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Abstract
Background and objective: Natural and unnatural disasters have claimed many lives and destroyed many urban spaces and 
communities. The consequences of these threats and today's urban issues have raised the need for action for resilient cities. 
December 2019 was the time for the outbreak of coronavirus in China, a disease that quickly spread throughout the world and 
disrupted human life.
Method: In this regard, the present descriptive-analytical research aims to collect information through library data and valid 
Persian and English magazines and articles to extract important indicators related to the resilience of neighborhoods against 
Corona and with a future approach. Research and help analyze them from Mic Mac software.
Findings: According to the studies, during the research, 61 factors affecting the resilience of neighborhoods against corona 
were identified, which were performed with Mick software and diagrams extracted from those analyzes.
Conclusion: The results show that among the factors affecting the resilience of neighborhoods against Corona that were 
examined, most of them were in the independent and dependent category and “population density” and “neighborhood crisis 
management programs” from They are the main factors in this area, in the sense that these two factors have a great impact on 
the resilience of neighborhoods to the Corona virus, which should be given special attention.
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چكيده
زمينه و هدف: بالياى طبيعى و غيرطبيعى، جان بسيارى را گرفته و فضاهاى شهرى و اجتماعات بسيارى را از بين برده است. پيامدهاى اين تهديدات 
و مسائل امروزى شهرى، ضرورت اقدام براى شهرهاى تاب آور را مطرح ساخته است. ماه دسامبر سال 2019 زماني براي شيوع بيماري ويروس كرونا 

از ووهان چين بود؛ بيمارى كه به سرعت همه جهان را فراگرفت و در زندگى بشر اختالل ايجاد كرد. 
روش: پژوهش توصيفى–تحليلى حاضر برآن است كه با جمع آورى اطالعات از طريق داده هاى كتابخانه اى و مجالت و مقاالت معتبر فارسى و انگليسى، 
شاخص هاى حائز اهميت در ارتباط با تاب آورى محالت در برابر كرونا را استخراج نمايد و با رويكرد آينده پژوهى و كمك از نرم افزار ميك مك 

آن ها را تحليل كند. 
يافته ها: با توجه به مطالعات در طى انجام پژوهش، تعداد 61 عامل مؤثر بر تاب آورى محالت در برابر كرونا شناسايى شدند كه با نرم افزار ميك و 

نمودارهاى مستخرج از آن، تحليل ها صورت پذيرفته است.
نتيجه گيرى: نتايج نشان مى دهد كه از ميان عوامل تأثيرگذار بر تاب آورى محالت در برابر كرونا -كه مورد بررسى قرار گرفتند- بخش عمده آن ها در 
دسته مستقل و وابسته قرار گرفتند و“تراكم جمعيتى“ و ”برنامه هاى مقابله با بحران در محله“ از اصلى ترين عوامل در اين حوزه مى باشند؛ به اين معنا 

كه اين دو عامل در بررسى ميزان تاب آورى محالت در مقابله با ويروس كرونا تأثير بسزايى دارند كه بايد به آن ها توجه ويژه اى داشت.
كليدواژه ها: تاب آورى - ويروس كرونا - محله تاب آور
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مقدمه
برابر  در  كه  مى باشند  هم  به  متكي  و  پيچيده  سيستم هاي  شهرها 
هستند.  پذير  آسيب  انساني  و  طبيعي  بالياي  از  ناشي  تهديدات 
بافت هاى شهرى از گذشته داراى يكپارچگى و انسجام خاصى بوده اند، 
حوادث،  وقوع  و  فناورى  شهر،  گسترش  با  و  زمان  مرور  به  ليكن 
داده اند  دست  از  را  خود  انسجام  و  شده اند  تزلزل  دچار  بافت ها  اين 
و شهرها را با چالش ها و تهديد هايى رو به رو كرده اند. وقوع بالياى 
طبيعى و سوانح، يكى از اصلى ترين معضالتى است كه همواره در 
طول زمان جوامع انسانى را مورد تهديد قرار داده  است و در صورت 
نداشتن آگاهى نسبت به آن، خطرات و صدمات جبران ناپذيرى را در 
ابعاد مختلف زندگى انسان ها اعم از حوزه هاى سكونتى، اجتماعى، 
اقتصادى، زيست محيطى، روانشناختى و ساير حوزه هاى ديگر وارد 
مى كند. اين مسائل موجب شده  است كه مديران و برنامه ريزان شهرى 
در طى سال ها به دنبال راه حلى براى مواجهه با خطرات و كاهش 
اين  طبيعى  مخاطرات  كه  چرا  برآيند،  آن ها  از  ناشى  آسيب هاى 
سوانحى  به  خطر،  كاهش  سيستم هاى  نبود  در  كه  دارند  را  ظرفيت 
هولناك و ويران كننده براى اجتماعات بشرى تبديل شوند. تاب آورى 
از جمله رويكرد هايى است كه در جهت مواجهه با اين چالش ها به كار 
گرفته مى شود. مفهوم كالن تاب آورى، بيانگر پارادايمى فكرى است 
كه بيشتر سعى در پيش بينى و بررسى اصول و راه كار هايى جهت 
به حداقل رساندن اين تغييرات و همچنين افزايش ميزان استقامت 
سيستم ها و توانايي آن براي جذب تغيير و اختالل و در عين حال 
حفظ روابط ميان متغيرها دارد و داراى شاخص هاى بسيارى مى باشد 
اثرات  كاهش  و  كنترل  در  سعى  مختلف،  جهات  در  يك  هر  كه 
و  طراحى  برنامه ريزى،  براى  رويكردى  تاب آور  محله  دارند.  مخرب 
تعامل  سالمت،  بهبود  اساسى  طور  به  كه  است  محالت  مديريت 
سبب  را  جوامع  در  بهره ورى  و  زيست  محيط  كيفيت  اجتماعى، 
مى شود. چالشى كه در يكسال اخير جهان را فرا گرفته است ويروس 
كرونا مى باشد. در اين مقاله به بررسى تأثير اين ويروس بر جوامع 
داراى  تاب آور  محالت  مى شود.  پرداخته  تاب آورى  رويكرد  با  شهرى 
شاخص ها و معيارهاى ويژه اى مى باشند كه با حضور ويروس كرونا 
بايد به بررسى شاخص هاى مرتبط و موضوع فاصله گذارى اجتماعى 
و جوامع كم تراكم پرداخته  شود تا مانع انتشار و اپيدمى شدن اين 

و  تازه اي از گستردگي  جلوه هاي  كرونا  بحران  ويروس گرديد. ابعاد 
مختلف  اركان  و  ابعاد  در  توسعه  جهاني  مديريت  ناكارآمدي  عمق 
توسعه پديدار ساخت، به گونه اي كه به نظر مي رسد خسارت جاني و 
مالي اين اپيدمي بر جهان به خصوص كالنشهرها و شهرهاي جهاني 
بسيار زياد  است. لذا در اين مقاله سعى شده است كه به اين سئوال 
پاسخ داده شود كه با توجه به شيوع ويروس كرونا چه شاخص هايى از 

تاب آورى داراى اهميت ويژه اى مى باشند.

پيشينه 
با  مقابله  در  شهرى  محالت  تاب آورى  ميزان  بررسى  به  مقاله  اين 
پرداختن  نيازمند  بررسى  اين  مسير  در  كه  مى پردازد  كرونا  ويروس 
به پيشينه و مقاالت مشابه با اين عنوان مى باشد. بنابراين در ادامه 
ويروس  و  تاب آور  محالت  با  ارتباط  در  گرفته  صورت  پژوهش هاى 

كرونا به شرح زير ارائه مى گردند:
زرگر و همكارانش در مقاله اى با روش هاى كمى و كيفى و عنوان 
"تدوين چهارچوبى براى اندازه گيرى تاب آورى يك محله و نمونه موردى 
محله هرزه ويل منجيل گيالن"، از طريق تلفيق برخى رويكردهاى جديد 
و جامع، به تدوين چهارچوبى براى بررسى آسيب پذيرى شهرها در برابر 
زلزله پرداختند كه نشان مى دهد محلة هرزه ويل تاب آورى نسبتًا مناسبى 

دارد (زرگر، اهرى، رازقى، 1394).
سلطانى و جوادپور در تحقيقى با هدف "شناسايى شاخص ها و 
عوامل موثر بر ميزان تاب آورى كالبدى جوامع شهرى از نگاه پدافند 
نتيجه  كاربردى،  نوع  از  توصيفى  تحليلى  رويكردى  و  غيرعامل" 
گرفتند كه در شهر شيراز، 3,6 درصد مناطق تاب آورى بسيار زياد، 
36,7 درصد از تاب آورى زياد، 25,9 درصد از تاب آورى متوسط، 
30,9 درصد از تاب آورى كم (آسيب پذيرى زياد) و 2,9 محدوده 
از تاب آورى خيلى كم و در نتيجه 2,9 درصد بافت از آسيب پذيرى 

بسيار زيادى برخودار مى باشند (سلطانى و جوادپور، 2017).
ضرغامى و همكاران در پژوهشى به دنبال "سنجش و ارزيابي 
كالبدي،  بُعد  چهار  در  زنجان"  شهر  مركز  محله هاي  تاب آوري 
اقتصادي، اجتماعي و مديريتي بودند كه با روش توصيفي – تحليلي 
بخش  در  تاب آوري  ميزان  كه  داد  نشان  نتايج  پذيرفت.  انجام 
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مركزي شهر زنجان از نظر اين چهار بُعد مطلوب نيست (ضرغامى، 
تيمورى، محمديان، شماعى، 1395).

و  توصيفى  تحقيق  روش  با  مقاله اى  در  همكاران  و  عبدالهى 
تحليلى و عنوان "تاب آوري نهادي و كالبدي- محيطى اجتماعات 
و  معيارها  سنجش  به  طبيعى"  بحران هاى  كاهش  جهت  در  شهري 
اين  نتيجه  و  پرداختند  شهروندان  تاب آورى  سازنده  شاخص هاي 
است كه بين تاب آوري شهروندان و مؤلفه هاي نهادي و كالبدي-

معناداري  رابطه  زلزله،  به ويژه  طبيعى  بحران هاي  برابر  در  محيطى، 
وجود دارد (عبدالهى، شرفى، صباحى، 1395).

تحقيقى با هدف تدوين مدلي جهت "سنجش ميزان مؤلفه هاي 
سازماني سكونتگاه هاي انساني و اجتماعات محلي با تأكيد بر مواجهه 
با مخاطرات طبيعي و شوك هاي احتمالي" به قلم كاظمى و عندليب، 
بررسي  سازمان  تاب آوري  ميزان  كه  داشت  دنبال  به  را  نتيجه  اين 
تفاوت هاي  و  است  بوده  پايين  بسيار  بررسي  مورد  ابعاد  در  شده 
معناداري ميان سطوح تاب آوري در ابعاد مختلف مشاهده مي گردد 
ساكنين  سازماني  تاب آورى  ميزان  مستقيم  همبستگي  همينطور،  و 
در  كاركنان  آمادگي  ميزان  با  همچنين  و  آگاهي  و  دانش  ميزان  با 

مواجهه بحران وجود دارد (كاظمى و عندليب، 1395).
بين  ارتباط  ارزيابى   " عنوان  با  مقاله اى  در  حسينى  و  زيارى 
زيست پذيرى و تاب آورى در محالت كالنشهر مشهد" ضمن بررسى 
سنجش تاب آورى و زيست پذيرى شهرى در محالت كالنشهر مشهد 
به بررسى ارتباط بين تاب آورى و زيست پذيرى پرداخته اند. بدين 
منظور ابتدا شاخص هاى مؤثر در تاب آورى و زيست پذيرى شهرى 
است  اين  از  حاكى  آن  نتايج  شدند.  عملياتى  تعريف  و  شناسايى 
در  بازيابى  توان  و  اجتماعى  بُعد  در  دانش  تاب آورى،  نظر  از  كه 
بُعد اقتصادى كمترين و بيشترين اهميت را دارا مى باشد (زيارى و 

حسينى، 1396).
قرايى و همكارانش در پژوهشى تحت عنوان "بسط شاخص هاى 
كليدى سنجش تاب آورى مكانى-فضايى شهرى" با روش توصيفى 
تحليلى به اين نتيجه رسيدند كه سنجش تاب آورى مكانى-فضايى 
و  افزونگى  اتصال،  يا  ارتباط  تنوع،  شاخص  چهار  شامل  شهرى 
شامل  شهر  فضايى  سازمان  مؤلفه هاى  اساس  بر  كه  است  استحكام 
بلوك هاى شهرى، فضاهاى سبز و باز و.... در دو الگوى ساختارى 

و عملكردى پيشنهاد مى شود (قرايى، مثنوى، حاجى بنده، 1396).
تاب آورى  "سنجش  عنوان  تحت  مقاله اى  هنرور  و  عليزاده 
كالبدى نواحى شهرى در منطقه 7 شهر قم" ارائه دادند كه با روش 
توصيفى و ميدانى داده ها جمع آورى شدند. نتايج آن نشان مى دهد 
ساير  به  نسبت  تاب آورى  متوسط  وضعيت  در  قم  شهر   7 منطقه 

مناطق قرار دارد (عليزاده و هنرور، 1397).
آن  هدف  كه  تحليلى،  توصيفى  و  كاربردى  تحقيقى  در  زيارى 
"شناسايى عوامل مؤثر تاب آورى و شاخص هاى كالبدى محله هاى 
محله هاى  در  كالبدى  تاب آورى  ميزان  ارزيابى  و  سنجش  شهرى، 
جزيرة كيش“ است، شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آورى كالبدى 
شد  مشخص  آن  نتيجه گيرى  در  كرد.  شناسايى  را  شهرى  اجتماع 
كه بُعد كالبدى جزيرة كيش در رتبه بندى مؤلفه هاى تاب آورى در 
توسعة  و  رشد  در  است  نياز  و  است  گرفته  قرار  رديف  پايين ترين 
كالبدى  تاب آورى  شاخص هاى  تقويت  با  مقايسه  در  كيش  جزيرة 

اقدامات جدى صورت گيرد (زيارى و معمارزاده، 1398).
با  تحليلى،  توصيفى  پژوهشى  در  فرزانه  جدى  و  بابايى  پير 
مقياس  در  شهرى  تاب آورى  مطالعه  شاخص هاى  ”تبيين  هدف 
ارزيابى  براى  موجود  چارچوب هاى  و  مدل ها  مسكونى“،  محله 
تاب آورى كه اكثراً حالت تك بُعدى دارند، مورد مطالعه قرار دادند 
اجتماعى  و  نهادى  اقتصادى،  كالبدى،  شاخص هاى  استخراج  با  و 
ارزيابى دقيق و كاملى را از شرايط تاب آورى محله به دست آوردند 

(پيربابايى و جدى فرزانه، 1398).
”سنجش  هدف  با  مقاله اى  در  همكاران  و  لنگرنشين  همينطور 
و  تهران“  شهرى  بافت هاى  در  تاب آورى  محيطى  كالبدى  شاخص 
نتايج  كه  پرداخته ان  شاخص ها  شناسايى  به  تحليلى  توصيفى  روش 
مواجهه  بحران  با  تاب آورى  لحاظ  از  تهران  شهر  مى دهد  نشان  آن 
به  تهران  شهر  تاب آورى  وضعيت  محيطى  كالبدى  بُعد  از  و  است 
مراتب بغرنج تر مى نمايد (لنگرنشين، ارغان، كركه آبادى، 1398).
شيوع  ”پيامد هاى  عنوان  تحت  پژوهشى  در  جاجرمى  ايمانى 
پرداختند  اصلى  پرسش  بررسى  به  ايران“  جامعه  بر  كرونا  ويروس 
كه اجراى سياست فاصله گذارى اجتماعى -كه منجر به تعليق بخش 
در  را  تغييراتى  چه  است-،  شده  جامعه  در  اجتماعى  تعامالت  عمده 
نظام اجتماعى ايجاد كرده است و اين تغييرات چه پيامدهايى را به 
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مى دهد  نشان  آمده  دست  به  داده هاى  همچنين  داشت.  خواهد  دنبال 
كه اين بحران بر حوزه هايى مانند خانواده و آموزش، روابط كار و 
برخى گروه هاى اجتماعى مانند زنان، كودكان، صاحبان مشاغل ُخرد 
و مهاجران، بيشترين پيامدها را داشته است (ايمانى جاجرمى، 1398).

هدف قاسمى در مقاله خود با عنوان ”پيامدهاى كرونا بر شهر 
و شهرسازى آينده“، كشف آثار احتمالى بحران ناشى از كرونا در 
الگوى  با  تأثر  و  تأثير  اين  هم افزايى  و  منطقه اى  و  شهرى  فضاى 
روابط و رفتار انسان در فضا مى باشد. بدين منظور پس از بررسى 
اسناد و منابع تاريخى و مشاهدات ناشى از تجربه زيسته، با گروهى 
و  ميانگين  شد.  مصاحبه  رشته  اين  متخصصان  و  صاحب نظران  از 
همه  در  كه  داد  نشان  نظرسنجى  اين  يافته هاى  تغييرات  ضريب 
متغيرها، ميانگين نظرها باالتر از پنج بوده است و بنابراين، صاحب 
نظران معتقد به تغيير در آينده هستند. اما ضريب تغييرات گوياى 
ساير  از  بيش  موجود،  وضع  در  عينيت يافته  تحوالت  است كه  آن 
تدوين  ضمن  بنابراين  مى باشد.  نظر  اتفاق  و  وفاق  مورد  متغيرها 
اقدامات فورى در زمينه اين موارد، براى ساير موارد نيز سناريوهاى 

بلندمدت ترى تدوين شد (قاسمى، 1399).
معاونت  توسط  كرونا  با  ارتباط  در  كه  گزارشى  همچنين 
آثار  با عنوان ”بررسى ابعاد  توليدي  امور  و  زيربنايى  پژوهش هاي 
گسترش ويروس كرونا بر حوزه شهري و شهرسازي“ تهيه شده است 
نشان مى دهد كه همه گيري و شيوع گسترده ويروس كرونا با شتابي 
كم سابقه، پيچيدگي و اطالعات اندك نسبت به آن، زيست بشري 
و به طور خاص شهرها را در معرض آزموني دشوار قرار داده است 
كه اين بار، بيش از آسيب هاي موضوعي و موضعي، كليت و بقاي 
است.  داده  قرار  آسيب  معرض  در  را  اركان  همه  در  شهري  جوامع 
در  شهري  توسعه  اولويت هاي  و  مسائل  تبيين  براي  زمينه  اين  در 
مواجهه با آسيب همه گيري بيماري كرونا و نيز موضوعات مغفول 
تالش شده است كه از اين پس با درس آموزي از تجربيات، تبعات 
اين اپيدمي در عرصه توسعه  شهري مد نظر مديران و برنامه ريزان 
آثار  ابعاد  بررسى  زيربنايى،  (مطالعات  گيرد.  قرار  توسعه شهري 

گسترش ويروس كرونا، 1399).
مقاالت  اين  نتايج  در  آن چه  شده  انجام  مطالعات  به  توجه  با   
وجود دارد نكاتى بسيار حائز اهميت مى باشند؛ از جمله اهميت دانش 

و آگاهى شهروندان در مواجه با بحران و تأثير آن در تاب آورى و 
همچنين ابعاد مختلف اجتماعى، كالبدى، اقتصادى و زيست محيطى 
در بحث تاب آورى و مديريت بحران هاى طبيعى مورد بررسى قرار 
تاب آورى  با  مرتبط  مقاالت  در  كه  نكته اى  همچنين  است.  گرفته 
تاب آورى  مطالعات  بيشتر  كه  است  اين  از  نشان  مى شود  مشاهده 
راه هاى  نوعى  به  هريك  براى  كه  مى باشد  طبيعى  بالياى  به  مربوط 
تا  ليكن  است.  شده  گرفته  نظر  در  اول  حالت  به  بازگشت  و  مقابله 
نشده  بررسى  بيمارى  شيوع  اساس  بر  محالت  تاب آورى  امروز  به 
است؛ بيمارى هاى واگيردارى كه نيازمند شاخص هاى جديدى براى 
مقابله با آن ها هستيم. حال با توجه به اينكه ويروس كرونا حدود يك 
برخى  و  اجتماعى  فاصله  به  و  است  كرده  پيدا  ظهور  كه  است  سال 
پروتكل هايى براى جلوگيرى از شيوع آن تأكيد وجود دارد، ميزان 
تاب آورى محالت شهرى در مقابله با ويروس كرونا موضوعى است 
باعث  كرونا  ويروس  شيوع  زيرا  گيرد.  قرار  بررسى  مورد  بايد  كه 
گرديد تا شاخص هايى كه براى محالت تاب آور در نظر گرفته مى شد 
تغيير كنند و برخى از آن ها شايد ديگر در ارتباط با شيوع بيمارى هاى 
واگيردار مؤثر نباشند و نيازمند جا به  جايى و تغيير برخى شاخص ها 
باشند، بنابراين بايد در نظر گرفتن شاخص هاى محالت تاب آور و 

نحوه شيوع ويروس كرونا و ارتباط و تفاوت هاى آن مشخص شود.

مبانى نظرى
و  ارگانيك  سازمان دهى  مدرن،  از  پيش  دوران  در  شهرها  بافت 
شبكه منسجمى داشتند. پس از مدرنيته و بر اثر مداخالت مدرن، 
شهرى،  انقالب  روند  و  شدند  خود  ابعاد  تمامى  در  گسستگى  دچار 
ساخت  مواجه  خود  ساختارهاى  در  بنيادين  چالش هاى  با  را  شهرها 
(پيربابايى، جدى فرزانه، 1398). امروزه شهرها و جوامع سكونتگاهى 
در مكان هايى ايجاد شدند كه از نظر مخاطرات طبيعى در معرض 
وقوع انواع سوانح طبيعى قرار دارند، يا به دليل پيشرفت هاى فناورى 
در معرض انواع مخاطرات انسان ساخت مى باشند (زيارى، معمارزاده، 
همچنين  و  گذشته  دهه هاى  در  طبيعى  سوانح  افزايش  با   .(1398
افزايش تلفات و خسارات ناشى از سوانح و همچنين تمركز بيشتر 
مطالعات در اين حوزه، تغييرات اساسى در اقدامات و رويكردهاى 

پاسخگويى به سوانح رخ داده  است (زرگر، اهرى، رازقى، 1394). 
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تأثير  جهان  بر  فزاينده اى  طور  به  مصنوع  و  طبيعى  بالياى 
بى خانمان  و  زدن  آسيب  سبب  منتظره  غير  طور  به  و  مى گذارد، 
 98 طبيعى،  مخاطرات   ،  2011 سال  در  تنها  مى شود.  افراد  شدن 
كشور را تحت تأثير و 30 هزار نفر را به كام مرگ كشانده است و 
بيش از 200 ميليون نفر را تحت تأثير قرار داده است و در نتيجه 
است (سلطانى،  شده   موجب  را  دالر  بيليون  بر 336  بالغ  خساراتى 
طى  طبيعى  بالياي  افزايش  از  جدا  همچنين   .(2017 جوادپور، 
آسيب پذيري  افزايش  دليل  به  قربانيان  افزايش  گذشته،  دهه هاي 
جوامع شهري بوده  است (عبدالهى، شرفى، صباحى، 1395). بالياى 
مى شود  تاب آورى  كاهش  باعث  زير  آسيب هاى  وسيله  به  طبيعى 

(رمضانزاده لسبوئى، 20، 1395):
كاربرى هاى •  به  وارده  آسيب هاى  شامل  فيزيكى:  آسيب هاى 

مسكونى، تجارى، مدارس، تجهيزات و تأسيسات؛
تعليق •  به  اشتغال،  رفتن  بين  از  شامل  اقتصادى:  آسيب هاى 

درآمدن تجارت، هزينه هاى تعمير و بازسازى؛
كمك هاى •  به  كه  افرادى  بر  تأثير  شامل  اجتماعى:  آسيب هاى 

دارويى و سرپناه نياز دارند.
موضوعى كه در رابطه با بحران هاى طبيعى در جهاِن غيرقابل 
پيش بينى امروزى اهميت ويژه اى پيدا كرده  است، تاب آورى شهرى 
مى باشد (لنگرنشين، ارغان، كركه آبادى، 1398). واژه تاب آورى 
از ريشة التين Resilio به معناى بازگشت به شرايط پيشين گرفته 
شده  است (زيارى، معمارزاده، 1398) اختالف نظرى درباره ريشه 
اين كلمه وجود دارد كه برخى آن را از بوم شناسى و برخى ديگر 
آن را از فيزيك مى دانند (پيربابايى، جدى فرزانه، 1398). بررسى 
محققان حاكى از آن است كه تاب آورى را مى توان در قالب چهار 
بُعد  كه  كرد  بيان  نهادى  و  اكولوژيكى  اقتصادى،  اجتماعى،  بُعد 
اجتماعى به عنوان توانايى جامعه جهت مقاومت در برابر شوك هاى 
مختلف  ظرفيت هاى  و  اجتماعى شان  زيرساخت هاى  به  شده  وارد 
تعريف  بحران  از  حاصل  درآمدهاى  جبران  منظور  به  اجتماعى 
مى شود (حسينى، قديرى، 1396). تعاريف تاب آورى بسيار متنوع 
جمله  از  باليا.   درباره  افكار  پيچيدگى  كننده  منعكس  و  مى باشند 

تعاريف تاب آورى به شرح زير است:
مى توان  بحران  وقوع  اساس  بر  را  تاب آورى  زمانى  مراحل 

در  خطرپذيرى  كاهش  يا  نرمال  دوره  كرد؛   تقسيم  دوره  سه  به 
بازتوانى  يا  بازسازى  دوره  و  اضطرارى  مقابله  دوره  بحران،  برابر 
(رمضان زاده لسبوئى, 1395). تاب آورى را بايد يكى از مهم ترين 
در  هولينگ  توسط  بار  نخستين  كه  دانست  شهرى  پايدارى  عوامل 
سال 1973 ميالدى در زمينه اكولوژى ارائه شده  است. با اين حال 
ارائه  سوانح  حوزه  در  تاب آورى  از  متفاوتى  تعاريف  زمان  آن  از 
آكادمى  تعريف  به  مى توان  آن ها  آخرين  جمله  از  كه  شده  است 
آن،  اساس  بر  كه  نمود  اشاره  ميالدى  سال 2012  در  آمريكا  ملى 
و  سختى  با  مواجهه  در  درست  تطبيق  روند  عنوان  به  را  تاب آورى 
تهديدها تعريف مى كند (عليزاده، هنرور، 1397). به طور كلى شهر 
تاب آور در برابر باليا، شهرى است كه در آن، باليا به كمترين ميزان 
رسيده  است، زيرا مردم آن در خانه ها و محله هايى با خدمات منظم 
مى كند،  پيروى  معقول  ساختمانى  قوانين  از  كه  زيرساخت هايى  و 
زندگى مى كنند (لنگرنشين، ارغان، كركه آبادى، 1398). اويانگ 
در زمينه مهندسي، تاب آورى را توانايي مشترك سيستم در تحمل 
(جلوگيري و يا مقاومت) در برابر هرگونه خطرات احتمالي، جذب 
خسارات دروني و بازيابي به كاركرد نرمال سيستم معرفى مى كند 
(كاظمى، عندليب، 1395). تاب آورى باليا، بر فرآيندها و شرايط 
جوامع -كه موجب افزايش و يا كاهش توانايى مردم براى مقاومت 
و انطباق در برابر باليا، و بهبود يافتن از يك شوك و يا اختالل در 
كوتاه ترين زمان ممكن و بدون كمك هاى خارجى و يا با كمك هاى 
جوادپور، 2017).  (سلطانى،  مينمايد  تأكيد  مى شود-  كم  خارجى 
تعريف ديگرى از تاب آورى اين است كه جامعه بتواند سوانح طبيعى 
آسيب،  عمده،  خسارت هاى  دچار  آنكه  بدون  كند،  تحمل  را  شديد 
جامعه  بيرون  از  و  شود  زندگى  كيفيت  كاهش  يا  توليد  در  توقف 
هارولد   .(1398 معمارزاده،  (زيارى،  نكند  دريافت  زيادى  كمك 
برگشت پذيرى  و  پايدارى  مثابه  به  تاب آورى  تعريف  با  فاستر، 
جامعه در وقوع حوادث، 31 اصل را به منظور دستيابى به تاب آورى 
معرفى نمود كه در هفت دسته سيستم هاى كلى، كالبدى، عملياتى، 
تقسيم بندى  قابل  زيستى  محيط   و  اقتصادى  اجتماعى،  زمان سنجى، 
يك  توانايي  تاب آورى،  يا  و   .(1397 هنرور،  (عليزاده،  مى باشند 
استقامت،  براي  مخاطره  با  شده  مواجه  جامعه  يا  اجتماع  سيستم، 
جذب و تطابق با آن و بازيابي از اثرات مخاطره به شيوه اي كارامد و 
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به هنگام از جمله از طريق حفظ و بازگرداني ساختارها و كاركردهاي 
شماعى،  محمديان،  تيمورى،  (ضرغامى،  است  آن  اساسي  پايه اي 
1395). هدف از اين رويكرد، كاهش آسيب پذيرى شهرها و تقويت 
تهديدات،  از  ناشى  خطرات  با  مقابله  براى  شهروندان  توانايى هاى 
نظير وقوع سوانح طبيعى مى باشد (لنگرنشين، ارغان، كركه آبادى، 
1398). اغلب دولت هاى محلى مسئول عملكردهاى اصلى توسعه اى 
هستند كه براى كاهش خطر ابتال به بالياى طبيعى ضرورى هستند؛ 
ازجمله برنامه ريزى كاربرى زمين، برنامه ريزى توسعه شهرى، كارهاى 
عمومى، ايمنى ساخت و ساز و صدور مجوز، خدمات اجتماعى و پاسخ 
به نياز فقرا و اقشار محروم، پياده سازى و تقويت روند تمركززدايى 

(رمضانزاده لسبوئى،20، 1395).
تعاريف ارائه شده از تاب آورى گاه كامًال همگرا و گاه هم پوشاني 
دارند و در برخي از محورها با يكديگر تفاوت داشته اند. ليكن همه 
اين تعاريف داراي وجوه مشتركي مى باشند كه به شرح زير است: 
تاب آورى، اقدامي مجرد و مقطعي پس از وقوع بحران نيست، بلكه 
ويژگي ذاتي هر سيستم شهري است كه بايستي واجد آن باشد. گاه 
اين خصيصه ها در راستاي توسعه  پايدار اجتماع است و گاه نيازمند 
طرح و برنامه اي جداگانه براي رسيدن به آن مى باشد. تاب آورى، 
يك ويژگي چند محوري است و ابعاد مختلف يك سيستم شهري 
و يا يك اجتماع شهري بايستي در برابر بحران هاي طبيعي تاب آور 
باشند (كاظمى، عندليب، 1395). همچنين در تحقيق ديگرى بيان 
تعاريف  همه  در  تاب آورى  تفكر  مورد  در  آن چه  كه  است  شده 
جذب  ظرفيت  يا  توانايى  گيرد  قرار  نظر  مد  بايد  و  است  مشترك 
اختالل و خطر، توانايى سازگارى با تغيير و بهبود، همچنين حفظ 
ويژگى ها و ساختارهاى ذاتى سيستم است و اينكه تاب آورى بيشتر 
به منزله يك توانايى يا جريان ديده شده است تا يك نتيجه (قرايى، 
مرحله  چهار  شامل  تاب آورى  چرخه  بنده، 1396).  حاجى  مثنوى، 

زير است: (رمضانزاده لسبوئى،20، 1395)
كاهش: فعاليت هايى كه براى حذف كردن يا كاهش آثار بحران • 

و كاهش آثار سوء آن انجام مى شود؛
كاهش •  و  مردم  جان  حفظ  براى  كه  فعاليت هايى  آمادگى: 

مواقع  در  مناسب  واكنش  براى  مردم  سازى  آماده  با  آسيب ها 
ضرورى انجام مى گيرد؛

آن •  از  پس  بى درنگ  يا  زلزله  هنگام  كه  فعاليت هايى  واكنش: 
براى فراهم كردن كمك هاى ضرورى به آسيب ديدگان حادثه 
و كاهش احتمال حوادث ثانويه و سرعت بخشيدن در عمليات 

بازيابى انجام مى شود؛
جمعى •  و  فردى  كمك هاى  برنامه  شامل  مرحله  اين  بازيابى: 

است كه مسكن موقت و انواع وام ها را براى افراد براى سرعت 
بخشيدن در بازيابى جوامع فراهم مى كند.

زندگى  تعادل  آينده  و  است  شهرى  كالبد  اصلى  ركن  محله 
اجتماعى در شهرها بستگى بسيار زيادى به حفظ واحد محله دارد. با 
وجود محله هاست كه زندگى در بزرگترين شهرها مى تواند دلپذير و 
انسانى باشد (عليزاده، حيدريان، 1393). يك اجتماع تاب آور، با 
ارتقاء پتانسيل هاى مردمى و سازمانى خود، ضمن تحمل شوك هاى 
و  مى گردد  بحران  به  آن ها  تبديل  از  مانع  سوانح،  از  ناشى  شديد 
فراهم  را  شوك  وقوع  از  قبل  شرايط  به  دستيابى  زمينه  سرعت،  به 
خود  آينده،  در  خود  ظرفيت هاى  و  توانايى ها  تقويت  با  و  مى كند 
آماده  آينده  بحران هاى  از  ناشى  شديدتر  شوك هاى  تحمل  براى  را 
تالشى  تاب آور  محله  ساخت   .(1396 حسينى،  (زيارى،  مى سازد 
تاب آور  جوامع  مى باشد.  تاب آورتر  جوامع  ايجاد  به  كمك  براى 
داراى روابط اجتماعى قوى ترى هستند كه حول مجموعه مشتركى از 
اهداف، با هم كار مى كنند؛ و در جهت تقويت استقالل اقتصادى شان 
طراحى  برنامه ريزى،  براى  رويكردى  تاب آور  محله  مى كنند.  عمل 
تعامل  سالمت،  بهبود  اساسى  طور  به  كه  است  محالت  مديريت  و 
سبب  را  جوامع  در  بهره ورى  و  زيست  محيط  كيفيت  اجتماعى، 
تاب آورى  سمت  به  وقتى   .(1393 حيدريان،  (عليزاده،  مى شود 
محالت شهر حركت مى كنيم، اجزا خرد مى شود و مفاهيم كلى حوزه 
شهر در اين مقياس چندان معنا پيدا نمى كند. همچنين زمانى كه نگاه 
خود را به سمت محالت شهر سوق مى دهيم، ارزش اجتماعى محالت 
تاب آورى  كنار  در  اجتماعى  تاب آورى  و  مى كند  پيدا  افزايش 
كالبدى اهميت پيدا مى كند. مفاهيمى مانند انسجام اجتماعى، ميزان 
مشاركت، همبستگى و سرمايه اجتماعى در حوزه تاب آورى محالت 
مفهوم  در  بنابراين   .(1399 (رفيعيان،  مى كنند  پيدا  مفهوم  شهر 
تاب آورى محله، جايى است كه: با همه نهادها، اجزا، زيرساخت ها، 
زندگى اجتماعى و اقتصادى اش به توسعه واحد بزرگتر يعنى شهر 
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تاب آور  محالت  برمى دارد.  گام  راستا  همين  در  و  مى نمايد  كمك 
پيش بينى  غيرقابل  حوادث  برابر  در  آسيب پذيرى  كاهش  به  منجر 
و پاسخى خالقانه به تغييرات اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى 

مى شوند (عليزاده، حيدريان، 1393).
نشده  تشكيل  زيرساخت ها  و  بناها  از  فقط  محله،  يا  شهر  يك 
است و در واقع بايد بدانيم اگر مخاطره اى در يك شهر اتفاق مى افتد 
اين  از  يكى  كه  مى زند  صدمه  مختلفى  بخش هاى  به  مخاطره  اين 
بخش ها كالبدى است (لنگرنشين، ارغان، كركه آبادى، 1398). از 
شاخص هاى كالبدى حائز اهميت در تاب آورى مى توان به موقعيت 
محله نسبت به شهر، كاربرى زمين، زيرساخت ها، شبكة دسترسى و 
بافت  گره ها،   و  شهرى  مراكز  باز،  فضاهاى  شهرى،  ساختار  راه ها، 
كرد  اشاره  بناها  كيفيت  و  الگو،  شكل،  قطعات،  مورفولوژى  و 
شاخص هاى  ديگر،  ديدگاهى  يا   .(1394 رازقى،  اهرى،  (زرگر، 

شبكة  حياتى،  زيرساخت هاى  و  جاده ها  اصلى،  شريان هاى  تعداد 
و  كيفيات  بنا،  مقاومات  مسكن،  نوع  زمين،  كاربرى  ونقل،  حمل 
فضاى  ساختمان ها،  ارتفاع  ساخت وساز،  نوع  مالكيت،  بنا،  قدمت 
شده  ساخته  محيط  تراكم  سبز،  فضاى  سكونت،  محل  ساختمان  باز 
مى كند  مطرح  كالبدى  مهم  شاخص هاى  عنوان  به  را  دسترسى،  و 
بنا،  كيفيت  شاخص  پژوهشى، 9  در  معمارزاده، 1398).  (زيارى، 
اندازه قطعه، سطح اشغال، قدمت، نوع سازه، تعداد طبقات، مصالح 
نما، تراكم ساختمانى و تراكم جمعيتى، مؤثر بر كاهش آسيب پذيري 
ساختمان ها معرفى مى شود (ضرغامى، تيمورى، محمديان، شماعى، 
ابعاد  به  تاب آورى  تقسيم  با  مختلف  پژوهش هاى  در   .(1395
اين  كه  است  شده  ذكر  متعددى  شاخص هاى  آن  براى  مختلف، 

شاخص ها در قالب جدول شماره 1 جمع آورى شده اند:

جدول 1. شاخص هاى تأثيرگذار بر محالت تاب آور

منابعشاخص هاابعاد

اجتماعى

سواد، مشاركت اجتماعى، سن، سرمايه اجتماعى، جنسيت، نگرش هاى فرهنگى، زبان و 
گويش، انسجام اجتماعى، قوميت، تعامل اجتماعى، گروه هاى خاص، اضطراب و نگرانى، 

تراكم جمعيتى، مشكالت روحى، ميزان اطالعات بحران، بهداشت و سالمت

(پيربابايى، جدى فرزانه، 1398)
(عليزاده، هنرور، 1397)
(حسينى، قديرى، 1396)

حريم اجتماعى، هويت مكانى، عدالت، كيفيت زندگى، خدمات مشاوره اى، امنيت و 
ايمنى

(زرگر، اهرى، رازقى، 1394)
(عليزاده، هنرور، 1397)

كالبدى
سطح اشغال، تراكم ساختمانى، معابر و دسترسى، طبقات، الگو بافت، قدمت ابنيه، ميزان 
فشردگى بافت، زيرساخت ها، پراكنش فضاى سبز و باز، تعداد مراكز، الگو قطعه بندى، 

شبكه حمل و نقل، مساحت قطعات، موقعيت مراكز درمانى، كيفيت بنا، نوع سازه، 
ميزان آسيب پذيرى تاسيسات، كاربرى زمين

(زيارى، معمارزاده، 1398)
(زرگر، اهرى، رازقى، 1394) (لنگرنشين، 

ارغان، كركه آبادى، 1398)
(حسينى، قديرى، 1396)

اقتصادى 
مديريتى

(پيربابايى، جدى فرزانه، 1398)اشتغال محلى، تنوع اقتصادى، ميزان درآمد ساكنان محله، بيمه مخاطرات محلى
(حسينى، قديرى، 1396)

مشاركت سازمانى، منابع مالى محلى، برنامه هاى مقابله با بحران در محله، رهبري و 
درك محلي از ريسك و مسئوليت پذيرى، تداوم و پايدارى برنامه هاى عملياتى مربوط 

به محله، استانداردهاى ساختمان سازى و منطقه بندى
(پيربابايى، جدى فرزانه، 1398)

(لنگرنشين، ارغان، كركه آبادى، 1398)شدت خسارات وارد بر محله، عملكرد مديريت محلى

زيست 
محيطى

شيب زمين، باد محلى، درجة حرارت و آب وهوا، پوشش گياهى، آب هاى سطحى، 
(زرگر، اهرى، رازقى، 1394)توپوگرافى

(پيربابايى، جدى فرزانه، 1398)نرخ فرسايش، درصد سطوح غيرقابل نفوذ و تنوع زيستى، تنوع زيست محيطى
    ماخذ: نگارنده
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ماه دسامبر سال 2019 زماني بود براي شيوع بيماري ويروس كرونا. 
اين بيماري از كشور چين و از شهر ووهان مركز استان هوبئي آغاز شد 
و به زودي با سرعت بسيار زيادي گسترش يافت و افراد و ارگان هاي 
سالمت را كامًال درگير كرد. در نهايت در تاريخ 11 مارس، رئيس 
سازمان جهاني بهداشت، بيماري كرونا ر ا يك بيماري پاندميك معرفي 
كرد و جهان وارد مرحله جديدي از مقابله با اين بيماري شد (پاكزاد، 
اوليا، 1399). برابر اعالم سازمان جهاني بهداشت، ( تا تاريخ 22/ 12 
يك  حدود  و  بيماري  به  مبتال  مورد  از 77.000,000  بيش   2020/
ميليون مرگ و مير گزارش شد) (WHO, 2020). در ابتداي شيوع اين 
بيماري، دولت چين براي جلوگيري از اپيدمي شدن آن تصميم گرفت 
شهر ووهان را قرنطينه كند و اين تصميم، لغو همه پروازها و تخليه افراد 
غير بومي را در پي داشت. پس از آن در بين مردم ترس از بيماري و 
انتقال آن شدت گرفت، زيرا عده اي در ابتدا تصور مي كردند اين ويروس 
براي مدت زيادي در هوا باقي مي ماند. طبيعتًا شايعات در اين محيط به 
سرعت پخش مي شود و اين خود باعث نگراني و حس اضطراب بيشتر 

در مردم مي گرديد (پاكزاد، اوليا، 1399).
هم زمان با گسترش COVID-19 در شهرهاى مختلف جهان و 
دولت هاى  شهرنشينان،  سالمت  و  محلى  جوامع  بر  آن  مخرب  آثار 
بيشتر  داشته اند.  قرار  شيوع  اين  با  مقابله  مقدم  خط  در  نيز  محلى 
اين  انتشار  تا  گرفته اند  دست  به  را  رهبرى  مركزى  دولت هاى 
چالش هاى  به  واكنش  با  شهرها  و  برسانند  حداقل  به  را  ويروس 
مى باشند.  اقدامات  اين  تكميل  حال  در   COVID-19 سياستى 
نمونه هاى مدون، مربوط به چند ده شهر هستند كه در شش رده از 
پاسخ هاى سياستى طبقه بندى شده اند و بسته به سطح پيشروى اين 
و  ارتباطات   .1: دارند  قرار  مختلفى  درجات  در  همه گير،  بيمارى 
آگاهى بخشى 2. اقدامات محل كار و الگوهاى رفت و آمد 3.خانه 
نشينى و فاصلة اجتماعى و قرنطينه 4. اقدامات هدفمند براى اقشار 
آسيب پذير 5. ارائه خدمات محلى، به ويژه آب و پسماند 6. حمايت 

از كسب وكار و احياى اقتصادى (زارع دار، 15، 1399)
با بررسى هاى انجام شده و مشخص شدن شاخص هاى كلى مرتبط 
و  اقتصادى  اجتماعى،  كالبدى،  مختلف  ابعاد  در  تاب آور  محالت  با 
زيست محيطى و شناخت ويروس كرونا و نحوه شيوع آن، شاخص هاى 
خدمات  بحران،  به  مربوط  اطالعات  ميزان  اجتماعى،  مشاركت 

مشاوره اى، تراكم جمعيتى، بهداشت و سالمت، كيفيت زندگى، تعداد 
مراكز، ميزان فشردگى بافت، پراكنش فضاى سبز و باز، تأسيسات، 
عملكرد مديريت و برنامه هاى مقابله، به دليل تكرار در منابع مختلف و 
همچنين با توجه به عنوان پژوهش حاضر، جهت مقايسه و اولويت بندى 

در ارتباط با كرونا ويروس مورد مطالعه قرار مى گيرند.

روش 
پژوهش حاضر به روش توصيفى تحليلى انجام شده است و به لحاظ 
هدف، كاربردى مى باشد و راهبرد تحقيق، از نوع قياسى است و شيوه 
گردآورى داده ها به صورت كتابخانه اى (اسنادى) مى باشد. در اين پژوهش، 
و  تاب آورى  از  تعاريفى  ارائه  با  ابتدا  كرونا،  ويروس  شيوع  به  توجه  با 
شاخص هاى آن و ويروس كرونا به معرفى مبانى نظرى پرداخته شده است 
ودر نهايت، معيار ها و شاخص هاى مرتبط، استخراج گرديدند و با استفاده 
از روش آينده پژوهى و نرم افزار ميك مك، ميزان اهميت هر شاخص در 
ارتباط با تاب آورى مشخص شده است و با استفاده از نمودار و گراف هاى 
حاصل از نرم افزار، شرايط بر اساس شاخص هاى مستخرج در ارتباط با 

تاب آورى محالت در كرونا تحليل مى شود.

يافته ها  
در اولين مرحله پياده سازى مدل در پژوهش حاضر همه 61 عامل 
مؤثر بر تاب آورى محالت در برابر كرونا وارد نرم افزار شدند و براى 
هر يك، نشانگر كوتاه در نظرگرفته شده است كه در جدول شماره 

2 به ترتيب ذكر شده است:

جدول2. نشانگر كوتاه عوامل تأثيرگذار بر تاب آورى محالت

شاخصنشانگر كوتاهرديف
سوادسواد1
مشاركت اجتماعىمشاركت 2
سنسن3
سرمايه اجتماعىسرمايه4
جنسيتجنسيت5
نگرش هاى فرهنگىنگرش فرهنگ6
زبان و گويشگويش7
انسجام اجتماعىانسجام8
قوميتقوميت9
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تعامل اجتماعىتعامل10
گروه هاى خاصگروه خاص11
اضطراب و نگرانىاضطراب12
تراكم جمعيتىتراكم جمع13
مشكالت روحىمشكل روح14
ميزان اطالعات مربوط بحرانبحران15
بهداشت و سالمتسالمت16
حريم اجتماعىحريم17
هويت مكانىهويت مكاني18
عدالتعدالت19
كيفيت زندگىكيفيت20
خدمات مشاوره اىمشاوره اي21
امنيت و ايمنىامنيت22
سطح اشغالسطح اشغال23
تراكم ساختمانىتراكم ساخت24
معابر و دسترسىمعابر25
طبقاتطبقات26
الگو بافتالگو بافت27
قدمت ابنيهقدمت ابنيه28
ميزان فشردگى بافتفشردگي باف29
زيرساخت هازيرساخت ها30
پراكنش فضاى سبز و بازفضاي سبز 31
تعداد مراكزتعداد مركز32
الگو قطعه بندىقطعه بندي33
شبكه حمل و نقلحمل و نقل34
مساحت قطعاتمساحت قطعه35
موقعيت مراكز درمانىمركز درمان36
كيفيت بناكيفيت بنا37

نوع سازهنوع سازه38
ميزان آسيب پذيرى تاسيساتتاسيسات39
كاربرى زمينكاربري40
اشتغال محلىاشتغال محل41
تنوع اقتصادىتنوع42
ميزان درآمد ساكنان محلهدرآمد 43
بيمه مخاطرات محلىبيمه44
مشاركت سازمانىسازماني45
منابع مالى محلىمنابع مالي46

برنامه هاى مقابله با بحران در محلهمقابله 47

رهبري و درك محلي از ريسك و رهبري48
مسئوليت پذيرى

تداوم و پايدارى برنامه هاى عملياتى تداوم 49
مربوط به محله

استانداردهاى ساختمان سازى و منطقه بندىاستاندارد50
شدت خسارات وارد بر محلهشدت خسارات51
عملكرد مديريت محلىمديريت52
شيب زمينشيب زمين53
باد محلىباد54
درجة حرارت و آب وهوادرجة حرارت55
پوشش گياهىپوشش گياهى56
آب هاى سطحىآب سطحي57
توپوگرافىتوپوگرافي58
نرخ فرسايشنرخ فرسايش59
درصد سطوح غيرقابل نفوذ و تنوع زيستىغير نفوذ60
تنوع زيست محيطىتنوع زيست 61

ماخذ: نگارنده
سپس ميزان تأثير هر يك از عوامل بر ساير عوامل با كمك نرم افزار 
ميك مك سنجيده شده است. به بيان ديگر ماتريس اثرات متقاطع تشكيل 
شده است. انواع شدت و ميزان تأثير در اين الگو در چهار گروه بدون تأثير 
(عدد صفر)، تأثير ضعيف (عدديك)، تأثير متوسط (عدد دو) و تأثير زياد 

(عدد سه) مى باشد؛ كه جدول شماره4 آن را به نمايش گذاشته است.
تعداد تكرار محاسبه اثرات متقاطع در ماتريس مورد نظر برابر با 5 
مرتبه در نظر گرفته شده  است. الزم به توضيح است كه تكرار  5 مرتبه اى 
پيشنهاد پايه نرم افزار ميك مك براى رسيدن به پايدارى اين ماتريس بوده 
است. درصد تغيير متغيرها در هر تكرار در جدول شماره3  نمايش داده  شده 
است. همچنين تحليل اثرات مستقيم عوامل تاب آورى در شكل1 با كمِك 

گرافى كه از نرم افزار ميك مك حاصل شد، انجام گرفته است.

جدول3. تعداد تكرار محاسبة ماتريس اثرات متقاطع
Iteration
تكرار

Influence
تأثير

Dependence
وابستگى

1 ٪97 ٪97
2 ٪ 100 ٪ 100
3 ٪ 100 ٪ 100
4 ٪ 100 ٪ 100
5 ٪ 100 ٪ 100

ماخذ: نگارنده
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و  نمودار  و  تحليل  نوع  دو  مجموع  در  مك  ميك  افزار  نرم 
ديگرى  و  مستقيم  اثرات  يكى  مى دهد؛  نشان  را  تحليلى  گراف 
اثرات غيرمستقيم. تحليل اثرات مستقيم در واقع نتيجه برهم كنش 
داده هاى ماتريس اوليه است كه در شكل2 نمايش داده  شده  است 
نتيجه محاسبه توان هاى باالتر و تكرار  تحليل اثرات غيرمستقيم  و 
اين  در  مى باشد.  مشاهده  قابل  شكل3  در  كه  است  اوليه  ماتريس 
انتخاب  شش،  تكرار  افزار،  نرم  اولية  پيشنهاد  اساس  بر  پژوهش 
هريك  آتى  ويژگى هاى  مى تواند  مستقيم  اثرات  تحليل  است.  شده 
و  نمايد  تبيين  عوامل  همه  از  گرفته  شكل  محيط  در  را  عوامل  از 
دو  مقايسه  از  بايد  عامل  اثرگذارترين  تحليل  منظور  به  نهايت  در 

تحليل اثرات مستقيم و غيرمستقيم بهره برد. در روش تحليل اثرات 
سيستم  دهنده  نشان  باشد   L صورت  به  حاضر  نمودار  اگر  متقاطع 
اثرپذير  يا  اثرگذارند  يا  كلى  به طور  عوامل  كه  چرا  است،  پايدار 
حاصل  نمودار  اگر  ليكن  دارند.  وجود  اندكى  وجهى  دو  عوامل  و 
نشان  بگيرد،  قرار  نمودار  قطرى  محور  حول  كشيده  بيضى  فرم  به 
دهندة سيستم ناپايدار مى باشد. بر اين اساس مؤلفه هاى اين پژوهش 
نشان از ناپايدارى سيستم است. به طور كلى دسته بندى متغير ها به 

صورت زير در جدول شماره5 مى باشد:

( MDI ) جدول4. ويژگى هاى اثرات مستقيم

بدون تأثيرتعداد تكرار
(صفر)

تأثير اندك
(يك)

تأثير ميانه
(دو)

تأثير زياد
ميزان پرشدگى(سه)

5309793216315٪16,7696

    ماخذ: نگارنده

شكل1. تحليل اثرات مستقيم
ماخذ: نگارنده  
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جدول5. دسته بندى متغير ها
تراكم جمعيتى، حريم اجتماعى، خدمات مشاوره اىمتغير ريسك

مشاركت اجتماعى، تعامل اجتماعى، تراكم جمعيتى، ميزان اطالعات مربوط بحران، بهداشت و سالمت، حريم اجتماعى،خدمات مشاوره اى، امنيت و ايمنى، تراكم متغير دووجهى
ساختمانى، شدت خسارات وارد بر محله

مشاركت اجتماعى، تعامل اجتماعى، تراكم جمعيتى، بهداشت و سالمت، شدت خسارات وارد بر محلهمتغير هدف
ايمنى و امنيتمتغير تنظيمى
سواد، سطح اشغال، ميزان فشردگى بافت، موقعيت مراكز درمانى، اشتغال محلى، برنامه هاى مقابله با بحران در محلهمتغير تأثير گذار

سن، نگرش هاى فرهنگى، قوميت، طبقات، زيرساخت ها، الگو قطعه بندى، شبكه حمل و نقل، مساحت قطعات، نوع سازه، كاربرى زمين ميزان درآمد ساكنان متغير اهرمى ثانويه
محله، بيمه مخاطرات محلى، توپوگرافى

سرمايه اجتماعى، انسجام اجتماعى، اضطراب و نگرانى، كيفيت زندگى، رهبري و درك محلي از ريسك و مسئوليت پذيرى، عملكرد مديريت محلىمتغير وابسته

متغير مستقل
سن، نگرش هاى فرهنگى، قوميت، طبقات، زيرساخت ها، الگو قطعه بندى، شبكه حمل و نقل، مساحت قطعات، نوع سازه، كاربرى زمين ميزان درآمد ساكنان 

محله، بيمه مخاطرات محلى، گروه هاى خاص، مشكالت روحى، هويت مكانى، پراكنش فضاى سبز و باز، تعداد مراكز، مشاركت سازمانى، استانداردهاى ساختمان 
سازى و منطقه بندى، شيب زمين، باد محلى، درجة حرارت و آب وهوا، پوشش گياهى، آب هاى سطحى، توپوگرافى، نرخ فرسايش، درصد سطوح غيرقابل نفوذ و 

تنوع زيستى، تنوع زيست محيطى

ماخذ: نگارنده

شكل2. گراف تأثيرات مستقيم بين عوامل

شكل3 .گراف تأثيرات غيرمستقيم بين عوامل (مأخذ:نگارنده)
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در ادامه با توجه به تصاوير و گراف هاى حاصل از نرم افزار و 
تحليل هاى صورت گرفته، ترتيب و اولويت بندى عوامل در جدول 

شماره6 نمايش داده شده است.

جدول6. رتبه بندى عوامل موثر بر تاب آورى محالت در كرونا
تحليل ماتريس اثرات 

( MII ) تحليل ماتريس اثرات رديفغيرمستقيم
( MDI ) مستقيم

مقابله1مقابله
تراكم جمع2تراكم جمع

بحران3شدت خسارات
فشردگي بافت4بحران
حريم5مشاركت
شدت خسارات6حريم

سواد7فشردگي بافت
مشاركت8سالمت

سطح اشغال9سطح اشغال
سالمت10تعامل
تعامل11امنيت
امنيت12تداوم

تراكم ساخت13تراكم ساخت
مركز درمان14مشاوره اى
مشاوره اى15سواد

اشتغال محل16مركز درمان
تداوم17اشتغال محل

سن18سن
حمل و نقل19حمل و نقل
انسجام20رهبرى

رهبرى21تعداد مركز
اضطراب22انسجام
تعداد مركز23درآمد
نگرش فرهنگ24طبقات
درآمد25اضطراب
قوميت26سرمايه
استاندارد27استاندارد
معبر28معبر

سرمايه29نگرش فرهنگ
طبقات30قوميت
فضاي سبز31كيفيت
زيرساخت ها32بيمه

مشكل روح33مشكل روح
كيفيت34قطعه بندي
بيمه35زيرساخت ها
قطعه بندي36جنسيت
جنسيت37فضاي سبز
هويت مكانى38كاربري

سازماني39مساحت قطعه
مساحت قطعه40سازماني

كاربري41گروه خاص
گروه خاص42هويت مكانى

گويش43گويش
عدالت44عدالت
الگوبافت45الگوبافت
قدمت ابنيه46قدمت ابنيه
كيفيت بنا47كيفيت بنا
نوع سازه48نوع سازه
تاسيسات49تاسيسات
تنوع50تنوع

منابع ملى51منابع ملى
مديريت52مديريت
شيب زمين53شيب زمين

باد54باد
درجة حرارت55درجة حرارت
پوشش گياهى56پوشش گياهى
آب سطحي57آب سطحي
توپوگرافي58توپوگرافي

نرخ فرسايش59نرخ فرسايش
غير نفوذ60غير نفوذ

تنوع زيست61تنوع زيست
ماخذ: نگارنده  
نتيجه گيرى

تاب آورى شهرى به عنوان موضوعى نوظهور در طراحى و برنامه ريزى 
ايمن، سعى برآن دارد تا راه كارهايى جهت افزايش بهره ورى و كاهش 
شد  سعى  پژوهش  اين  در  دهد.  ارائه  شهرى  فضاهاى  آسيب پذيرى 
ويروس  برابر  در  محالت  تاب آورى  بحث  در  تأثيرگذار  شاخص هاى 
كرونا شناسايى و ميزان اهميت آن ها با كمك رويكرد آينده نگارى 
از  حاصل  نتايج  اساس  بر  شود.  مشخص  ميك مك  نرم افزار  و 
تحليل هاى انجام شده از طريق اين نرم افزار مشخص گرديد كه از 
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ميان 61 عامل تأثيرگذار بر تاب آورى محالت در برابر كرونا، "تراكم 
محله"  در  آن  اجراى  و  بحران  با  مقابله  "برنامه هاى  و  جمعيتى" 
مشخص  كه  همان گونه  هستند،  حوزه  اين  در  عوامل  اصلى ترين 
اجتماعى  فاصله گذارى هاى  رعايت  عدم  و  جمعيت  تراكم  مى باشد؛ 
سبب افزايش خطر ابتال به اين بيمارى مى شود. همچنين برنامه هايى 
كه در جهت كاهش شيوع بيمارى است بايد توسط ستاد ملى مبارزه 
با ويروس كرونا به مردم ابالغ گردد و مردم موظف هستند تمامى اين 
كند.  پيدا  كاهش  ابتال  خطر  تا  كنند  رعايت  را  پروتكل ها  و  برنامه 
بخش عمده متغير ها در دسته مستقل و وابسته قرار گرفتند. متغير 
مستقل، متغيرهايى هستند كه از ساير متغيرها تأثير نمى پذيرد و 
بر آن ها تأثير هم ندارد. اين متغير ها در قسمت جنوبى نمودار واقع 
شدند و ارتباط بسيار كمى با سيستم دارند كه نه باعث توقف يك 
متغير اصلى و نه تكامل و پيشرفت يك متغير در سيستم را منجر 
مى شوند و خود شامل سه دسته مى شوند: گسسته كه نزديك مبدا 
مختصات قرار گرفتند و ارتباطى به پويايى سيستم ندارند و امكان 
خارج شدن از سيستم را دارد، اهرمى ثانويه با وجود استقالل كامل 
به جاى تأثيرگذارى، بيشتر تأثير پذيرند كه محل قرارگيرى آن ها در 
جنوب غربى نمودار و باالى خط قطرى هستند و تنظيمى كه در مركز 
ثقل نمودار واقع شدند. در اين پژوهش متغير هاى مستقل عبارتند 
از: "سن، نگرش هاى فرهنگى، قوميت، طبقات، زيرساخت ها، الگو 
قطعه بندى، شبكه حمل و نقل، مساحت قطعات، نوع سازه، كاربرى 
محلى، گروه هاى  مخاطرات  بيمه  محله،  ميزان درآمد ساكنان  زمين 
باز،  و  سبز  فضاى  پراكنش  مكانى،  هويت  روحى،  مشكالت  خاص، 
سازى  ساختمان  استانداردهاى  سازمانى،  مشاركت  مراكز،  تعداد 
وهوا،  آب  و  حرارت  درجة  محلى،  باد  زمين،  شيب  بندى،  منطقه  و 
درصد  فرسايش،  نرخ  توپوگرافى،  سطحى،  آب هاى  گياهى،  پوشش 
سطوح غيرقابل نفوذ و تنوع زيستى، تنوع زيست محيطى". از ميان 
شاخص هاى تاب آورى محالت كه از منابع مختلف استخراج شد و با 
كمك نرم افزار ميك مك مورد تحليل قرار گرفت برخى شاخص ها 
در ارتباط با ويروس كرونا مستقل عمل مى كنند. به اين معنا كه از 
ساير متغيرها تأثير نمى پذيرند و بر آن ها تأثير هم ندارند، بنابراين 
كه  ثانويه  اهرمى  متغير هاى  نيستند.  تأثيرگذار  ويروس  شيوع  در 
جزئى از متغير مستقل مى باشد شامل: "سن، نگرش هاى فرهنگى، 

قوميت، طبقات، زيرساخت ها، الگو قطعه بندى، شبكه حمل و نقل، 
مساحت قطعات، نوع سازه، كاربرى زمين ميزان درآمد ساكنان محله، 
بيمه مخاطرات محلى، توپوگرافى" مى باشند. اين دسته از متغير ها 
تأثير  ليكن  مى گيرند،  قرار  مستقل  متغير هاى  دسته  در  كه  اين  با 
پذيرند. به عنوان نمونه ويروس كرونا بر افراد مسن و سالخورده با 
عالئم شديدترى ظهور پيدا مى كند و به دليل ضعف جسمانى اين 
دسته افراد، جزء گروه هاى پرخطر قرار مى گيرند و يا شاخص حمل 
و نقل كه قبًال در شهر هاى بزرگ، بيشتر تأكيد به استفاده از حمل 
و نقل عمومى بود، با شيوع ويروس كرونا ايستگاه ها و وسايل حمل 
و نقل عمومى از دسته اماكن ُپرخطرى محسوب مى شوند كه عامل 
شيوع ويروس نيز هستند، بنابراين استفاده از آن ها در دوران كرونا 

تاب آورى محالت را تحت تأثير قرار مى دهد.
متغير وابسته يا تأثير پذير، متغيرهايى مى باشند كه در قسمت 
جنوب شرقى نمودار واقع شدند و تأثيرگذارى پايين و تأثيرپذيرى 
بااليى را دارا هستند. بنابراين نسبت به تكامل متغير هاى تأثيرگذار 
بسيار حساس مى بشاند. نكته حائز اهميت اين است كه اين متغير ها 
خروجى سيستم هستند كه در اين پژوهش شامل؛ ”سرمايه اجتماعى، 
و  رهبري  زندگى،  كيفيت  نگرانى،  و  اضطراب  اجتماعى،  انسجام 
درك محلي از ريسك و مسئوليت پذيرى، عملكرد مديريت محلى“ 
توضيح متغير هاى وابسته مى توان اين گونه  ارتباط با  مى باشند. در 
دوران  در  نگرانى  و  اضطراب  متغير  نمونه،  عنوان  به  كه  كرد  بيان 
تأثيرپذير  متغير،  اين  بنابراين  است.  بيشتر  بسيار  بحران  و  كرونا 
ميزان  اشغال،  سطح  ”سواد،  متغير هاى  همچنين  مى شود.  محسوب 
فشردگى بافت، موقعيت مراكز درمانى، اشتغال محلى، برنامه هاى 
قرار  تأثيرگذار  متغير هاى  دسته  در  محله“  در  بحران  با  مقابله 
مى گيرند، به اين معنا كه كمتر تأثير پذير مى باشند و در شمال غربى 
نمودار واقع شدند. متغير هاى تأثيرگذار، متغيرهاى بحرانى ورودى 
متغير  نمونه،  عنوان  به  نيستند.  سيستم  در  كنترل  قابل  كه  هستند 
سواد را مى توان تأثيرگذار در بحران كرونا معرفى كرد، كه افرادى 
مطلع  كرونا  به  ابتال  خطر  از  بيشتر  دارند  باالترى  سواد  ميزان  كه 
مى كنند  رعايت  و  مى گيرند  جدى  را  آن  بيشتر  بنابراين  و  هستند 
پروتكل هاى  به  توجه  با  كه  بافت  فشردگى  ميزان  شاخص  يا  و 
ويروس  شيوع  در  تأثيرگذار  عامل  جهانى  سازمان  در  شده  مطرح 
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مى باشد. و در نهايت، متغير هاى دووجهى هم زمان هم تأثيرگذار و 
هم تأثيرپذير هستند كه در شمال شرقى نمودار قرار مى گيرند. اين 
متغيرها ناپايدار و شمال دو دسته ريسك و هدف مى باشند. ريسك 
پتانسيل تبديل شدن به نقطه انفصال سيستم را دارد كه در نزديكى 
خط قطرى بخش شمال شرقى واقع شده است كه در اين پژوهش 
مشاوره اى“  خدمات  اجتماعى،  حريم  جمعيتى،  ”تراكم  از:  عبارتند 
شمال  ناحيه  قطرى  خط  زير  در  كه  مس باشند  هدف  متغير هايى  و 
نتايج  جزء  قطعيت،  با  و  هستند  تأثيرپذير  كه  گيرند  قرار  شرقى 
اجتماعى،  تعامل  اجتماعى،  ”مشاركت  شامل  كه  مى باشند  سيستم 
تراكم جمعيتى، بهداشت و سالمت، شدت خسارات وارد بر محله“ 
مى باشد كه هريك باتوجه به شيوع ويروس، دچار اختالل شدند و 
داشته  يكديگر  با  اجتماعى  تعامل  نمى توانند  سابق  شكل  به  مردم 
باشند و در مكان هايى با تراكم باال به دليل حفظ بهداشت و سالمت 
خود حضور يابند كه در صورت رعايت نكردن پروتكل ها بر شدت 

خسارات وارد بر محله تأثير بسيار زيادى دارد.
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