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چکﯿده
ﻫﻤهگﯿﺮشدن ویﺮوس کﺮونﺎ و پﯿﺎمدﻫﺎي منفی آن نهتنهﺎ ﺟﺎمعة ایﺮان ،بلکه ﺟﺎمعه ﺟهﺎنی را تحت تأثﯿﺮ قﺮار داده
است .پﯿﺎمدﻫﺎي منفی این اپﯿدمی در بهداشت و سالمت ﺟوامع بهگونهاي است که سبب گﺮﻓتﺎرشدن ﺟﺎمعه به
بحﺮانی ﻫﻤهگﯿﺮ شده و تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی و بﺮخی آداب و رسوم (ﻓﺮﻫنگ) ،بهعنوان کنشگﺮان اﺟتﻤﺎعی ،زمﯿنه و
بستﺮ تسهﯿلگﺮ در شﯿوع و تکثﯿﺮ این ویﺮوس بوده که مﺎﻫﯿتی اﺟتﻤﺎعی و ﻓﺮﻫنگی به آن بخشﯿده است .ﻫدف از این
تحقﯿق ،تحلﯿل تأثﯿﺮات کﺮونﺎ بﺮ پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی محدودة بﺎﻓت ﻓﺮسودة شهﺮ ارومﯿه است .بﺮاي تجزیه و تحلﯿل
دادهﻫﺎ ،اولویتبندي و مﯿﺎنگﯿن رتبهﻫﺎي ﻫﺮ شﺎخص از مدل معﺎدالت سﺎختﺎري استفﺎده شده است .بهمنظور بﺮرسی
شﺎخصﻫﺎي عدالت و سالمت از تحلﯿلﻫﺎي مکﺎنی بهعنوان سنجﺶ عدالت در دستﺮسی به ﻓضﺎﻫﺎي خدمﺎتی
استفﺎده شده است .بﺎ توﺟه به نتﺎیج تحلﯿل ﻓضﺎیی ،شﺎﻫد توزیع نﺎمتعﺎدل کﺎربﺮيﻫﺎي خدمﺎتی ﻫستﯿم که مﻐﺎیﺮ بﺎ
اﻫداف پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی ﻫستند .دستﺮسی به مﺮاکز درمﺎنی شﺮایط به نسبت مطلوبی دارند؛ بهطوريکه بﯿشتﺮ اﻓﺮاد
سﺎکن دستﺮسی منﺎسب به ﻓضﺎﻫﺎي درمﺎنی درون بﺎﻓت دارند و بقﯿه اﻓﺮاد به مﺮاکز درمﺎنی واقع در خﺎرج از بﺎﻓت
دستﺮسی منﺎسب دارند .محدودة مورد مطﺎلعه به لحﺎظ توزیع کﺎربﺮيﻫﺎي ﻓضﺎي سبز و بﺎز بﺎ مشکل ﺟدي روبه
روست؛ بهطوريکه بﯿشتﺮ اﻓﺮاد سﺎکن به اینگونه ﻓضﺎﻫﺎ دستﺮسی ندارند و بﺎ کﻤبود سﺮانه مواﺟهند .ﻫﻤچنﯿن به
لحﺎظ توزیع کﺎربﺮيﻫﺎي ورزشی و آموزشی بهمنظور استفﺎده دومنظوره از این کﺎربﺮيﻫﺎ ،شﺎﻫد توزیع متعﺎدلی در
سطح محدوده ﻫستﯿم ،امﺎ از منظﺮ سطح و سﺮانه بﺎ محدودیتﻫﺎیی روبهرو ﻫستﯿم .بﺎ توﺟه به تجزیه و تحلﯿل
پﺮسشنﺎمهﻫﺎ به روش تحلﯿل مسﯿﺮ شﺎخصﻫﺎي آموزش ،کﯿفﯿت ،مشﺎرکت ،امنﯿت و عدالت بهتﺮتﯿب بﯿشتﺮین
شﺎخصﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی ﻫستند که تحت تأثﯿﺮ ویﺮوس کووید  09قﺮار گﺮﻓتهاند.
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مقدمه
ویروس کرونا در آغاز سومین دهه از هزارة سوم میالدی ،یادآور مفهومی به حاشیه رفته از بحران شیوع بیماری در جهان
بود؛ بحرانی که برخالف موارد پیشین ،سوار بر ارکان جدید زندگی امروز ،عرصههای جدیدی در اثرات اجتماعی و
اقتصادی چه در ابعاد جهانی و چه ابعاد محلی به همراه داشته است .به تعبیری دیگر ،ویروس کرونا را باید ویروسی
اجتماعی نامید که جوالنگاه خود را در شهر بهعنوان یک پدیدة هرچه بیشتر اجتماعی یافته و با همین ابزار به مفهوم
جهانی شهر حمله کرده است .کرونا ویروسی شهری است و با تعامالت و ارتباطات اجتماعی منتشر میشود (حائری،
 .)652 :9911بهدلیل بروز بیماری ویروس کرونا ویروس  )COVID-19( 6191جهان با وضعیتی مواجه شد که در تاریخ
اخیر بشر بیسابقه بوده و این ویروس خسارات گستردة اقتصادی و بحران جهانی بهداشت را به وجود آورده است
( .)Shorfuzzaman et al, 2021ویروس کرونا ( )COVID-19تهدید قابلتوجهی برای جمعیت و توانایی پایداری
شهری در سراسر جهان است .کاهش این فشار بسیار پیچیده است و عوامل زیادی را مرتبط میکند که این وضعیت
همهگیری بر سیاست ،اقتصاد ،اجتماع و رفتارهای ساکنان تأثیر میگذارد (.)Jiang et al, 2021
آنچه تاکنون این ویروس به ما آموخته ،لزوم ترویج آگاهی و اعتماد جمعی در شهرها به واقعیتها و نظام مدیریت
شهری و کشوری است .درواقع ویروس کرونا ،بحرانی جهانی و نیازمند اقدامات محلی در کاهش اثرات اجتماعی و روانی
آن است و مدیریت شهری و نظام حکمروایی بهعنوان خط مقدم مواجهه با اثرات آن ملزم به پیشبینی و اقدامات مقتضی
در عرصههای زیستی و در مقیاس محلههای شهری است (حائری .)652 :9911 ،اعمال سیاستهایی از قبیل
فاصلهگذاری اجتماعی و تعطیلی مراکز تجمع و تعامل افراد مانند پارکها ،کافهها ،زیارتگاهها ،مدارس ،دانشگاهها،
باشگاهها و مانند آنها پیامدهای اجتماعی خاصی را بهدنبال خواهد داشت .از سوی دیگر ،تداوم وضعیت بحران و
محدودیت و انزوا ،تأثیرات مخربی بر گروههای از پیش آسیبپذیرتری مانند افراد مبتال به افسردگی و اضطراب خواهد
داشت؛ از اینرو الزم است از هماکنون پیامدهای اجتماعی و روانی بحران کرونا مطالعه شده و مدلهای تسکین ،تعدیل،
جبران و ترمیم در آن دسته از حوزههای اجتماعی مورد صدمه ،تهیه و اجرا شود (ایمانی جاجرمی .)91 :9911 ،برای
نمونه ،طبق پژوهشی که در اوایل فراگیری کووید 91-در  911شهر چین انجام شد ،نتایج تأملبرانگیزی به دست آمد.
براساس این پژوهش در  92/5درصد از مردم عمومی چین در دوران فراگیری ،عالئم افسردگی متوسط تا شدید و در
 69/9درصد عالئم اضطراب متوسط تا شدید مشاهده شده است (حققدم و همکاران .)5 :9911 ،با نگاهی گذرا به
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و روانی حاکم بر جامعه کنونی ایران میتوان مصادیق زیادی را در تأیید تعریف باال و نحوه
مختلشدن زندگی مردم مشاهده کرد .از آنجا که گستره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این مسئله میتواند شدت باالیی
داشته باشد ،شناسایی و تحلیل این پیامدها حائز اهمیت است (عبدالهی و رحیمی.)11 :9911 ،
پایداری و در ذیل آن پایداری اجتماعی بهعنوان مسئلة اساسی و پایهای ،بستر هر فعالیت مطالعاتی و اجرایی شهری
را تشکیل میدهد؛ بهطوریکه تقیدنداشتن به اصول پایداری در هر فعالیت مرتبط با شهر سبب دورشدن شهر از خط
تعادل میشود و نیاز به فعالیتهای تعدیل و پایدارکننده سنگینتری را بر شهر تحمیل میکند .با آگاهی از اهمیت و
ضرورت ترویج و حفظ پایداری و بهویژه پایداری اجتماعی در شهرها به نظر میرسد وقوع پاندمی کووید  91در سالهای
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اخیر ،بر مفهوم مذکور در شهرها تأثیر گذاشته است ،بروز اختالل در روند کار سیستمهای آموزشی ،کاهش مشارکتهای
اجتماعی به سبب کاهش ارتباط حضوری ،مجبورشدن بیشتر انسانها به تهیه سختافزارهای ارتباطی هوشمند مانند
موبایل و کامپیوتر و موارد متعدد دیگر ،احتمال تأثیرگذاری متقابل میان وقوع پاندمی و پایداری اجتماعی را افزایش
میدهد .وقوع این موارد سبب شد نویسندگان پژوهش حاضر به بررسی این تأثیرات بپردازند و با تکیه بر دستاوردهای
پژوهش برای ارائه پیشنهادهایی تالش کنند.
شهر ارومیه نیز مانند دیگر نقاط سکونتگاهی جهان از این تغییر و تحوالت دور نبوده و با این بحران مواجه شده
است .همچنین بهدلیل اعمال سیاستگذاریهایی مانند فاصلهگذاری اجتماعی شاهد کاهش روابط و تعامالت اجتماعی در
شهر هستیم که این امر میتواند تأثیراتی بر پایداری اجتماعی شهر بگذارد .پایداری اجتماعی مؤلفههای متعددی دارد ،اما
عمده شاخصهای این مفهوم بیشتر دربارة موضوعاتی مانند آموزش ،امنیت ،مشارکت و برابری فرصتهاست .با مبنا
قراردادن مقدمة فوق ،کلیات پایداری اجتماعی شهر ارومیه را که بهطور جدی درگیر با پاندمی است ،میتوان چنین تحلیل
کرد .در بعد امنیت کاهش کمی فعالیتهای مختلف تبعاتی از جمله کاهش درآمد ،تأمیننشدن مایحتاج و افزایش رکود
اقتصادی را در پی دارد؛ بهطوریکه نرخ مشارکت اقتصادی در آذربایجان غربی در بهار  9911در مقایسه با بهار ،9919
 1/5درصد کاهش داشت .همچنین در همین مقاطع زمانی ،این استان با افزایش  9/1درصدی بیکاری مواجه شده است
(طاهرینیا و حسنوند .)51 :9911 ،این موضوع اگرچه امری اقتصادی است ،میتواند انگیزهای برای بزهکاری در سطح
شهر باشد .توجه به اینکه در دوران پاندمی ارتباطات فیزیکی و حضوری شهروندان به حداقل رسیده ،سطح مشارکت
اجتماعی نیز بهشدت کاهش یافته است .البته شاهد نوع دیگری از مشارکتهای اجتماعی از قبیل فعالیتهای مددکارانه
داوطلبانه برخی گروهها در دوران پاندمی هستیم که بیشتر با هدف تالش برای کاهش آسیبهای ناشی از پاندمی انجام
میگیرند .موضوع برابری یکی از اساسیترین فاکتورهای پایداری اجتماعی بهشمار میرود و بهنظر میرسد در دوران
پاندمی این مهم خدشهدار شده است .همچنین شرایط پاندمی به دوری مردم از یکدیگر و کاهش روابط چهره به چهره و
تعامالت اجتماعی در شهر انجامیده است .از دست دادن شغل و فعالیت ،فقر و نارضایتی از دیگر تأثیرات کرونا بر پایداری
اجتماعی شهر است.
بافت فرسوده شهر ارومیه بافت مرکزی این شهر نیز محسوب میشود که عالوه بر اینکه محل تجمعات و تعامالت
اجتماعی و مراودات اقتصادی عمده عموم شهروندان است ،جمعیت ساکن قابلتوجهی نیز دارد .این جمعیت متشکل از
طبقات اجتماعی آسیبپذیر تا نسبتا متوسط هستند .باید توجه داشت که بافت مذکور بهدلیل داشتن نقش اقتصادی فعال،
جمعیت ساکن قابلتوجه ،تأثیرگرفتن از مراکز درمانی داخل بافت و بهرهگرفتن از آن بهعنوان فضای تجمعات سمبلیک و
آیینی شهروندان مانند مراسمهای محرم ،جشنهای اعیاد و راهپیماییها از آسیبپذیرترین بافتهای شهر در دوران
پاندمی کووید  91است .موارد مذکور و جز آن همگی سبب شد تا نگارندگان پژوهش حاضر این محدوده را برای پژوهش
حول تأثیر پاندمی بر زیست شهروندان و پایداری اجتماعی در فضاهای شهری انتخاب کنند .نتایج بافت مذکور هم
میتواند به لحاظ کاربرد مهم باشد و هم نسبت به سایر بافتها و محلههای شهر ،تعمیمپذیری بیشتری داشته باشد.
از آنجا که پایداری اجتماعی از جمله دغدغههای موردتوجه برنامهریزان ،مدیران و سیاستگذاران شهری،
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جامعهشناسان ،روانشناسان و حتی بهرهوران امروز است و در تکمیل مفهوم توسعة پایدار نقش اساسی دارد ،حفظ آن در
هر زمان -حتی در مواقع بحران -میتواند در متوقفنشدن پویایی جامعه نقش کلیدی ایفا کند و در به حداقل رساندن
عوارض خطرها و بحرانها از جمله بحران بیماریهای پاندمیک تأثیر بسزایی داشته باشد .نتایج این تحقیق بهدلیل بدیع
بودن و در عین حال کاربردیبودن آن میتواند راهنمایی برای سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای آتی مدیریت شهری
باشد.
هدف از این مقاله تحلیل تأثیرات کرونا در پایداری اجتماعی بافت فرسودة شهر ارومیه است؛ بدینمنظور باید دریافت
که بحران حاضر بر کدامیک از مؤلفههای پایداری اجتماعی بیشترین تأثیر را داشته تا بتوان وضعیت فضای مورد نظر را
در شرایط پاندمی و دیگر شرایط مشابه از دیدگاه توسعة پایدار سنجش و ارزیابی کرد .در پایان نیز راهکارهایی برای
افزایش پایداری اجتماعی ارائه شده است .در ادامه به نتایج تحقیقات گذشته در باب این موضوع پرداخته شده است.
حائری ( )9911در مقالهای به این نتیجه دست یافت که یکی از جنبههای مهم در تحقق وجوه مختلف حمایت
اجتماعی و بهتبع آن تابآوری جوامع شهری در بحرانها ،ساختارمندکردن وجوه مشارکت در سطح جامعه و احیای روح
شهروندی در میان ساکنان شهرهاست.
ایمانی جاجرمی ( )9911در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بهسبب اجرای سیاست فاصلة اجتماعی،
بسیاری از فعالیتهای معمول اجتماعی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تعطیل شده یا به حالت تعلیق درآمده
است؛ درنتیجه افراد زیادی در حوزههایی چون کسبوکار ،روابط خانوادگی و آموزش ،محتمل تغییرات و تأثیرات حاصل از
این سیاست شدهاند.
حسینی و همکاران ( )9911در مقالهای به این نتیجه رسیدند که یکی از ایدههای مهم در برنامهریزی شهری ،ایجاد
شهرهای تابآور در برابر بحرانهای اجتماعی است .براساس گونهبندی در مؤلفة اجتماعی  -فرهنگی ،شاخص
ویژگیهای جمعیتی بیشترین اثر را در افزایش تابآوری محلهها داشته است.
شریفی و خاوریان گرمسیر ( 9)6161در مقالة خود نتیجه گرفتند که شواهد اولیه عمدتا به چهار مورد اصلی مربوط
میشود :کیفیت محیطزیست ،تأثیرات اقتصادی-اجتماعی ،مدیریت و حاکمیت و حملونقل و طراحی شهری .با این حال
هیچ پوشش متعادلی از این مضامین وجود ندارد و مسیرهای توسعه همچنین همهگیری نابرابریهای اقتصادی -
اجتماعی قدیمی را که در شهرها وجود دارد ،آشکار کرده است.
جودیو باتلر ( 6)6161نیز در مقالهای درباره شیوع کرونا در آمریکا و واکنش نظام سرمایهداری به آن ،بر اهمیت
چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی در سطح عمومی ،مبارزه با فقر و تأمین اجتماعی تأکید میکند .او به نظم
پساکرونایی میپردازد و آموزههای مشرب فکری پس ساختارگرا را تعیینکننده میداند و معتقد است در این نظم،
دیدگاههای سرمایهداری باید کنار گذاشته و بر مسائلی مانند برابری اجتماعی ،لزوم تخصیص برابر در زمینة بهداشت،
تمرکز بر فقرزدایی و غیره تأکید شود.
1. Sharifi Khavariann-Garmsir
2. Judy Butler
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اوالنی ایوانز ( 9)6161در مقالة خود به این نتیجه دست یافت که ویروس کرونا تأثیرات مستقیم و همچنین تأثیرات و
هزینههای غیرمستقیمی نیز به همراه داشته است .همچنین ایوانز ضمن بیان تأثیر و تحوالت اقتصادی بر نظامهای
سالمت عمومی ،به تأثیر آن بر تجارت و مسافرت ،صنایع غذایی و کشاورزی و بازارها پرداخته است.
یننگ ژانگ و ژنگ فیما ( 6)6161در مقالة خود نتیجه گرفت که بیماری همهگیر  COVID-19با تأثیر خفیف
استرسزا در این نمونه همراه بود .از آنجا که این بیماری همهگیر هنوز ادامه دارد ،این یافتهها باید در آینده تأیید و
بررسی شوند.

پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
ریشههای نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی -اکو اقتصادی در شهرها از نظر اکولوژی
(بومشناسی) برمیگردد (پروزن و همکاران .)91 :9912 ،در راستای رفع مشکالت موجود در محیطزیست شهرها که
زمینههای افت و زوال شهرها را فراهم میکند ،دیدگاههایی مطرح شده است .زمانی که بیانیة جهانی محیطزیست و
توسعه ،گزارش خود را در سال  9192منتشر کرد ،توجه به آیندة مشترک ما در راستای تبیین مشکالت و مسائل متضادی
که میان محیطزیست و اهداف توسعه وجود داشت ،از طریق تدوین تعریفی از توسعه میسر شد که به موجب آن توسعة
پایدار عبارت است از :تأمین نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن تواناییهای نسلهای آتی (پریزادی و بیگدلی،
 .)21 :9912توسعة پایدار به توزیع عادالنة منابع در تولید و بین نسلها برای توسعة اقتصادی اشاره دارد .پایداری شهری
را میتوان از طریق پنج بعد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،زیستمحیطی و فیزیکی بهدست آورد (.)Rahman, 2016
یکی از مهمترین ابعاد توسعة پایدار ،پایداری اجتماعی است که محققان بهدلیل ماهیتش ،کمتر به آن توجه کردهاند.
برای اولین بار اتحادیة اروپا در لیسبون و در سال  6111مباحث اجتماعی را جزء جداییناپذیر مدلهای توسعة پایدار
تعریف کرد (زنگنه و همکاران .)992 :9911 ،ادبیات نسبتا محدودی وجود دارد که بهطور خاص بر پایداری اجتماعی
تمرکز دارد؛ درحالیکه ادبیات گستردهتری دربارة مفاهیم همپوشانی سرمایة اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،شمول اجتماعی
و محرومیت اجتماعی وجود دارد .پایداری اجتماعی مفهومی گسترده و چندبعدی با این سؤال اساسی است که «اهداف
اجتماعی توسعة پایدار چیست؟» ( .)Dempsey, 2009پایداری اجتماعی کیفیت حضور در یک مکان است (مانند
همسایگی) و بهطورکلی با محیط ،درک محیط ،آسایش روانشناختی و توانایی ایجاد تعامالت اجتماعی ارتباط دارد؛ روابط
و قابلیت خواندن عملکردی در محل که فرصتی برای برخوردهای غیررسمی و انسجام اجتماعی ایجاد میکند
( .)Ziaesaeidi, 2018از دیدگاه گالسون و وود 9مفهوم پایداری اجتماعی در چند سال گذشته به سمت مباحثی مانند
شبکههای اجتماعی ،مشارکت ،حس مکان و امنیت در جامعه سوق یافته است (راکعی بناب و همکاران.)26 :9912 ،
کنینگ 1بیان میکند که پایداری اجتماعی متعلق به جامعهای است که تساوی حقوق در آن رعایت شود ،عاری از
1. Ulani Evans
2. Yingfei Zhang And Zheng Feei Ma
3. Glasson and Wood
4. Kenning
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محرومیت اجتماعی بوده و از کیفیت خوب زندگی و معیشت برای همگان برخوردار باشد .وی همچنین معتقد است
پایداری اجتماعی یک مفهوم هنجاری است و در عین حال ایستا و ثابت نیست؛ به این معنا که پایداری اجتماعی میتواند
از طریق آموزش یا تغییر در عادات و طرز تفکر و اندیشه تغییر یابد (مجیدی و همکاران .)66 :9912 ،توسعة پایدار به
داراییهای فردی و اجتماعی ،قوانین و فرایند توانمندسازی افراد و محلهها مربوط میشود؛ بهطوریکه انسانها بتوانند در
بلندمدت برای کسب دستاوردهای عادالنه ،مکفی و قابلوصول اقتصادی براساس استانداردهای زندگی مشارکت داشته
باشند و نیازهای فردی خود را در مرزهای مشخص مکان یا کالبد ،بهصورت یک جزء و این سیاره بهصورت یک کل
برآورده کنند .در سطح عملی ،پایداری اجتماعی ریشه در بهبود ابعاد اجتماعی در سطح فرد و اجتماع دارد و همانطور که
در جدول  9آمده ،دامنة آن از ظرفیتسازی و افزایش مهارتهای انسان تا نابرابریهای فضایی و محیطی متغیر است
(توانا و نوریان.)992 :9912 ،
ﺟدول  .0حوزهﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی در شهﺮ

اﺟتﻤﺎعی -نهﺎدي

حوزة اصلی موضوع
دسترسی به نیازهای محله و جامعة محلی -ارتقای فرهنگی -مدیریت دانش -هویت محلهای یا اجتماع محلی-
درک محله -عدالت و برابری در دسترسی به خدمات و امکانات -کیفیت زندگی -امنیت -رفاه
ظرفیتسازی -مشارکت و توانمندسازی -اعتماد سازمانهای داوطلبانه و شبکههای اجتماعی درون محلی

بعد

اﺟتﻤﺎعی -اقتصﺎدي

امنیت اقتصادی -اشتغال -فعالیتهای غیررسمی اقتصادی

اﺟتﻤﺎعی

اﺟتﻤﺎعی -محﯿطزیست
منبع :توانا و نوریان9912 ،

بهداشت محیطزیست -مسکن مناسب -حملونقل -نابرابری زیستمحیطی و فضایی

بحﺮان کﺮونﺎ و پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
امروزه شهرها از تحوالت و تعامالت جهانی بهشدت متأثر میشوند .این تأثیرپذیری بهویژه در رابطه با شیوع بیماریهای
ناشی از ویروسها ،بسیار چشمگیرتر شده است .تسری این اپیدمیها مانند سارس ،ابوال و اکنون کرونا ،استقالل،
اختیارات ،عملکردها و شرایط اجتماعی-اقتصادی و حتی سیاسی شهرهای جهان را تهدید کرده است (فنی.)691 :9911 ،
برای برخی از جوامع در سراسر دنیا ،بالیای طبیعی ،حوادث دستساز بشر و شیوع بیماریها میتواند مشکالت زیادی را
بر زیرساختهای محلی و افراد ساکن در این جوامع تحمیل کند .عواملی مانند فقر ،شرایط بد مسکن و حملونقل
نامناسب نیز میتواند تأثیرات محلی رویدادهای اضطراری را تشدید کند و برخی از جوامع را بیشتر از دیگر جوامع در
معرض رنج انسانی قرار دهد؛ بنابراین آسیبپذیری اجتماعی به عوامل جمعیتشناختی و اجتماعی اقتصادی اطالق
میشود که تابآوری یک جامعه را شکل میدهد؛ بهویژه دربارة آمادگی ،واکنش و مدیریت حوادث اضطراری -طبیعی و
غیره .حتی در جوامع ،تأثیر حوادث فاجعهای ناعادالنه است و عمدتا در خطوط نژادی و اقتصادی قرار میگیرد ساختارها و
شرایط اجتماعی نابرابر موجود ،هنگام رویارویی و مقاومبودن در برابر حوادث ،شرایط بسیار متفاوتی را برای جوامع و افراد
آسیبپذیر تسهیل میکند .از آنجا که ویژگیهای جمعیت بهطور مستقیم بر آسیبپذیری اجتماعی در زمینة بالیای
طبیعی و انسانی تأثیر میگذارد ،بهنظر میرسد دربارة همهگیری  COVID-19نیز صادق باشد .شاید بهجای «برابرکنندة

عﺎبدینی و ﻫﻤکﺎران :تحلﯿل تأثﯿﺮات ﻫﻤهگﯿﺮي کﺮونﺎ بﺮ پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی

0011

بزرگ» « COVID-19آشکارکنندة بزرگ» نابرابری مداوم است که سبب آسیبپذیری طوالنیمدت اجتماع شده است
(.)Gaynor and Wilson, 2020
هر بحرانی با ورود خود تأثیرات نامساعدی بر سطح ساختار و عاملیت جامعه میگذارد .بحران کرونا نیز مانند دیگر
بحرانها و بهنوعی در سطح گستردهتر ،پیامدهای فراگیری را برای جامعه و کنشگران اجتماعی به بار آورده است .درواقع
یکی از چالشهایی که بحران کرونا برای مدیران بهدنبال داشت ،ایجاد نارضایتی اجتماعی است .در جامعة ما همواره
همکاری صمیمانه و داوطلبانة مردم در مواقع بحرانی خود را نشان داده است .این کمکها در رویارویی با بحرانهای
طبیعی مانند سیل و زلزله ،بسیار قابل تشکر و قدردانی است .حال نکته اینجاست که در بحران کرونا بهدلیل ناشناخته
بودن آن «و مسریبودن آن شاهد دوریکردن مردم از یکدیگر و کاهش مشارکت هستیم» (بهارلوئی و نایهدر:9911 ،
 .)999درواقع شیوع ویروس کرونا ،پرسشها و چالشهای جدیدی را در جهان مطرح کرده و جوامع را با ابعاد جدیدی از
بحرانهای شهری و تأثیرات آداب شهرنشینی آشنا کرد .ویروس کرونا را چه به لحاظ منشأ و چه در عرصههای انتشار
باید بحرانی زاییدة نظامهای شهری نوین نامید؛ زیرا مستقیم با ابزار مختلف ارتباط جهانی و روابط اجتماعی منتشر و
شیوع یافته و شهرها را به چالش با اصلیترین رکن سازندة خود ،یعنی جامعة شهری و شهروندی فراخوانده است .آنچه از
این بحران جهانی بهعنوان میراث برجای خواهد ماند ،درسآموزهایی برای پایداری و تابآوری جوامع شهری و مداقهای
در روابط میان فضای اجتماعی و نظام قدرت در بستر کالبدی و عملکردی شهرها خواهد بود؛ فرصتی که از قیاس
رویکردها و اقدامات نظامهای قدرت و حکمروایی شهری مختلف در بحرانی جهانی بهدست داده و هرچه بیشتر بر لزوم
اقدامات محلی و محلهای مدیریت شهرها صحه خواهد گذاشت (حائری .)629 :9911 ،بیماری همهگیر کرونا مسیر
ملتها را تغییر داده و تهدید میکند که دستاوردهای فراوانی را در توسعه حذف خواهد کرد .این ویروس سبب مرگومیر
بسیاری از افراد کشورهای ثروتمند شده است .عالوهبراین صدها میلیون انسان ،بهویژه در کشورهای فقیر ،با شرایط حاد
و محرومیتها روبهرو هستند .در این میان ،واکنشهای همهگیر شامل قرنطینههایی در مقیاس بیسابقه در تاریخ
بشریت ،بستهشدن مرزها و سیاستهای سرپناه در محل یا قرنطینه صورت میگیرد که این سیاستها با هدف کاهش
انتقال ویروس از طریق کاهش تعامالت اجتماعی ،همچنین مراقبتهای بهداشتی ،سبب کندشدن یا متوقفشدن
فعالیتهای اقتصادی ،آموزش ،گردهماییهای مذهبی ،ورزش و فرهنگ و دیگر جنبههای زندگی اجتماعی میشود
(.)Venkatapuram, 2020
پیامدهای اجتماعی همهگیری در کشورهای درحالتوسعه و همچنین توسعهیافته بحث و بررسی شده است .تمرکز
عمدتا بر تأثیرات منفی است ،اما همچنین مطالعاتی دربارة فعالیتهای مثبت اجتماعی ناشی از بحران وجود دارد .بیشتر
مطالعات دربارة موضوعات ناشی از نابرابریهای ساختاری طوالنیمدت است که میتواند در بسیاری از جوامع مشاهده
شود .از لحاظ تاریخی ،همهگیریها بهطور نامتناسبی به اقلیتها و مردم در پایین طیف اقتصادی  -اجتماعی ضربه
زدهاند .آنها در بیشتر موارد بهدلیل قرارگرفتن بیشتر در معرض خطرات ،مشکالت اقتصادی و دسترسی محدود به
خدمات ،رنج بیشتری از شرایط موجود میبرند .گسترش سریع  COVID-19برخی از این مشکالت و نابرابریهای
قدیمی را از نو نشان داده است (.)Sharifi and khavarian, 2020
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زمانی که حوادث مهم بحرانی (مثل همهگیری کرونا) رخ میدهد ،ممکن است سبب ایجاد اختالل در زندگی شخصی
شود و زندگی افراد را تغییر دهد .ساختار جامعه نیز در طول این فاجعه و پس از آن دچار تغییراتی میشود که سبب اعمال
اقداماتی مانند فاصلهگذاری اجتماعی ،انزوای خود و قرنطینه بر مردم میشود که میتواند درک افراد از خود را در زمان و
ارتباط آنها با دیگر افراد ،اشیاء یا رویدادها تغییر دهد و درنتیجه سبب کاهش سالمتی و رفاه بهدلیل ظهور فاصلة فکری
در میان سایر نگرانیها دربارة رفاه در مواقع فاجعه شود (.)Finsterwalder, 2021
انزوا ،فقدان و اختالل در پیوندهای اجتماعی گستردهتر ،هستة اجتماعی ما و درنتیجه موجودیت انسانی ما را تهدید
میکند .سازمان بهداشت جهانی انتظار افزایش چشمگیر مشکالت بهداشت روانی در سراسر جهان را بهدلیل انزوا و از
دست دادن ،همراه با ترس از تهدیدات پیشبینیناپذیر و مشکالت اقتصادی دارد ( .)WHO, 2020بهطورکلی،
خصوصیسازی زندگی عمومی با جذابیت «ماندن در خانه» بهشدت تفرقهافکن بود .این امر برای کسانی که یک خانة
خصوصی دارند ،راحت است ،اما برای کسانی که در شرایط سخت زندگی میکنند ،آسان نیست؛ کسانی که بهدلیل
وابستگی به شرایط زندگی مشترک در خانههای مراقبت زندگی میکنند یا کسانی که در وهله اول بیخانمان هستند و
هیچ حریم خصوصی ندارند .عالوهبراین کسانی که بهدلیل فقیربودن یا بیکارشدن منابع کمیاب برای حفظ انزوا دارند ،از
کسانی که میتوانند کار خود را در خانه ادامه دهند یا میتوانند از این وضعیت تقریبا بهعنوان تعطیالت و با اتکا به
خدمات تحویل و اینترنت لذت ببرند ،جدا شدند .این امر کودکانی را که مجهز به ابزارهای الکترونیکی هستند و میتوانند
تحصیالت خود را در خانه ادامه دهند ،از کسانی که ممکن است حتی کتابی برای خواندن نداشته باشند و حتی تنها
تلویزیون برای «آموزش و پرورش» ندارند ،جدا میکند .با تمام توجه به تقویت خدمات بهداشتی ،این موضوع نادیده
گرفته شد که خانوادههای فقیرتر در این بحران که هرگز در مقیاس رسمی سازماندهی نشده است ،به حمایت اجتماعی
و آموزشی بیشتری نیاز دارند .همهگیری کرونا ناگهان شکافهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را در جوامع آشکار کرد
که به سیاستهای رایج واگذار شده است و احتماال در آینده کامال تکهتکه خواهند شد ( Aluffi Pentini and Lorenz,

.)2020
آنچه جان افراد را در شرایط بحران حفظ میکند ،پیوستگی اجتماعی آنهاست نه فاصلة آنان از یکدیگر .کالینبرگ
در جریان پژوهش طوالنیمدتی که دربارة بحران موج گرمای شهر شیکاگو و مرگومیر گستردة ناشی از آن انجام داد ،به
اهمیت زیرساختهای اجتماعی و روابط اجتماعی برخاسته از آنها در کاهش تلفات ناشی از بحران پی برد .او با بررسی
همین موضوع در سایر بحرانها مانند توفان کاترینا و فضاهای شهری مسئلهدار ،دریافت که زیرساخت اجتماعی حتی
میتواند نقش مهمتری از اقدامات دولتی و زیرساختهای فیزیکی در کنترل تلفات ناشی از بحران داشته باشند؛ از اینرو
حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا و حتی توصیه به فاصلهگیری فیزیکی افراد از یکدیگر ،نباید اجازة گسیختهشدن
تعامالت اجتماعی را داد و افراد جامعه را به مراقبت از یکدیگر تشویق کرد (ایمانی جاجرمی.)11 :9911 ،

روش پژوﻫﺶ
نوع پژوهش حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی -تحلیلی مبتنی بر گردآوری اطالعات کتابخانهای و پیمایشی
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است .ابتدا با استفاده از منابع مختلف در زمینة موضوع تحقیق ،اطالعات الزم جمعآوری و سپس بهمنظور گردآوری
اطالعات جامعة آماری از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد .ابزارهای گردآوری اطالعات پرسشنامه ،روش پیمایشی،
مطالعات کتابخانهای و اسنادی و مشاهدات میدانی است .جامعة آماری بافت فرسودة شهر ارومیه با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد؛ به این صورت که از میان  29521نفر (مرکز آمار ایران) 996 ،نفر بهعنوان نمونه و
با استفاده از مدل کوکران انتخاب شدند .با توجه به هدف پژوهش شش شاخص پایداری اجتماعی شهری (مشارکت،
امنیت ،عدالت ،کیفیت زندگی ،آموزش مجازی و سالمت) بهعنوان معیارهای تحت تأثیر ویروس کرونا در محدودة بافت
فرسودة شهر ارومیه شناسایی و انتخاب شدند که این معیارها با اقتباس از پژوهش رزاقی اصل و خوشقدم ( )9915است.
شاخصهای موردنظر بهمنظور بررسی تأثیر کرونا بر پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مطالب بیانشده در مبانی
نظری عبارتاند از :مشارکت ،امنیت ،عدالت ،کیفیت زندگی ،آموزش و سالمت که برای تجزیه و تحلیل دادهها بهمنظور
تحلیل تأثیر کرونا بر پایداری اجتماعی بافت فرسودة شهر ارومیه و اولویتبندی هر شاخص و میانگین رتبة شاخصها از
مدل معادالت ساختاری در نرمافزار  LISRELاستفاده شد .مدل معادالت ساختاری خانوادهای از تکنیکهای آماری است
که برای تجزیه و تحلیل نظاممند دادههای چندمتغیره بهمنظور اندازهگیری ساختارهای نظری متغیرهای پنهان و روابط
میان آنها استفاده میشود (برمر و همکاران .)59 :9912 ،همچنین بهدلیل بررسی شاخصهای عدالت و سالمت از
نرمافزار  GISو روش  Network Analystبهعنوان سنجش عدالت در دسترسی به فضاهای خدماتی استفاده شده است.

شکل  .0ﻓﺮایند و شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ

معﺮﻓی محدودة مورد مطﺎلعه
شهر ارومیه بهعنوان یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز اداری  -سیاسی استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه با
بیش از  9هزار سال قدمت ،قدیمیترین شهر در منطقة شمال غرب ایران است .این شهر در جلگهای به طول  21و
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عرض  91کیلومتر در کنار دریاچهای به همین نام و در  92درجه و  99دقیقه عرض شمالی و  15درجه و  1دقیقه طول
شرقی واقع شده است .ارتفاع این شهر از سطح دریا  9999متر و فاصلة زمینی ارومیه تا تهران حدود  159کیلومتر است
(رهنما و آفتاب .)952 :9919 ،تعداد جمعیت ساکن شهر ارومیه بالغ بر  292 ،661نفر است و این شهر دهمین شهر
پرجمعیت ایران و دومین شهر پرجمعیت منطقة شمال غرب ایران بهشمار میآید (سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
 .)9915در این تحقیق ،محدودة بافت فرسوده شهر ارومیه مطالعه شده است .شهر ارومیه  192هکتار بافت فرسوده دارد
که  911هکتار آن بافت تاریخی است.

شکل  .6نقشة محدودة مورد مطﺎلعه

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ و تجزیه و تحلﯿل
تﺮاکم ﻓضﺎیی بﯿﺶازحد

با توجه به مشخصات ویروس کرونا ،این ویروس قابلیت انتقال انسان به انسان را دارد و قدرت شیوع آن در فضاهایی با
تراکم جمعیتی باال با توجه به اینکه کنترل رفت و آمدها در این فضاها دشوار بوده ،بسیار زیاد است .با توجه به واقعشدن
بافت فرسودة ارومیه در بافت مرکزی و قدیمی شهر ،این بافت تراکم جمعیتی فراوانی دارد .نقشة تراکم جمعیتی در بافت
فرسودة ارومیه (شکل  )9نشانگر آن است که تراکم جمعیتی در این بافت  661نفر در هکتار است که این نشان از امکان
انتقال سریع این بیماری در این بافت است.
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بﺮرسی و تحلﯿل دستﺮسی عﺎدالنه به امکﺎنﺎت و خدمﺎت پزشکی

عدالت یکی از مؤلفههای مهم و مؤثر در افزایش پایداری اجتماعی است؛ به همین دلیل در این مقاله نحوة توزیع و
دسترسی به مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح بافت فرسودة ارومیه سنجیده شد که با توجه به وضعیت کنونی (بیماری
کرونا) این امر بسیار مهم است؛ زیرا کمبود نهادهای پزشکی در اجتماعات محلی به تأخیر در زمان پاسخدهی شهر به
اپیدمی منجر میشود؛ بنابراین بسیار محتمل است که پیش از دستیافتن سیستمهای شهری مختلف به هرگونه کنشی،
اپیدمی به مقیاس بزرگتری گسترش یابد .بهمنظور سنجش دسترسی جمعیت ساکن در این محدوده به مراکز درمانی از
مدل تحلیل شبکه استفاده شده است .با توجه به شکل  ،1ابتدا برای تحلیل دسترسی به کاربریهای درمانی ،مراکز
درمانی را بهصورت نقطه روی شبکة معابر جانمایی کردیم (در محدودة بافت فرسوده سه بیمارستان عارفیان ،شفا و
صولت وجود دارد) .در مرحلة بعد ،با استفاده از فاصلة استاندارد دسترسی مطلوب به تحلیل دسترسی مناطق مختلف شهر
به کاربری درمانی پرداختهایم .مرز این تحلیل محدودة بافت فرسودة شهر ارومیه است .از کل مساحت  192هکتاری
بافت فرسوده تنها  625هکتار تا فاصلة  9111متر به کاربریهای درمانی دسترسی دارند .گفتنی است فاصلة  9111متر
نیز دسترسی چندان مطلوبی بهشمار نمیآید .این رقم  25/11درصد از محدودة بافت فرسوده است و درمقابل ساکنان
 91/12درصد محدودة بافت فرسوده دسترسی نامطلوبی دارند و به عبارتی باید فاصلهای بیش از  9111متر را برای
رسیدن به کاربری درمانی طی کنند که براساس مفاهیم عدالت اجتماعی ،ناعادالنه است؛ البته باید درنظر داشت که این
 91/12درصد از بافت فرسوده تحت پوشش مراکز بیمارستانی خارج از محدودة بافت فرسوده هستند؛ به این ترتیب
میتوان نتیجه گرفت که از نظر دسترسی به مراکز بیمارستانی محدودة موردنظر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نﺎکﺎﻓیبودن ﻓضﺎي بﺎز و اوقﺎت ﻓﺮاغت

وجود پارکها و فضاهای سبز و ورزشی راهکاری مهم برای سالمتی جسمانی و روانی هستند و عامل مهمی بهشمار
میآیند که در باالبردن کیفیت زندگی اجتماعی شهری تأثیرگذارند .انسان بهعنوان موجودی اجتماعی به زندگی در یک
عرصه عمومی نیاز دارد؛ بهطوریکه در شرایط بیماری نیز باید درصورت رعایت پروتکلهای بهداشتی اوقاتی از زندگی
خود را به تفریح و فراغت در فضاهای باز بپردازد؛ در غیر این صورت شاهد مشکالت روحی ،روانی و جسمانی بسیاری از
شهروندان در دوران پساکرونا خواهیم بود .بهمنظور سنجش نحوة دسترسی شهروندان به فضاهای سبز و باز بهعنوان
معیارهای اوقات فراغت که از زیرشاخصهای کیفیت زندگی است ،این دو بهصورت کمی و کیفی بررسی شدهاند که در
این قسمت به تحلیل دسترسی به فضاهای سبز و پارکها در سطح محدوده بافت فرسوده پرداختهایم .وضعیت پارکها و
فضای سبز در روش آنالیز شبکهای تجزیه و تحلیل شدند (شکل  .)5مساحت مناطق تحت پوشش سرویس پارک و
فضای سبز  919/99هکتار برآورد شد که این مقدار حدود  62/99درصد از کل محدودة بافت فرسوده را شامل میشود .با
توجه به این موضوع  29/91درصد محدودة بافت فرسوده دسترسی مناسبی به پارک و فضای سبز ندارند .همچنین با
توجه به جدول  9محدودة مورد نظر از نظر سرانة پارک و فضای سبز نیز در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند.
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ﺟدول  .6مﯿزان کﻤبود پﺎرک و ﻓضﺎي سبز در محدودة بﺎﻓت ﻓﺮسوده شهﺮ ارومﯿه
کﺎربﺮي

مسﺎحت

ﺟﻤعﯿت

سﺮانة موﺟود

سﺮانة مطلوب

کﻤبود مسﺎحت

پﺎرک و ﻓضﺎي سبز

95669/1

29521

1/66

9

599999

سطوح پﺎیﯿن خدمﺎت عﻤومی (بهمنظور استفﺎدة چندمنظوره در شﺮایط پﺎندمی)

ایجاد کاربریهای چندمنظوره یکی از سیاستهای دوراندیشانة دولتها در مواجهه با کاهش زیانهای مالی و جانی در
زمان وقوع بحرانهاست و سبب آمادگی باال در مواجهه با بحران میشود ،مانند ایجاد امکانات پزشکی و خدمات عمومی.
در شرایط اضطراری ،برخی خدمات و امکانات عمومی بزرگ ،مانند باشگاههای ورزشی ،سالنهای نمایش ،مدارس و
خدمات عمومی دیگر میتوانند به مراکز پزشکی موقت تبدیل شوند تا فشار جایدهی ،درمان و جداسازی بیماران در شهر
تعدیل شود؛ به همین دلیل نقشهای بهعنوان کاربریهای چندمنظوره تولید شده است (شکل  .)2نحوة توزیع سطوح و
سرانة کاربریهای ورزشی و آموزشی نیز تحلیل و بررسی شدهاند.
ﺟدول  .1مﯿزان کﻤبود پﺎرک و ﻓضﺎي سبز در محدودة بﺎﻓت ﻓﺮسودة شهﺮ ارومﯿه
کﺎربﺮي

مسﺎحت

ﺟﻤعﯿت

سﺮانة موﺟود

سﺮانة استﺎندارد

کﻤبود مسﺎحت

آموزشی

26192/92

29521

9/15

5-6

( 21259/99با سرانه حداقل)

ورزشی

1129

29521

1/12

9

21916

شکل  .1نقشه ﻫﺎي تحلﯿل ﻓضﺎیی
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با توجه به جدول  1کاربری آموزشی هم به لحاظ پراکندگی و هم به لحاظ سرانه در وضعیت نسبتا مطلوبی در
مقایسه با کاربری ورزشی قرار دارد که به این منظور پیشنهاد میشود در قسمت شمال غربی و جنوب غربی محدودة
بافت فرسوده نیز فضاهای ورزشی استفاده شود.

یﺎﻓتهﻫﺎي توصﯿفی
چهل و هشت درصد از اعضای نمونه خانم و  56درصد مرد بودند که بیشترین فراوانی مربوط به آقایان بود .همچنین 62
درصد اعضای نمونه دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم 91 ،درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 96 ،درصد
کارشناسی ارشد و  9درصد از اعضای نمونه دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند که بیشترین فراوانی مربوط به اعضای
نمونه با مدرک لیسانس است 9 .درصد پاسخدهندگان کمتر از  95سال 99 ،درصد  95-65سال 19 ،درصد  65-95سال،
 69درصد  95-15سال 91 ،درصد  15-55سال و سن  9درصد از پاسخدهندگان باالی  55است.

نتﺎیج آزمون معﺎدالت سﺎختﺎري
با توجه به خروجی نرمافزار لیزرل مقدار شاخص  P-Valueمحاسبهشده برابر  1/1111است ،اما دربارة میزان قابلقبول
بودن این شاخص ،اجماع نظری وجود ندارد .برخی از اندیشمندان حوزة آماری معتقدند ،میزان آن باید کمتر از  1/15باشد.
درحالیکه برخی بر بیشتربودن این میزان تأکید دارند .دربارة معناداربودن اعداد بهدستآمده از الگو میتوان گفت از آنجا
که آزمون در سطح اطمینان  15درصد انجام میشود ،اعدادی معنادار خواهند بود که بین  9/12و  -9/12نباشند.
همچنین بار عاملی (ضریب المبدا) متغیرهای آشکار (مؤلفهها) باید باالتر از  1/91باشد؛ در صورتی که از این عدد کمتر
باشد ارتباط ضعیف در نظر گرفته میشود.

شکل  .4تﺮسﯿم مدل مفهومی تأثﯿﺮ بﯿﻤﺎري کﺮونﺎ بﺮ شﺎخصﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی در حﺎلت استﺎندارد
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بﺮرسی تأثﯿﺮ ویﺮوس کﺮونﺎ بﺮ پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی بﺎﻓت ﻓﺮسودة شهﺮي بﺮ مبنﺎي مدلسﺎزي
معﺎدالت سﺎختﺎري
مشﺎرکت

مشارکت نوعی فعالیت جمعی است که با حضور و گرد هم آمدن گروههای دونفره و بیشتر شکل میگیرد ،اما از آنجا که
ویروس کرونا از طریق گرد هم آمدن افراد در کنار هم منتشر میشود و اجرای سیاست فاصلهگذاری اجتماعی سیاست
دفاعی در مقابل انتشار ویروس کروناست ،شاهد کاهش برخی سازوکارهای اجتماعی مانند شرکت در مراسمهای مذهبی
یا سوگواریها و تشکیالت مردمنهاد هستیم که این کاهش مشارکت در طوالنیمدت سبب کاهش مسئولیتپذیری
اجتماعی ،افزایش مشکالت روحی ،بیخبری از اطرافیان و کسانی که نیازمند کمک دیگران هستند خواهد شد .جدول 5
نتایج آزمون تحلیل مسیر برای برسی میزان تأثیر کرونا بر مؤلفة مشارکت از شاخصهای پایداری اجتماعی را نشان
میدهد .براساس نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل مسیر ،این ویروس بهترتیب امتیاز و براساس نظرات جامعة آماری
تحقیق بیشترین تأثیر را بر کاهش دورهمیها و فعالیت کودکان با امتیاز  ،1/21کاهش روابط کالمی چهره به چهره با
امتیاز  ،1/21کاهش حضور در تشکیالت مردمنهاد و غیره با امتیاز  ،1/59کاهش تعامالت اجتماعی با امتیاز  1/12و
کاهش شرکت در فعالیتهای سنتی و آیینی مانند مراسمهای محرم و رمضان و غیره با امتیاز  1/69داشته است .درواقع
میتوان گفت در بافت فرسودة شهر ارومیه افراد بیش از هر چیز سعی داشتهاند از تجمع و دورهمی جلوگیری کنند و
همین موضوع را برای فرزندان خود نیز اعمال کردهاند .همچنین بهطور چشمگیری از انجام فعالیتهای مشارکتی و
تعاملی خودداری کردهاند .از آنجا که بافت فرسودة شهر ارومیه از میزان باالی تعامالت اجتماعی برخوردار بود ،تأثیر
پاندمی بر کاهش آن چشمگیرتر و جالبتوجهتر است .در میان نتایج بهدستآمده آنچه جالبتوجه است ،تأثیرپذیری کم
فعالیتهای سنتی و آیینی از کروناست .همانطور که پیش از این هم ذکر شده بود ،بافت فرسودة شهر ارومیه محل
برگزاری تجمعات سمبلیک و آیینی شهروندان است و تأثیرپذیری کم این مورد قابلتأمل و بحث است.
ﺟدول  .4نتﺎیج تحلﯿل عﺎملی و ضﺮایب معنﺎداري شﺎخص مشﺎرکت
متﻐﯿﺮ

سؤاالت

مشارکت

تعامالت اجتماعی
فعالیت کودکان -دورهمیها
فعالیتهای هدفمند غیر فراغتی (فعالیتی که به همکاری و ارتباط دیگران نیاز دارد)
حضور در تشکیالتی مردمنهاد و غیرانتفاعی (رسمی و غیررسمی)
روابط کالمی چهره به چهره با هممحلهایها و همسایگان
میزان فعالیتهای سنتی و آیینی جمعی ،مانند مراودات عید ،مراسمهای محرم
و رمضان و مانند اینها

مقدار بﺎر

مقدار

عﺎملی
1/12
1/21
1/19
1/59
1/21
1/69

آمﺎرة t
2/12
91/22
9/59
2/92
9/11
9/11

نتﯿجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

امنﯿت

شیوع ویروس کرونا و تشدید پدیدة فقر از جمله عوامل کاهش امنیت مالی ،جانی و روحی است؛ به صورتی که افراد فقیر
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مجبور به حضور در فضای بیرون از خانه برای تأمین معاش خود هستند و بهطورکلی بیشتر در معرض بیماری قرار
میگیرند .با اینکه کرونا ویروسی عادل است و تمام مردم جهان را درگیر کرده ،اما امنیت قشر فقیر بیشتر تهدید شده
است .در این میان ،کاهش ثبات و امنیت کاری و شغلی مهمترین عامل از عوامل امنیت است که بهطورکلی دیگر موارد
از عوامل شاخص امنیت را نیز در بر میگیرد .جدول  2نتایج آزمون تحلیل مسیر برای بررسی میزان تأثیر کرونا بر مؤلفة
امنیت از شاخصهای پایداری اجتماعی را نشان میدهد .براساس نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل مسیر ،این ویروس
به ترتیب امتیاز و براساس نظرات جامعة آماری پژوهش بیشترین تأثیر را بر کاهش ثبات و امنیت کاری و شغلی با امتیاز
 ،1/21کاهش امنیت مالی با امتیاز  ،1/29افزایش هزینههای زندگی با امتیاز  ،1/21کاهش امنیت روانی با امتیاز ،1/52
کاهش درآمد با امتیاز  1/12و کاهش امنیت جانی با امتیاز  1/91داشته است .همچنین افزایش حضور نیروهای امنیتی،
کاهش استفاده از وسایل نقلیة عمومی و کاهش حضور در اجتماع بهدلیل کاهش امنیت رد شده و تأیید نشدهاند.
جالبتوجه است که برآیند نظر شهروندان نشان میدهد ،آنها به تأثیرگذاری پاندمی بر وضعیت اقتصادی و کاهش امنیت
مالی و شغلیشان بیش از تأثیرگذاری آن حتی بر امنیت جانی و سالمت خویش معتقدند .اگرچه میتوان برخورداری از
سالمتی را الزمة بهرهگیری از امنیت و توانایی مالی دانست ،چنین برداشت میشود که وضعیت اقتصادی جامعه در دوران
پاندمی بهقدری در معرض تغییر قرار گرفت که حتی حساسیت شهروندان را به این موضوع بیشتر کرد.
ﺟدول  .1نتﺎیج تحلﯿل عﺎملی و ضﺮایب معنﺎداري شﺎخص امنﯿت
متﻐﯿﺮ

امنیت

سؤاالت

مقدار بﺎر عﺎملی

مقدار آمﺎرة t

نتﯿجه

کاهش ثبات و امنیت کاری و شغلی

1/21

91/56

تأیید

کاهش درآمد

1/12

2/22

تأیید

افزایش هزینههای زندگی

1/21

9//91

تأیید

کاهش حضور در اجتماع (بیرون از خانه) بهدلیل کاهش امنیت

-1/11

-9/61

رد

کاهش میزان استفاده از وسایل نقلیة عمومی

1/12

1/25

رد

افزایش حضور نیروهای امنیتی

-1/92

-9/21

رد

کاهش امنیت جانی

1/91

9/99

تأیید

کاهش امنیت مالی

1/29

1/22

تأیید

کاهش امنیت روانی

1/52

2/99

تأیید

شﺎخص عدالت

این شاخص نیز از جمله شاخصهایی است که شهروندان حساسیت باالیی به آن دارند .کفایتنداشتن اقدامات حمایتی
نهادهای حاکمیتی در دوران پاندمی و همچنین وجود نابرابری در انجام همان اقدامات ذکرشده مهمترین معضلی است
که شهروندان ذکر کردهاند؛ به عبارت دیگر شهروندان حمایتهای حاکمیت را در قبال مشاغلی که در مقطعی نسبتا
طوالنی به کلی تعطیل شده بودند ،یا درآمد آنان بهطور آشکاری افت پیدا کرده است ،کافی نمیدانند .بهعالوه آن
حمایتهای صورتگرفته نیز از نظر بیشتر شهروندان از پشتوانة عدالت در توزیع بهرهمند نبود .بهطورکلی از آنجا که

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي  ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،4زمستﺎن 0411

0024

بیشتر ساکنان محدودة مورد مطالعه ،افراد متعلق به طبقات متوسط و کمدرآمد بودند ،به توجه بیشتر از سوی سایر
گروههای جامعه از جمله حاکمیت ملی و محلی نیاز دارند .این افراد مجبور به کارکردن برای امرارمعاش روزانه هستند و
به این جهت به حضور در اجتماع مجبور میشوند .جدول  2نتایج آزمون تحلیل مسیر برای بررسی میزان تأثیر کرونا بر
مؤلفة عدالت از شاخصهای پایداری اجتماعی را نشان میدهد .براساس نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل مسیر چنین
برداشت میشود که این ویروس به ترتیب امتیاز و براساس نظرات جامعة آماری تحقیق بیشترین تأثیر را بر ایجاد
محدودیتهایی مختص افراد یا گروههای اجتماعی خاص با امتیاز  1/51داشته است .همچنین از نظر جامعة آماری
افزایش عدالت در اقدامات صورتگرفته از سوی نهادهای حاکمیتی با امتیاز  ،-9/96تالش نهادهای مدیریت شهری از
قبیل شورای شهر ،شهرداری و غیره برای مقابله با مخاطرات پاندمی با امتیاز  ،-1/99تأثیر تالش نهادهای حکومتی در
مقابله با مخاطرات پاندمی و رعایت عدالت از سوی نهاد مدیریت شهری با امتیاز  -1/19مورد رضایت شهروندان ساکن
در بافت فرسودة شهر ارومیه نبوده است .شکاف میان اقشار کمدرآمد و پردرآمد جامعه (بهدلیل اینکه ویروس کرونا در
جامعه به افراد فقیر و ثروتمند بهطور مساوی حمله کرده است) ،میزان نابرابری میان مردان و زنان از قبیل نابرابریهای
شغلی ،اجتماعی ،امنیتی و غیره ،بهطوریکه شخص بهدلیل زنبودن یا مردبودن با تبعیض مواجه شود ،رد شدهاند.
ﺟدول  .2نتﺎیج تحلﯿل عﺎملی و ضﺮایب معنﺎداري شﺎخص عدالت
متﻐﯿﺮ

سؤاالت

عدالت

ایجاد محدودیتهایی مختص افراد یا گروههای اجتماعی
تأثیر تالشهای نهادهای حاکمیتی برای مقابله با مخاطرات پاندمی کووید91-
رعایت عدالت در اقدامات نهادهای حاکمیتی
تالشهای نهادهای مدیریت شهری ،از قبیل شورای شهر ،شهرداری و سازمانهای زیر نظر آن
مانند اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،آرامستانها ،مدیریت پسماند و غیره که برای مقابله با مخاطرات
پاندمی کووید 91-انجام میگیرد.
رعایت عدالت اقدامات نهادهای مدیریت شهری
شکاف میان اقشار کمدرآمد و پردرآمد جامعه
میزان نابرابری میان مردان و زنان ،از قبیل نابرابریهای شغلی ،اجتماعی ،امنیتی و غیره
بهطوریکه شخص بهدلیل زنبودن با تبعیض مواجه نشود.
افزایش میزان نابرابری میان مردان و زنان ،از قبیل نابرابریهای شغلی ،اجتماعی ،امنیتی و غیره،
بهطوریکه شخص بهدلیل مردبودن با تبعیض مواجه نشود.

مقدار بﺎر

مقدار

عﺎملی
1/51
-1/22
-9/96
-1/99

آمﺎرة t
2/69
-99/25
-95/62
-91/59

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

-1/19
-1/19
-1/19

-5/29
-1/91
-1/69

تأیید
رد
رد

-1/99

-9/61

رد

نتﯿجه

کﯿفﯿت زندگی

اوقات فراغت از جمله عوامل بسیار مهم در تعین کیفیت زندگی است ،اما با شیوع ویروس کرونا و قرنطینة کامل شهر،
ممنوعیت ورود و خروج از شهرها ،ممنوعیت سفر ،ایجاد کمپینهای مردمی در خانه میمانیم و غیره ،از جمله عواملی
هستند که کیفیت زندگی انسانها را به چالش کشیدهاند که بهصورت طبیعی سبب افزایش مشکالت روحی ،روانی و
جسمی خواهد بود .در این میان ،عوامل مالی نیز تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی دارد که در شرایط بیماری و اجرای برخی
سیاستها مانند تعطیلی کامل کسبوکارها سبب از رونق افتادن آنها و در مواردی از دست دادن شغل شده است .در
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نتیجة چنین پیشامدی ،هزینههای زندگی افزایش یافته و تأمین مایحتاج زندگی با مشکل مواجه شده است .در این
صورت فرد تنها به فکر تأمین نیازهای اساسی است و درآمدی برای تفریح یا شروع فعالیت جدید مانند ازدواج و غیره
ندارد؛ بنابراین کیفیت زندگی به مراتب حالتی نزولی خواهد داشت .جدول  2نتایج آزمون تحلیل مسیر برای بررسی میزان
تأثیر کرونا بر مؤلفة کیفیت زندگی از شاخصهای پایداری اجتماعی را نشان میدهد .براساس نتایج بهدستآمده از آزمون
تحلیل مسیر ،این ویروس به ترتیب امتیاز و براساس نظرات جامعة آماری تحقیق بیشترین تأثیر را بر کاهش امیال و
آرزوها مانند ارتقای موقعیت شغلی ،شروع یک فعالیت ،ازدواج و غیره با امتیاز  ،9/11کاهش تفریحات بهدلیل تأثیر ارزش
مالی آن با امتیاز  ،1/91کاهش میزان بهرهمندی از امکانات رفاهی با امتیاز  ،1/29تأثیر قیمت کاال بر نوع انتخاب با امتیاز
 ،1/21افزایش میزان ریالی کاالهای مایحتاج با امتیاز  ،1/22کاهش حضور در جمع خانواده با امتیاز  ،1/29افزایش ساعت
کاری با امتیاز  ،1/92کاهش قدرت خرید با امتیاز  1/96و کاهش اوقات فراغت با امتیاز  1/61داشته است .درواقع آنچه
در تحلیل این متغیر چشمگیرتر است ،بازایستادن جامعه از رشد و تحول اجتماعی است .به عبارت دیگر رکود اجتماعی
ناشی از پاندمی سبب شد تا شهروندان نخواهند یا نتوانند گامهای اساسی برای زندگی و معیشت خویش بردارند .این دو
عامل را میتوان ناشی از تغییر در سبک زندگی و تأثیرپذیری از مشکالت اقتصادی دانست .همچنین شهروندان معتقدند
تأثیر مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا بر کاهش قدرت انتخاب آنها در مواردی مانند تفریحات دلخواه ،امکانات رفاهی
و کاالهایی که دوست داشتند بخرند ،تأثیر مستقیم دارد.
ﺟدول  .7نتﺎیج تحلﯿل عﺎملی و ضﺮایب معنﺎداري شﺎخص کﯿفﯿت زندگی
متﻐﯿﺮ

کیفیت
زندگی

سؤاالت
حضور در جمع خانواده
اوقات فراغت
کاهش قدرت خرید
افزایش میزان ریالی کاالهای مایحتاج
تأثیر قیمت کاال بر انتخاب
کاهش میزان بهرهمندی شما از امکانات رفاهی
تأثیر ارزش مالی بر نوع تفریح
افزایش ساعات کاری
کاهش امیال و آرزوها مانند ارتقای موقعیت شغلی ،شروع یک فعالیت،
ازدواج و غیره

مقدار بﺎر عﺎملی
1/29
1/61
1/96
1/22
1/21
1/29
1/91
1/92
9/11

مقدار آمﺎرة t
1/11
6/19
5/91
1/29
9/19
91/91
96/26
9/11
96/59

نتﯿجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

آموزش

با توجه به نتایج بهدستآمده از پرسشنامه ،بحث آموزش با رتبة اول از شاخصهای پایداری اجتماعی با اندازة  1/91از
جمله شاخصهایی است که بیشتر تحت تأثیر پاندمی قرار گرفته است .با توجه به تغییر یکباره در نوع آموزش که سالها
بهصورت حضوری و چهره به چهره بود ،دادن چنین پاسخی از سوی شهروندان چندان دور از انتظار نبود .در رابطه با
شاخص مذکور مواردی که بیش از سایر عوامل ،پایداری اجتماعی را تهدید میکنند ،با هزینههای مالی مرتبط هستند .نیاز
مالی باال برای تهیة سختافزار ،افزایش هزینههای مصرفی برای ایجاد ارتباط غیرحضوری و افزایش هزینة نگهداری
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سختافزارها بیشتر از سایر عوامل در نظر شهروندان تأثیرگذاری دارد .درواقع شهروندان بر این نظر هستند که وقوع
پاندمی خانوادهها را به تهیة سختافزارهای ارتباطی برای حضور دانشآموزان و دانشجویان در کالسهای آموزشی
مجبور کرده است .همچنین ضرورت بهرهگیری از سختافزارهای ارتباطی -آموزشی مانند کامپیوتر و موبایل ،موجب
افزایش استهالک در این دستگاهها و بهدنبال آن افزایش هزینههای مالی برای افراد و خانوارها شده است .همچنین
افزایش هزینههای مورد نیاز برای برقراری ارتباط مجازی (هزینة خرید اینترنت) نیز تأثیر قابلتوجهی بر افزایش
هزینههای شهروندان دارد .کاهش دسترسی به اطالعات و منابع تحصیلی ،نارضایتی از شیوههای جایگزین آموزش
حضوری مانند آموزش اینترنتی و غیره و نامطلوببودن ارتباطات اینترنتی بهگونهای که بتواند کارایی الزم را داشته باشد،
سبب شدهاند تا این عامل بیشتر مورد توجه پاسخدهندگان قرار بگیرد .با توجه به جدول  9از نظر مردم اختالل در
دسترسی به اینترنت با امتیاز  ،9/11هزینههای ارتباط مجازی با امتیاز  ،9/91هزینههای تعمیر و نگهداری سختافزارها با
امتیاز  ،1/19کاهش دسترسی در تهیة کتاب با امتیاز  ،1/21حضور در فضاهای علمی و آموزشی با امتیاز  ،1/29کاهش
دسترسی به منابع و اطالعات با امتیاز  ،1/29تهیة سختافزارهای مرتبط با امتیاز  1/22و روشهای جایگزین آموزش
حضوری مانند آموزش مجازی با امتیاز  1/62بهترتیب از بیشترین تا کمترین تحت تأثیر پاندمی کووید  91قرار گرفتهاند.
ﺟدول  .1نتﺎیج تحلﯿل عﺎملی و ضﺮایب معنﺎداري شﺎخص آموزش مجﺎزي
سؤاالت
متﻐﯿﺮ
کاهش دسترسی به منابع و اطالعات
روشهای جایگزین آموزش حضوری مانند آموزش اینترنتی ،تلویزیونی و غیره
تهیة سختافزارهای ارتباط مجازی ،از قبیل گوشی موبایل ،لپتاپ و غیره
هزینههای نگهداری سختافزارها
آموزش مجازی
هزینههای ارتباط مجازی (اینترنت)
اختالل در دسترسی به اینترنت
کاهش دسترسی به تهیة کتاب
حضور در فضاهای علمی و آموزشی

مقدار بﺎر عﺎملی
1/29
1/62
1/22
1/19
9/91
9/11
1/21
1/29

مقدار آمﺎرة t
2/11
9/19
1/22
99/92
99/12
91/19
1/11
9/12

نتﯿجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول ، 8شاخصهای آموزش ( ،)1/91کیفیت ( ،)1/26مشارکت ( ،)1/11امنیت
( )1/95و عدالت ( )-1/95به ترتیب بیشترین شاخصهای پایداری اجتماعی هستند که تحت تأثیر ویروس کووید  91قرار
گرفتهاند.
ﺟدول  .9نتﺎیج تحلﯿل عﺎملی و ضﺮایب معنﺎداري شﺎخصﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
شﺎخصﻫﺎي پﺎیداري اﺟتﻤﺎعی
مشارکت
امنیت
عدالت
کیفیت
آموزش مجازی

مقدار بﺎر عﺎملی
1/11
1/95
-1/95
1/26
1/91

مقدار آمﺎرة t
2/92
1/16
-1/29
9/91
9/99

رتبه
9
1
5
6
9

نتﯿجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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نتﯿجهگﯿﺮي
ویروس کرونا در آغاز سومین دهه از هزارة سوم میالدی ،یادآور مفهومی به حاشیه رفته از بحران شیوع بیماری در جهان
بود؛ بحرانی که برخالف موارد پیشین ،سوار بر ارکان جدید زندگی امروز ،عرصههای جدیدی در اثرات اجتماعی و
اقتصادی چه در ابعاد جهانی و چه ابعاد محلی به همراه داشته است .همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد ،این پدیده در
نگاه اول ،تنها در ارتباط با امور بهداشت و سالمت جوامع ،تحلیلپذیر است ،اما از آنجا که بستر تعامالت اجتماعی و
همچنین برخی آداب و رسوم (فرهنگ) کنشگران اجتماعی ،بهعنوان زمینة تسهیلگر شیوع و تکثیر این ویروس تشخیص
داده شده ،ماهیتی اجتماعی و فرهنگی به آن بخشیده است؛ به همین دلیل در مقالة حاضر تأثیر ویروس کرونا بر پایداری
اجتماعی مطالعه شد .در این پژوهش بافت فرسودة شهر ارومیه بهدلیل عمومیتربودن و حضور مستمر شهروندان از
تمامی اقشار و گروهها و بهتبع آن تراکم باالی انسانها در آن ،مطالعه شد .اختالط شهروندان در این بافت میتواند نتایج
این پژوهش را برای بیشتر نقاط شهر (محلههایی با ساکنان منتسب به طبقات کمدرآمد و متوسط) نیز تعمیمپذیرتر کند و
روند فرضیهسازی را برای پژوهشهای مشابه آتی هموارتر کند .همچنین بهدلیل آسیبپذیری ظاهری این نوع بافتها در
بیشتر شهرها بهدلیل تراکم باالی انسانها در فضاهای عمومی ،چنین مینماید که در اولویت قرارگرفتن مطالعة این
بافتها برای سنجش میزان اثرگذاری بیماریهای اپیدمیک و پاندمیک بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسانها
مطلوبتر است .به عبارت دیگر هنگامی که کل اجتماع درگیر بحرانی میشود که برایش ناآشناست و الگوی تجربی
چندانی برای مقابله با آن ندارد ،منطقیتر آن است که بخشهای آسیبپذیرتر اجتماع پیش از سایر بخشها بررسی شود
تا زودتر از راهکارهای حاصلشده به نفع بهرهوران استفاده شود.
در این مقاله از تحلیل فضایی و تحلیل ساختار عاملی استفاده شد .با توجه به تحلیل فضایی کاربریهای خدماتی در
سطح محدودة بافت فرسودة ارومیه شاهد توزیع نامتعادل کاربریهای خدماتی هستیم؛ به صورتی که در تحلیل فضایی و
تحلیل کمی کاربری پارک و فضای سبز تنها  62/99درصد از ساکنان محدودة بافت فرسوده دسترسی مناسبی به فضای
سبز دارند و تقریبا  29/91درصد از این امکان محروم هستند که این امر با اهداف پایداری اجتماعی مغایر است .در تحلیل
دسترسی به مراکز درمانی شرایط بهنسبت مطلوب است و تقریبا  25/11درصد از محدودة بافت فرسوده دسترسی مناسبی به
مراکز درمانی دارند و میتوان گفت  91/12درصد مابقی تحت پوشش مراکز درمانی خارج از محدودة بافت فرسوده هستند
که از این منظر عدالت در دسترسی به مراکز درمانی در این محدوده در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارد .همچنین به لحاظ
توزیع کاربریهای ورزشی و آموزشی بهمنظور استفادة دومنظوره از این کاربریها شاهد توزیع متعادلی در سطح محدوده
هستیم ،اما از منظر سطح و سرانه با محدودیتهایی روبهرو هستیم که به این منظور سطح مورد نیاز برآورد شده است.
نتایج حاصل از تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه بدین شرح است .شاخص آموزش مجازی با امتیاز  1/91رتبة اول را از
نظر تأثیر کرونا بر شاخصهای پایداری اجتماعی بهدست آورده است .با توجه به تغییر یکباره در نوع آموزش که سالها به
صورت حضوری و چهره به چهره بود ،دادن چنین پاسخی از سوی شهروندان چندان دور از انتظار نبود .دربارة شاخص مذکور
بیشتر موارد با هزینههای مالی مرتبط هستند .نیاز مالی باال برای تهیة سختافزار ،افزایش هزینههای مصرفی برای ایجاد
ارتباط غیرحضوری و افزایش هزینة نگهداری سختافزارها بیشتر از سایر عوامل در نظر شهروندان تأثیرگذاری دارد .دومین
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شاخص که تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته ،کیفیت زندگی با امتیاز  1/26است .اوقات فراغت از جمله عوامل بسیار مهم
در تعیین کیفیت زندگی است ،اما با شیوع ویروس کرونا و قرنطینة کامل شهر ،ممنوعیت ورود و خروج از شهرها ،ممنوعیت
سفر ،ایجاد کمپینهای مردمی در خانه میمانیم و غیره از جمله عواملی هستند که کیفیت زندگی انسانها را به چالش
کشیدهاند .عوامل مالی نیز تأثیر بسزایی بر کیفیت زندگی دارد که در شرایط بیماری و اجرای برخی سیاستها مانند تعطیلی
کامل کسبوکارها سبب از رونق افتادن آنها و در مواردی از دست دادن شغل شده است .در نتیجة چنین پیشامدی ،شاهد
افزایش هزینههای زندگی و مشکل در تأمین مایحتاج زندگی هستیم.
سومین شاخص از شاخصهای پایداری اجتماعی که تحت تأثیر بیماری کرونا قرار گرفته ،مشارکت است .در این
شاخص بیشتر بر عوامل تعامالت اجتماعی ،روابط چهره به چهره و غیره تأکید شده بود که بهدلیل اجرای سیاست
فاصلهگذاری اجتماعی شاهد کاهش چنین سازوکارهای اجتماعی هستیم که این امر در طوالنیمدت سبب کاهش
مسئولیتپذیری اجتماعی ،افزایش مشکالت روحی ،بیخبری از اطرافیان و کسانی میشود که نیازمند کمک دیگران
هستند .چهارمین شاخص مربوط به شاخص امنیت با امتیاز  1/95است .شیوع ویروس کرونا و تشدید پدیدة فقر از جمله
عوامل کاهش امنیت مالی ،جانی و روحی است؛ بهطوریکه افراد فقیر مجبور به حضور در فضای بیرون از خانه برای
تأمین معاش خود هستند و بهطورکلی بیشتر در معرض بیماری قرار میگیرند .با اینکه کرونا ویروسی عادل است و تمام
مردم جهان با آن مواجه شدهاند ،بیشتر امنیت قشر فقیر تهدید شده است .کاهش ثبات و امنیت کاری و شغلی مهمترین
عامل از عوامل امنیت است که بهطورکلی دیگر موارد از عوامل شاخص امنیت در بر میگیرد.
و در پایان شاخص عدالت با امتیاز  - 1/95در رتبة  5قرار دارد .عدالت از جمله شاخصهایی است که شهروندان
حساسیت باالیی به آن دارند .کفایتنداشتن اقدامات حمایتی نهادهای حاکمیتی در دوران پاندمی و همچنین وجود
نابرابری در انجام همان اقدامات ذکرشده مهمترین معضلی است که شهروندان ذکر کردهاند .در پایان میتوان نتیجه
گرفت که ویروس کرونا بر تمام ابعاد زندگی انسانها تأثیر گذاشته است .همچنین بهدلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی
و اجتماعمحور است ،بیشترین تأثیر کرونا بر ابعاد اجتماعی زندگی انسانهاست و ابعاد پایداری اجتماعی را در شهرها
بهشدت به چالش کشیده است که نیازمند چارهجویی مناسبی است .با تکیه بر تحلیلهای انجامشده که منبعث از نظر
مستقیم شهروندان است ،میتوان راهکارهایی را مرتبط با معیارهای پایداری اجتماعی ارائه کرد .براساس استنباط
نگارندگان ،راهکارهای افزایش پایداری اجتماعی در محدودة مورد مطالعه که تحت تأثیر پاندمی ،متحمل آسیبهای
فراوانی شده است ،در دو بعد داللتهای سیاستگذارانه و داللتهای برنامهریزانه طبقهبندی میشود.
داللتﻫﺎي سﯿﺎستگذارانه
 .0تقویت نقﺶ سﺎزمﺎنﻫﺎي مﺮدمنهﺎد :براساس تحلیلها ،میزان آسیبدیدگی جامعه در مواجهه با پاندمی از بعد
معیار مشارکت باالست .بستر سازمانهای مردمنهاد که اساس آنها بر مشارکت داوطلبانه شهروندان استوار است ،میتواند
با سازماندهی نظاممند افراد توانمند ،آنهم بهطور از پیش اندیشیده و نیز مناسب با محدودیتهای جامعه در دوران پاندمی،
زمینه را برای مشارکت شهروندان ،افزایش همگرایی ،توانبخشی به گروههای آسیبپذیرتر و غیره مهیا کند .بهطور
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مشخصتر از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد میتوان در راستای آموزش عمومی ،ایجاد واسطه در تأمین مایحتاج گروههای
آسیبپذیرتر و کاهش آسیبهای روانی ناشی از پاندمی ،ایجاد پل ارتباطی بین حاکمیت و گیرندگان خدمات بهره برد.
 .6تأکﯿد بﺮ اثﺮگذاري ﻫﺮچه کﺎرآمدتﺮ نقﺶ حﺎکﻤﯿت :حاکمیت نهادی منبعث از مردم و در عین حال
توانمند است که وظیفه دارد در بعد ملی -منطقهای و در بعد محلی در مقابله با آثار پاندمی ،به جامعه خدماترسانی کند.
براساس تحلیلهای این پژوهش اعتمادنداشتن به توزیع عادالنة تسهیالت حاکمیتی ،پایداری اجتماعی جامعه را در
محدودة مورد مطالعه ،بهطور جدی تهدید میکند .پس از رفع مانع مذکور ،حاکمیت موظف است تدابیر الزم را برای
کاهش آثار مخرب اقتصادی ناشی از پاندمی درنظر بگیرد .اگرچه وضعیت نامطلوب اقتصادی مستقل از پاندمی میتواند بر
نظر شهروندان دربارة امتیازدهی به تأثیر پاندمی بر وضعیت اقتصادیشان مؤثر باشد ،باز هم نمیتوان از تأثیر پاندمی بر
درآمد مالی شهروندان چشم پوشید؛ بنابراین حاکمیت باید بهعنوان توانمندترین مجموعه تشکیل داده شده توسط
شهروندان که بر خدماترسانی به خود آنها نیز موظف است ،سیاستهای آیندهنگرانه را در پیش بگیرد؛ از قبیل ذخیره
سازی منابع و اعتبارات برای مواقع بحرانی و بسیاری اقدامات دیگر که متخصصان امر اقتصاد میتوانند دربارة آنها نظر
دهند .در رابطه با اقدامات اقتصادی ،حاکمیت باید اقدامات حمایتی خود را بهنحوی انجام دهد که بتواند تا حد امکان به
پویایی و تحول در جامعه منجر شود (موردی که در تحلیل نگارندگان از پاسخهای شهروندان نیز به آن اشاره شد).
همچنین باید به شناسایی و طبقهبندی گروههای آسیبپذیر در هر بحران و بهویژه بحرانهای پاندمیک اقدام کند.
اهمیت این امر در تحلیل پاسخ شهروندان به این پرسش نگارندگان پژوهش دربارة تأثیرپذیری بیشتر برخی گروهها از
پاندمی بهخوبی دیده میشود .ارائة الگوهای جامع مواجهه با بحران بیماریهای پاندمیک مانند آنچه برای بحرانهای
غیرمترقبه مانند سیل و زلزله درنظر گرفته شده است ،بهعنوان پیشنهاد نگارندگان پژوهش میتواند در کنترل عوارض
بحران مذکور مفید باشد .در بعد مشارکت برداشت میشود که اگرچه شهروندان مدعی کاهش تعامالت اجتماعی و
فعالیتهای حضوری خود بودند ،ادعای آنها دربارة میزان حضورشان در فعالیتهای آیینی و سنتی ،کاهش به همان
نسبت را نشان نمیدهد .نگارندگان بر این باورند که عادیانگاری شهروندان به شدت پاندمی سبب شده است تا آنها
بهتدریج به سمت پیروی از عادات سنتی پیشین خود روی بیاورند .باالبردن تأثیرگذاری مدیریتی به نحوی که مدیریت
شهری بهعنوان ارگان آگاه جامعه و برآمده از آن که مسلط به ابزارهای پیشبینی است و از متخصصان بهره میبرد،
میتواند افراد جامعه را در پیروی از تصمیمهایشان قانع کند و بهعنوان عضو اصلی مجموعة مدیریت بحران توانایی
نظارت و کنترلش را باال ببرد .سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند در این مسیر تکمیلکنندة اقدام حاکمیت باشند.
 .1تقویت نقﺶ وسﺎیل ارتبﺎطﺟﻤعی (اینتﺮنت) :بهرهمندی از وسایل ارتباطجمعی و بهویژه اینترنت ضرورتی
بوده که مختص روزگار امروز است .براساس تحلیلهای پژوهش میتوان نقش عامل مذکور را در شکلگیری ارتباط و
آموزش بهوضوح دید؛ به همین دلیل نیز نگارندگان معتقد هستند این عامل باید بهطور گستردهتری تقویت شود .استفادة
کاراتر برای اهداف آموزشی ،استفاده برای ایجاد تغییرات در نظام توزیع کاال بهگونهای که حضور فیزیکی شهروندان را در
اجتماع و فضاهای پرتراکم تقلیل دهد و بسیاری از فعالیتهای نوین دیگر که در قالب اینترنت میتواند ایجاد شود،
زمینههایی هستند که اینترنت در هرکدام از آنها میتواند به شهروندان خدماترسانی کند.
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داللتﻫﺎي بﺮنﺎمهریزانه پﯿشنهﺎدي به شﺮح زیﺮ است:
 بهرهگیری از سیاستهای واحدهای همسایگی بهویژه سیاستهای ایجاد فضاهای شهری سبز و باز بهصورت
متصل و سلسلهمراتبی از طریق پیادهراه سبز
 درنظرگرفتن بحرانهای پاندمیک هنگام تهیة طرحهای شهری ،بهویژه در قسمتهای متراکم و فرسودة شهری
 درپیشگرفتن سیاستهایی برای افزایش سطح تندرستی و سالمت جامعه با افزایش فضاهای امن و باز برای
انجام فعالیتهای ورزشی هوازی .پراکندگی و وسعت این فضاها باید بهگونهای باشد که سبب ایجاد تراکم و
درنتیجه انتقال بیماری نشود.
 درنظرگرفتن عوارض بیماریهای اپیدمیک و پاندمیک در طرحها و برنامههای حملونقل براساس بهرهمندی از
وسایل حملونقل عمومی بهروز و به تعداد کافی؛ بهطوریکه در آنها امکان اجرای قوانین فاصلهگذاری
پیشبینی شده باشد.
 تنظیم و ارائة ضوابط نحوة استفاده از عرصههای عمومی در شرایط پاندمی
 توزیع عادالنه و مناسب کاربریهای خدماتی بهصورت سلسلهمراتبی
 ایجاد نقشة کاربریهای چندمنظوره برای استفاده در شرایط حاد بیماری بهعنوان مراکز بستری بیمار و تجهیز
آنها به امکانات مناسب بهصورت انعطافپذیر
 تشویق محلهمحوری و بازتعریف مرز محلهها
 بازطراحی محورهای پیاده و کنارگذرهای خیابانها برحسب تراکم تردد در معابر (افزایش عرض معابر)
 بازنگری در سطح و سرانة کاربریهای درمانی و بهداشتی
 توسعة حیات شبانهروزی بهمنظور کاهش تراکم جمعیت در ساعات مشخص و امکان استفاده از فضا در 61
ساعت شبانهروز

پﯿشنهﺎدﻫﺎیی بﺮاي پژوﻫﺶﻫﺎي آتی
 پژوهش دربارة مقایسة انواع محلهها از بعد طبقات اقتصادی-اجتماعی ساکنان ،نوساز ،فرسوده و غیره
 نگارش دربارة تأثیر پاندمی بر سایر ابعاد پایداری از جمله پایداری اقتصادی ،پایداری زیستمحیطی و غیره
 تدقیق دربارة رفتارشناسی شهروندان هنگام حضور در فضاهای عمومی در مواقع بروز بحرانهای پاندمیک
 تدقیق دربارة ریشههای نافرمانیهای شهروندان از محدودیتهای اعمالشده در شرایط خاص پاندمیک
 امکانسنجی چگونگی قراردادن اولویتهای مقابله با بیماریهای پاندمیک در طرحهای آمایش سرزمین،
آمادهسازی زمین جامع ،جامع حملونقل ،تفصیلی و غیره ،زمینههای پژوهشی هستند که میتوانند به حاکمیت،
متخصصان و شهروندان در مقابله هرچه بهتر با اینگونه بحرانها کمک کنند.
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