرهای ایاران اسات کاه در معارا
آلودگی پاندمی کووید  91قرار گرفته اسات ،از ماد تحلیال عااملی در نرمافازار ایماوس اساتفاده شاد .از هماین رو
باتوجهبه تعداد معیارهای تحقیق از  03شاخص مفهومی تبیین عوامال ماؤثر در تاابآوری اجتمااعی در برابار پانادمی
کووید  91گردآوریشده با استفاده از مد مذکور  22شاخص مفهومی با  0شاخص شناسایی شدند .نتاای حاصال از
مد مذکور نشان داد که از بین  22شاخص مفهومی در عامل او با عنوان آگااهی و سالامت باا نمااد ( )F1شاخصاه
مفهومی آگاهی از برنامههای ردیابی تماس با مبتلایان و اپلیکیشانهای کوویاد  91باا بیشاترین باار عااملی  4701و در
عامل دوم با عنوان نگرش با نماد ( )F2شاخصه مفهومی اثرا بحران کووید  91بر انگیزه ادامه حیا باا بیشاترین باار
عاملی  4711و در عامل سوم با عنوان مهار با نماد ( )F3شاخصه مفهومی میازان عملکارد در راساتای پیشاگیری یاا
گسترش ویروس کرونا ،در مقایسه با عملکرد دیگران با بیشترین بارعاملی  4701و درنهایت در عامل چهاارم باا عناوان
سرمایه اجتماعی و عدالت ( )F4شاخصه مفهومی دسترسی به مراکز درماانی بیمارساتان ،اورژاناس ،داروخاناه و ....باا
بیشترین بار عاملی  4710شناسایی شدند؛ بنابراین مد سازی ارتباط متقابل عوامل مؤثر تبیینکننده تاابآوری اجتمااعی
در برابر پاندمی کووید  91نشان میدهد که ارتباط معناداری بین عوامل شناساییشده جهت تبیین تاابآوری اجتمااعی
در برابر پاندمی کووید  91در شهر زنجان وجود دارد .دراینبین بیشترین میزان ضری رگرسایون وزندار بهدساتآمده
مربوط به ارتباط متقابل مهار ( )F3با نگرش ( )F2با ضاری رگرسایونی وزندار  4711مایباشاد کاه نشااندهنده
اهمیت این دو عامل در تبیین عوامل تابآوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید  91است.
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