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 دهیچک

 داده قرار ریتأث تحت را یجهان جامعه بلکه ران،یا ةجامع تنهانه آن یمنف يامدهایپ و کرونا روسیو رشدنیگ همه

 به جامعه ارشدنگرفت سبب که است يا گونه به جوامع سالمت و بهداشت در یدمیاپ نیا یمنف يامدهایپ .است

 و نهیزم ،یاجتماع کنشگران عنوانبه )فرهنگ(، رسوم و آداب یبرخ و یاجتماع تعامالت و شده ریگ همه یبحران

 نیا از هدف .است دهیبخش آن به یفرهنگ و یاجتماع یتیماه کهبوده  روسیو نیا ریتکث و وعیش در لگریتسه بستر

 لیتحل و هیتجز يبرا .است هیاروم شهر ةفرسود بافت ةمحدود یاعاجتم يداریپا بر کرونا راتیتأث لیتحل ،قیتحق

 یبررس منظور به .است شده  استفاده يساختار معادالت مدل از شاخص هر يها رتبه نیانگیم و يبندتیاولو ها، داده

 یخدمات يفضاها به یدسترس در عدالت سنجش عنوان به یمکان يها لیتحل از سالمت و عدالت يها شاخص

 با ریمغا که میهست یخدمات يها يکاربر نامتعادل عیتوز شاهد ،ییفضا لیتحل جینتا به توجه با .است شده دهاستفا

 افراد شتریب که يطوربه ؛دارند یمطلوب نسبت به طیشرا یدرمان مراکز به یدسترسهستند.  یاجتماع يداریپا اهداف

 بافت از خارج در واقع یدرمان مراکز به افراد هیبق و دارند بافت درون یدرمان يفضاها به مناسب یدسترس ساکن

بهرو يجد مشکل با باز و سبز يفضا يها يکاربر عیتوز لحاظ به. محدودة مورد مطالعه دارند مناسب یدسترس

 به نی. همچنهندمواج سرانه کمبود با و ندارند یدسترس فضاها گونه نیا به ساکن افراد شتریب که يطوربه ؛روست

 در یمتعادل عیتوز شاهد ،ها يکاربر نیا از دومنظوره استفاده منظوربه یآموزش و یورزش يها يکاربر عیتوز لحاظ

 لیتحل و هیتجز به توجه با. میهست رو روبه ییها تیمحدود با سرانه و سطح منظر ازاما  ،میهست محدوده سطح

 نیشتریب بیترتبه عدالت و تیامن مشارکت، ت،یفیک آموزش، يها شاخص ریمس لیتحل روش هب ها پرسشنامه

 .اند گرفته قرار 09 دیوکو روسیو ریتأث تحت که هستند یاجتماع يداریپا يها شاخص

 

 .هیاروم شهر ر،یمس لیتحل روش ،یاجتماع يداریپا کرونا، يماریب :يدیکل يها واژه
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 مقدمه

 جهان در یماریب وعیش بحران از رفته هیاشح به یمفهوم ادآوری ،یالدیم سوم ةهزار از دهه نیسوم آغاز در کرونا روسیو

 و یاجتماع اثرات در یدیجد یها عرصه امروز، یزندگ دیجد ارکان بر سوار ن،یشیپ موارد برخالف که یبحران بود؛

 یروسیو دیبا را کرونا روسیو گر،ید یریتعب به است. داشته همراه به یمحل ابعاد چه و یجهان ابعاد در چه یاقتصاد

 مفهوم به ابزار نیهم با و افتهی یاجتماع شتریب هرچه ةدیپد کی عنوان به شهر در را خود جوالنگاه که دینام یاجتماع

 ،ی)حائر شود یم منتشر یاجتماع ارتباطات و تعامالت با و است یشهر یروسیو کرونا است. کرده حمله شهر یجهان

 خیتار در که شد مواجه یتیوضع با جهان (COVID-19) 6191 روسیو کرونا روسیو یماریب بروز لیدلبه .(652 :9911

 است آورده وجود به را بهداشت یجهان بحران و یاقتصاد ةگسترد خسارات روسیو نیو ا بوده سابقهیب بشر ریاخ

(Shorfuzzaman et al, 2021). اکرون روسیو (COVID-19 )یداریپا ییتوانا و تیجمع یبرا یتوجهقابل دیتهد 

 تیوضع نیا که کند یم مرتبط را یادیز عوامل و است دهیچیپ اریبس فشار نیا کاهش است. نجها سراسر در یشهر

 .(Jiang et al, 2021) گذارد یم ریثأت ناساکن یرفتارها و اجتماع ،اقتصاد ،استیسبر  یریگ همه

 تیریمد نظام و اه تیواقع به شهرها در یجمع اعتماد و یآگاه جیترو لزوم آموخته، ما به روسیو نیا تاکنون آنچه

 یروان و یاجتماع اثرات کاهش در یمحل اقدامات ازمندین و یجهان یبحران کرونا، روسیو درواقع است. یکشور و یشهر

 یمقتض اقدامات و ینیبشیپ  به ملزم آن اثرات با مواجهه مقدم خط عنوان به ییحکمروا نظام و یشهر تیریمد و است آن

 لیقب از ییها استیس اعمال (.652 :9911 ،ی)حائر است یشهر یها همحل اسیمق در و یستیز یها عرصه در

 ها، دانشگاه مدارس، ها، ارتگاهیز ها، کافه ها، پارک مانند افراد تعامل و تجمع مراکز یلیتعط و یاجتماع یگذار فاصله

 و بحران تیوضع تداوم ،گرید یسو از داشت. خواهد دنبالبه را یخاص یاجتماع یامدهایپ ها آن مانند و ها باشگاه

 خواهد اضطراب و یافسردگ به مبتال افراد مانند یرتریپذ بیآس شیپ از یها گروه بر یمخرب راتیتأث انزوا، و تیمحدود

 ل،یتعد ن،یتسک یها مدل و شده مطالعه کرونا بحران یروان و یاجتماع یامدهایپاکنون  از هم است الزم رونیا از ؛داشت

 یبرا (.91 :9911 ،یجاجرم یمانی)ا شود اجرا و هیته صدمه، مورد یاجتماع یها حوزه از دسته آن در میترم و جبران

به دست آمد.  یزیبرانگ لتأم جینتاشد،  انجام نیچ شهر 911 در 91-دیکوو یریفراگ لیاوا در که یپژوهش طبق ،نمونه

 در و دیشد تا متوسط یافسردگ ئمعال ،یریفراگ دوران در نیچ یعموم مردم ازدرصد  5/92 در پژوهش نیابراساس 

 به گذرا ینگاه با. (5 :9911 همکاران، و قدمحق) است شده مشاهده دیشد تا متوسط اضطراب عالئمدرصد  9/69

 نحوه و باال فیتعر دییتأ در را یادیز قیمصاد توان یم رانیا یکنون جامعه بر حاکم یروان و یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع

 ییباال شدت تواند یم مسئله نیا یاقتصاد و یاجتماع یامدهایپ گستره که آنجا از. کرد مشاهده مردم یزندگ شدنمختل

 (.11 :9911 ،یمیرح و ی)عبداله است تیاهم حائز امدهایپ نیا لیتحل و ییشناسا باشد، داشته

 یشهر ییاجرا و یالعاتمط تیفعال هر بستر ،یا هیپا و یاساس ةلئمس عنوانبه یاجتماع یداریپا آن لیذ در و یداریپا

 خط از شهر دورشدن سبب شهر با مرتبط تیفعال هر در یداریپا اصول به نداشتندیتق کهیطوربه ؛دهد یم لیتشک را

 و تیاهم از یآگاه با .کند یم لیتحم شهر بر را یتر نیسنگ دارکنندهیپا و لیتعد یها تیفعال به ازین و شود یم تعادل

 یها سال در 91 دیکوو یپاندم وقوع رسد یم نظر به شهرها در یاجتماع یداریپا ژهیو به و یداریپا حفظ و جیترو ضرورت



 0010   یاجتماع يداریکرونا بر پا يریگ همه راتیتأث لیتحلعابدینی و همکاران: 

 یها مشارکت کاهش ،یآموزش یها ستمیس کار روند در اختالل بروز است، گذاشته ریتأث شهرها در مذکور مفهوم بر ر،یاخ

 مانند هوشمند یارتباط یافزارهاتسخ هیته به ها انسان شتریب شدنمجبور ،یحضور ارتباط کاهش سبب به یاجتماع

 شیافزا را یاجتماع یداریپا و یپاندم وقوع انیم متقابل یرگذاریتأث احتمال گر،ید متعدد موارد و وتریکامپ و لیموبا

 یدستاوردها بر هیتک با و بپردازند راتیتأث نیا یبررس به حاضر پژوهش سندگانینو شد سبب موارد نیا وقوع .دهد یم

 .کنند تالش ییهاشنهادیپ ارائه یبرا پژوهش

 شده مواجه بحران نیا با و نبوده دور تحوالت و رییتغ نیا از جهان یسکونتگاه نقاط گرید مانند زین هیاروم شهر

 در یاجتماع تعامالت و روابط کاهش شاهد یاجتماع یگذار فاصله مانند ییها یگذار استیس اعمال لیدلبه نیهمچن. است

 اما دارد، یمتعدد یها مؤلفه یاجتماع یداریپا .بگذارد شهر یاجتماع یداریپا بر یراتیتأث تواند یم مرا نیا که میهست شهر

 مبنا با هاست. فرصت یبرابر و مشارکت ت،یامن آموزش، مانند یموضوعات رةدربا شتریب مفهوم نیا یها شاخص عمده

 لیتحل نیچن توان یم ،است یپاندم با ریدرگ یجد طور هب که را هیاروم شهر یاجتماع یداریپا اتیکل فوق، ةمقدم قراردادن

 رکود شیافزا و حتاجیما نشدن نیتأم درآمد، کاهش جمله از یتبعات مختلف یها تیفعال یکم کاهش تیامن بعد در .کرد

 ،9919 بهار با سهیمقا در 9911 بهار در یغرب جانیآذربا در یاقتصاد مشارکت نرخ کهیطوربه ؛دارد یپ در را یاقتصاد

 استشده  مواجه یکاریب یدرصد 1/9 شیافزا با استان نیا ،یزمان مقاطع نیهم در نیهمچن .داشت کاهش درصد 5/1

 سطح در یبزهکار یبرا یا زهیانگ تواند یم ،است یاقتصاد یامر گرچها موضوع نیا .(51 :9911 حسنوند، و اینی)طاهر

 مشارکت سطح ،دهیرس حداقل به شهروندان یحضور و یکیزیف اتارتباط یپاندم دوران در نکهیا به توجه باشد. شهر

 مددکارانه یها تیفعال لیقب از یاجتماع یها مشارکت از یگرید نوع شاهد البته است. افتهی  کاهش شدت به زین یاجتماع

 انجام یاندمپ از یناش یها بیآس کاهش یبرا تالش هدف با شتریب که میهست یپاندم دوران در ها گروه یبرخ داوطلبانه

 دوران در رسد یم نظربه و رود یم شماربه یاجتماع یداریپا یفاکتورها نیتر یاساس از یکی یبرابر موضوع .رندیگ یم

 و چهره به چهره روابط کاهش و گریکدی از مردم یدور به یپاندم طیشرا نیهمچن .است شده دار خدشه مهم نیا یپاندم

 یداریپا بر کرونا راتیتأث گرید از یتینارضا و فقر ت،یفعال و شغل دادن دست از ست.ا دهیانجام شهر در یاجتماع تعامالت

 .است شهر یاجتماع

 تعامالت و تجمعات محل نکهیا بر عالوه که شود یم محسوب زین شهر نیا یمرکز بافت هیاروم شهر فرسوده بافت

 از متشکل تیجمع نیا .دارد زین یتوجهبلقا ساکن تیجمع است، شهروندان عموم عمده یاقتصاد مراودات و یاجتماع

 فعال، یاقتصاد نقش داشتن لیدل به مذکور بافت که داشت توجه دیبا. هستند متوسط       نسبتا  تا ریپذبیآس یاجتماع طبقات

 و کیسمبل تجمعات یفضا عنوانبه آن از گرفتنبهره و بافت داخل یدرمان مراکز از رگرفتنیتأث توجه،قابل ساکن تیجمع

 دوران در شهر یها بافت نیرتریپذبیآس از ها ییمایراهپ و ادیاع یها جشن محرم، یها مراسم مانند شهروندان ینییآ

 پژوهش یبرا را محدوده نیا حاضر پژوهش نگارندگان تا شد سبب یهمگ آن جز و مذکور موارد .است 91 دیکوو یپاندم

 هم مذکور بافت جینتا .کنند انتخاب یشهر یفضاها در یاجتماع یداریپا و شهروندان ستیز بر یپاندم ریتأث حول

 .باشد داشته یشتریب یریپذمیتعم شهر، یها همحل و ها بافت ریسا به نسبت هم و باشد مهم کاربرد لحاظ به تواند یم

 ،یشهر گذاراناستیس و رانیمد زان،یربرنامه موردتوجه یها دغدغه جمله از یاجتماع یداریپا که آنجا از



 0411 زمستان ،4رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   0016

 در آن حفظ دارد، یاساس نقش داریپا ةتوسع مفهوم لیتکم در و است امروز ورانبهره یحت و شناسانروان ،شناسان جامعه

 رساندن حداقل به در و کند فایا یدیکل نقش جامعه ییایپو نشدن متوقف در تواند یم -بحران مواقع در یحت -زمان هر

عیبد لیدل به قیتحق نیا جینتا .باشد داشته ییبسزا ریتأث کیپاندم یها یماریب بحران جمله از ها بحران و خطرها عوارض

 یشهر تیریمد یآت یها یریگمیتصم و ها یگذاراستیس یبرا ییراهنما تواند یم آن بودنیکاربرد حال نیع در و بودن

 .باشد

 افتیدر دیبا منظورنیبد ؛است هیاروم شهر ةفرسود بافت یاجتماع یداریپا در کرونا راتیتأث لیتحل مقاله نیا از هدف

 را نظر مورد یفضا تیوضع بتوان تا داشته را ریتأث نیشتریب یاجتماع یداریپا یها مؤلفه از کیکدام بر رضحا بحران که

 یبرا ییراهکارها زین انیپا در کرد. یابیارز و سنجش داریپا ةتوسع دگاهید از مشابه طیشرا گرید و یپاندم طیشرا در

 .است شده پرداخته موضوع نیا باب در گذشته قاتیتحق جینتا به ادامه در .است هشد ارائه یجتماعا یداریپا شیافزا

 تیحما مختلف وجوه تحقق در مهم یها جنبه از یکی که افتی دست جهینت نیا به یا مقاله در (9911) یحائر

 روح یایاح و جامعه سطح در شارکتم وجوه کردنساختارمند ها، نبحرا در یشهر جوامع یآورتاب آن عتببه و یاجتماع

 .شهرهاست ساکنان انیم در یشهروند

 ،یاجتماع ةفاصل استیس یاجرا سبببه که افتی دست جهینت نیا به خود پژوهش در (9911) یجاجرم یمانیا

 رآمدهد قیتعل حالت به ای شده لیتعط یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد یها هحوز در یاجتماع معمول یها تیفعال از یاریبس

 از حاصل راتیتأث و راتییتغ محتمل آموزش، و یخانوادگ روابط وکار،کسب چون ییها حوزه در یادیز افراد جهیدرنت ؛است

 .اند شده استیس نیا

 جادیا ،یشهر یزیر برنامه در مهم یها دهیا از یکی که نددیرس جهینت نیا به یا مقاله در (9911) همکاران و ینیحس

 شاخص ،یفرهنگ - یاجتماع ةمؤلف در یبندگونه براساس .است یاجتماع یها نبحرا برابر در آورتاب یشهرها

 .است داشته ها همحل یآورتاب شیزااف در را اثر نیشتریب یتیجمع یها یژگیو

 مربوط یاصل مورد چهار به       عمدتا  هیاول شواهد که گرفتند جهینتخود  مقالة در 9(6161) ریگرمس انیخاور و یفیشر

 حال نیا با .یشهر یطراح و ونقلحمل و تیحاکم و تیریمد ،یاجتماع-یاقتصاد راتیتأث ،ستیز طیمح تیفیک :دشو یم

 - یاقتصاد یها ینابرابر یریگ همه نیهمچن توسعه یرهایمس و ندارد وجود نیمضام نیا از یمتعادل پوشش چیه

 .است کرده آشکار دارد، وجود شهرها در که را یمیقد یاجتماع

 تیاهم بر ،آن به یدار هیسرما نظام واکنش و کایآمر در کرونا وعیش درباره یا مقاله در زین 6(6161) باتلر ویجود

 نظم به او .کند یم دیتأک یاجتماع نیتأم و فقر با مبارزه ،یعموم سطح در یبهداشت خدمات به یدسترس یچگونگ

 نظم، نیا در است معتقد و داند یم کنندهنییتع را ساختارگرا پس یفکر مشرب یها آموزه و پردازد یم ییپساکرونا

 بهداشت، ةنیزم در برابر صیتخص لزوم ،یاجتماع یبرابرمانند  یمسائل بر و گذاشته کنار دیبا یدار هیسرما یها دگاهید

 .شود دیتأک رهیغ و ییفقرزدا بر تمرکز

                                                                                                                                                                              
1. Sharifi Khavariann-Garmsir 

2. Judy Butler 



 0011   یاجتماع يداریکرونا بر پا يریگ همه راتیتأث لیتحلعابدینی و همکاران: 

 و راتیتأث نیهمچن و میمستق راتیتأث روناک روسیو که افتی دست جهینت نیا به خود ةمقال در 9(6161) وانزیا یاوالن

 یها نظام بر یاقتصاد تحوالت و ریتأث انیب ضمن وانزیا نیهمچن. است داشته همراه به زین یمیرمستقیغ یها نهیهز

 .است پرداخته بازارها و یکشاورز و ییغذا عیصنا مسافرت، و تجارت بر آن ریتأث به ،یعموم سالمت

 فیخف ریتأث با COVID-19 ریگ همه یماریب که گرفت جهینت خود ةمقال در 6(6161) مایف ژنگ و ژانگ ننگی

 و دییتأ ندهیآ در دیبا ها افتهی نیا دارد، ادامه هنوز ریگ همه یماریب نیا که آنجا از .بود همراه نمونه نیا در زا استرس

 .شوند یبررس

 

 یاجتماع يداریپا

 یاکولوژ نظر از شهرها در یاقتصاد اکو -یاجتماع رشد و توسعه جیتان از یتینارضا به داریپا توسعه نگرش یها شهیر

 که شهرها ستیزطیمح در موجود مشکالت رفع یراستا در (.91: 9912 همکاران، و )پروزن گردد یبرم (یشناس بوم)

 و ستیزطیمح یجهان ةیانیب که یزمان است. شده مطرح ییها دگاهید ،کند یم فراهم را شهرها زوال و افت یها نهیزم

 یمتضاد مسائل و مشکالت نییتب یراستا در ما مشترک ةندیآ به توجه کرد، منتشر 9192 سال در را خود گزارش توسعه،

 ةتوسع آن موجب به که شد سریم توسعه از یفیتعر نیتدو قیطر از ،داشت وجود توسعه اهداف و ستیزطیمح انیم که

 ،یگدلیب و یزادی)پر یآت یها نسل یها ییتوانا انداختن خطر به بدون ضرحا نسل یازهاین نیتأم از: است عبارت داریپا

 یشهر یداریپا .دارد اشاره یاقتصاد ةتوسع یبرا ها نسل نیب و دیتول در منابع ةعادالن عیتوز به داریپا ةتوسع (.21 :9912

 .(Rahman, 2016) آورد تدسبه یکیزیف و یطیمح ستیز ،یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع بعد پنج قیطر از توان یم را

 .اند کرده توجه آن به کمتر تش،یماه لیدلبه محققان که است یاجتماع یداریپا دار،یپا توسعة ابعاد نیترمهم از یکی

 داریپا توسعة یهامدل ریناپذییجدا جزء را یاجتماع مباحث 6111 سال در و سبونیل در اروپا ةیاتحاد بار نیاول یبرا

 یاجتماع یداریپا بر خاص طور به که دارد وجود یمحدود       نسبتا  اتیادب (.992 :9911 همکاران، و )زنگنه کرد فیتعر

 یاجتماع شمول ،یاجتماع انسجام ،یاجتماع ةیسرما یپوشانهم میمفاه بارةدر یتر گسترده اتیادب کهیدرحال ؛دارد تمرکز

 اهداف» که است یاساس سؤال نیا با یچندبعد و گسترده یمفهوم یاجتماع یداریپا .دارد وجود یاجتماع تیمحروم و

 مانند) است مکان کی در حضور تیفیک یاجتماع یداریپا .(Dempsey, 2009) «ست؟یچ داریپا ةتوسع یاجتماع

 روابط ؛دارد ارتباط یاجتماع تعامالت جادیا ییتوانا و یشناختروان شیآسا ط،یمح درک ط،یمح با یطورکلبه و (یگیهمسا

 کند یم جادیا یاجتماع انسجام و یررسمیغ یبرخوردها یبرا یفرصت که محل در یعملکرد ندنخوا تیقابل و

(Ziaesaeidi, 2018.) مانند یمباحث سمت به گذشته سال چند در یاجتماع یداریپا مفهوم 9وود و گالسون دگاهید از 

 (.26 :9912 همکاران، و بناب ی)راکع است افتهی سوق جامعه در تیامن و مکان حس مشارکت، ،یاجتماع یها شبکه

 از یعار ،شود تیرعا آن در حقوق یتساو که است یا جامعه به متعلق یاجتماع یداریپا که کند یم انیب 1نگیکن

                                                                                                                                                                              
1. Ulani Evans 
2. Yingfei Zhang And Zheng Feei Ma 
3. Glasson and Wood 

4. Kenning 
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 است معتقد نیهمچن یو .باشد برخوردار همگان یبرا شتیمع و یزندگ خوب تیفیک از و بوده یاجتماع تیمحروم

 دتوان یم یاجتماع یداریپا که امعن نیا به ؛ستین ثابت و ستایا حال نیع در و تاس یهنجار مفهوم کی یاجتماع یداریپا

 به داریپا ةتوسع (.66 :9912 همکاران، و یدی)مج ابدی رییتغ شهیاند و تفکر طرز و عادات در رییتغ ای آموزش قیطر از

 در بتوانند ها ناانس که یطور به ؛شود یم وطمرب ها همحل و افراد یتوانمندساز ندیافر و نیقوان ،یاجتماع و یفرد یها ییدارا

 داشته مشارکت یزندگ یاستانداردها براساس یاقتصاد وصولقابل و یمکف عادالنه، یدستاوردها کسب یبرا بلندمدت

 کل کی صورتبه ارهیس نیا و جزء کی صورتبه کالبد، ای مکان مشخص یمرزها در را خود یفرد یازهاین و باشند

 که طورهمان و دارد اجتماع و فرد سطح در یاجتماع ابعاد بهبود در شهیر یاجتماع یداریپا ،یعمل سطح در .کنند برآورده

 است ریتغم یطیمح و ییفضا یها ینابرابر تا انسان یهامهارت شیافزا و یسازتیظرف از آن ةدامن آمده، 9 جدول در

 (.992 :9912 ،انینور و توانا)

 

 شهر در یجتماعا يداریپا يها حوزه. 0 جدول
 موضوع یاصل ةحوز بعد

 -یمحل اجتماع ای یا محله تیهو -دانش تیریمد -یفرهنگ یارتقا -یمحل ةجامع و محله یازهاین به یدسترس یاجتماع
 رفاه -تیامن -یزندگ تیفیک -امکانات و خدمات به یدسترس در یبرابر و عدالت -محله درک

 یمحل درون یاجتماع یها شبکه و داوطلبانه یها ناسازم اعتماد -یوانمندسازت و مشارکت -یسازتیظرف ينهاد -یاجتماع

 یاقتصاد یررسمیغ یها تیفعال -اشتغال -یاقتصاد تیامن ياقتصاد -یاجتماع

 ییفضا و یطیمح ستیز ینابرابر -ونقل حمل -مناسب مسکن -ستیزطیمح بهداشت ستیز طیمح -یاجتماع

 9912 ،انینور و توانا :منبع

 

 یاجتماع يداریپا و کرونا رانبح

 یها یماریب وعیش با رابطه در ژهیو به یریپذریتأث نیا .شوند یم متأثر شدت هب یجهان تعامالت و تحوالت از شهرها امروزه

 استقالل، کرونا، اکنون و ابوال سارس، مانند ها یدمیاپ نیا یتسر است. شده رتریچشمگ اریبس ،ها روسیو از یناش

 (.691 :9911 ،ی)فن است کرده دیتهد را جهان یشهرها یاسیس یحت و یاقتصاد-یاجتماع طیشرا و کردهاعمل ارات،یاخت

 را یادیز مشکالت تواند یم ها یماریب وعیش و بشر سازدست حوادث ،یعیطب یایبال ا،یدن سراسر در جوامع از یبرخ یبرا

 ونقل حمل و مسکن بد طیشرا فقر، مانند یواملع کند. لیتحم جوامع نیا در ساکن افراد و یمحل یها رساختیز بر

 در جوامع گرید از شتریب را جوامع از یبرخ و کند دیتشد را یاضطرار یدادهایرو یمحل راتیتأث تواند یم زین نامناسب

 اطالق یاقتصاد یاجتماع و یشناختتیجمع عوامل به یاجتماع یریپذبیآس نیبنابرا ؛دهد قرار یانسان رنج معرض

 و یعیطب -یاضطرار حوادث تیریمد و واکنش ،یآمادگ بارةدر ژهیوبه ؛دهد یم شکل را جامعه کی یآورتاب که شود یم

 و ساختارها ردیگ یم قرار یاقتصاد و ینژاد خطوط در       عمدتا  و است ناعادالنه یا فاجعه حوادث ریتأث جوامع، در یحت .رهیغ

 افراد و جوامع یبرا را یمتفاوت اریبس طیشرا حوادث، برابر در بودنقاومم و ییارویرو هنگام موجود، نابرابر یاجتماع طیشرا

 یایبال ةنیزم در یاجتماع یریپذبیآس بر میمستق طوربه تیجمع یها یژگیو که آنجا از .کند یم لیتسه ریپذبیآس

 ةبرابرکنند» یجابه دیشا باشد. صادق زین COVID-19 یریگهمه بارةدر رسد یم نظربه ،گذارد یم ریتأث یانسان و یعیطب
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 است شده اجتماع مدتیطوالن یریپذبیآس سبب که است مداوم ینابرابر «بزرگ ةآشکارکنند» COVID-19 «بزرگ

(Gaynor and Wilson, 2020.) 

 گرید مانند زین کرونا بحران .گذارد یم جامعه تیعامل و ساختار سطح بر ینامساعد راتیتأث خود ورود با یبحران هر 

 درواقع .است آورده بار به یاجتماع کنشگران و جامعه یبرا را یریفراگ یامدهایپ ،تر گسترده سطح در ینوعبه و هاانبحر

 همواره ما ةجامع در .است یاجتماع یتینارضا جادیا داشت، دنبال به رانیمد یبرا کرونا بحران که ییهاچالش از یکی

 یها بحران با ییارویرو در ها کمک نیا .است داده نشان را خود یحرانب مواقع در مردم ةداوطلبان و مانهیصم یهمکار

ناشناخته لیدلبه کرونا بحران در که نجاستیا نکته حال .است یقدردان و قابل تشکر اریبس زلزله، و لیس مانند یعیطب

 :9911 ،درهینا و ی)بهارلوئ «میهست مشارکت کاهش و گریکدی از مردم کردنیدور شاهد آن بودنیمسر و» آن بودن

 از یدیجد ابعاد با را جوامع و هکرد مطرح جهان در را یدیجد یها چالش و ها پرسش کرونا، روسیو وعیش درواقع (.999

 انتشار یها عرصه در چه و منشأ لحاظ به چه را کرونا روسیو .کرد آشنا ینیشهرنش آداب راتیتأث و یشهر یها نابحر

 و منتشر یاجتماع روابط و یجهان ارتباط مختلف ابزار با میمستق رایز د؛ینام نینو یشهر یها نظام ةدییزا یبحران دیبا

 از آنچه است. فراخوانده یشهروند و یشهر ةجامع یعنی ،خود ةسازند رکن نیتر یاصل با چالش به را شهرها و افتهی وعیش

 یامداقه و یشهر جوامع یآورتاب و یداریپا یبرا ییآموزهادرس ماند، خواهد یبرجا راثیم عنوانبه یجهان بحران نیا

 اسیق از که یفرصت بود؛ خواهد شهرها یعملکرد و یکالبد بستر در قدرت نظام و یاجتماع یفضا انیم روابط در

 لزوم بر شتریب هرچه و داده دستبه یجهان یبحران در مختلف یشهر ییحکمروا و قدرت یها نظام اقدامات و کردهایرو

 ریمس کرونا ریگهمه یماریب (.629 :9911 ،ی)حائر گذاشت خواهد صحه شهرها تیریمد یا محله و یمحل اقدامات

 ریوممرگ سبب روسیو نیا کرد. خواهد حذف توسعه در را یفراوان یدستاوردها که کند یم دیتهد و داده رییتغ را ها ملت

 حاد طیشرا با ،ریفق یکشورها در ژهیوبه انسان، نویلیم صدها نیبراعالوه. است شده ثروتمند یکشورها افراد از یاریبس

 خیتار در سابقهیب اسیمق در ییها نهیقرنط شامل ریگهمه یها واکنش ان،یم نیا در. هستند رو هروب ها تیمحروم و

 کاهش هدف با هااستیس نیا که ردیگ یم صورت نهیقرنط ای محل در سرپناه یها استیس و مرزها شدنبسته ،تیبشر

 شدن متوقف ایکندشدن  سبب ،یبهداشت یها مراقبت نیهمچن ،یاجتماع تعامالت کاهش قیطر از روسیو لانتقا

 شود یم یاجتماع یزندگ یها جنبه گرید و فرهنگ و ورزش ،یمذهب یها ییگردهما آموزش، ،یاقتصاد یها تیفعال

(Venkatapuram, 2020.) 

 تمرکز است. شده یبررس و بحث افتهیتوسعه نیهمچن و هتوسعحالدر یکشورها در یریگ همه یاجتماع یامدهایپ

 شتریب دارد. وجود بحران از یناش یاجتماع مثبت یها تیفعال بارةدر یمطالعات نیهمچن اما است، یمنف راتیتأث بر       عمدتا 

 مشاهده عجوام از یاریبس در دتوان یم که است مدتیطوالن یساختار یها ینابرابر از یناش موضوعات دربارة مطالعات

 ضربه یاجتماع - یاقتصاد فیط نییپا در مردم و ها تیاقل به ینامتناسب طور به ها یریگ همه ،یخیتار لحاظ از شود.

 به محدود یدسترس و یاقتصاد مشکالت خطرات، معرض در شتریب قرارگرفتن لیدلبه موارد شتریب در ها آن .اند زده

 یها ینابرابر و مشکالت نیا از یبرخ COVID-19 عیسر گسترش .برند یم موجود طیشرا از یشتریبرنج  خدمات،

 .(Sharifi and khavarian, 2020) است داده نشان نو از را یمیقد
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 یشخص یزندگ در اختالل جادیا سبب است ممکن ،دهد یم رخ (کرونا یریگهمه )مثل یبحران مهم حوادث که یزمان

اعمال  سبب که شود یم یراتییتغ دچار آن از پس و فاجعه نیا طول در زیعه نجام ساختار .دهد رییتغ را افراد یزندگ و شود

 و زمان در را خود از افراد درک دتوان یم که شود یم مردم بر نهیخود و قرنط ی، انزوایاجتماع یگذارمانند فاصله یاقدامات

 یفکر ةفاصل ظهور لیدلبه رفاه و یسالمت شکاه سبب جهیدرنت و دهد رییتغ دادهایرو ای اءیاش ،افراد گرید با هاآن ارتباط

 (.Finsterwalder, 2021) شود فاجعه مواقع در رفاه بارةدر ها ینگران ریسا انیم در

 دیتهد را ما یانسان تیموجود جهیدرنت و ما یاجتماع ةهست تر، گسترده یاجتماع یوندهایپ در اختالل و فقدان انزوا،

 از و انزوا لیدلبه را جهان سراسر در یروان بهداشت مشکالت ریچشمگ شیافزا رانتظا یجهان بهداشت سازمان .کند یم

 ،یطورکلبه .(WHO, 2020) دارد یاقتصاد مشکالت و ریناپذ ینیب شیپ  داتیتهد از ترس با همراه دادن، دست

 ةخان کی که یانکس یبرا امر نیا .بود افکنتفرقه شدتبه «خانه در ماندن» تیجذاب با یعموم یزندگ یساز یخصوص

 لیدلبه که یکسان ؛ستین آسان ،کنند یم یزندگ سخت طیشرا در که یکسان یبرا اما ،است راحت دارند، یخصوص

 و هستند خانمانیب اول وهله در که یکسان ای کنند یم یزندگ مراقبت یها خانه در مشترک یزندگ طیشرا به یوابستگ

 از دارند، انزوا حفظ یبرا ابیکم منابع کارشدنیب ای ربودنیفق لیدل به که یکسان نیبراعالوه .ندارند یخصوص میحر چیه

 به اتکا با و التیتعط عنوانبه    با یتقر تیوضع نیا از توانند یم ای دهند ادامه خانه در را خود کار توانند یم که یکسان

 توانند یم و هستند یکیالکترون یابزارها به مجهز که را یکودکان امر نیا .شدند جدا ببرند، لذت نترنتیا و لیتحو خدمات

 تنها یحت و باشند نداشته خواندن یبرا یکتاب یحت است ممکن که یکسان از دهند، ادامه خانه در را خود التیتحص

 دهینادموضوع  نیا ،یبهداشت خدمات تیتقو به توجه تمام با .کند یم جدا ندارند، «پرورش و آموزش» یبرا ونیزیتلو

 یاجتماع تیحما به است، نشده یدهسازمان یرسم اسیمق در هرگز که بحران نیا در رتریفق یها خانواده که شد گرفته

 کرد آشکار جوامع در را یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع یها شکاف ناگهان کرونا یریگهمه .دارند ازین یشتریب یآموزش و

 ,Aluffi Pentini and Lorenz) شد خواهند تکهتکه    مال کا ندهیآ در        احتماال  و است شده واگذار جیرا یها استیس به که

2020). 

 نبرگیکال .گریکدی از نآنا ةفاصل نه هاستآن یاجتماع یوستگیپ ،کند یم حفظ بحران طیشرا در را افراد جان آنچه 

 به داد، نجاما آن از یناش ةگسترد ریوممرگ و کاگویش شهر یگرما موج بحران دربارة که یمدتیطوالن پژوهش انیجر در

 یبررس با او برد. یپ بحران از یناش تلفات کاهش در هاآن از برخاسته یاجتماع روابط و یاجتماع یها رساختیز تیاهم

 یحت یاجتماع رساختیزکه  افتیدر دار،مسئله یشهر یفضاها و نایکاتر توفان مانند ها نابحر ریسا در موضوع نیهم

 رونیا از ؛باشند داشته بحران از یناش تلفات کنترل در یکیزیف یها رساختیز و یولتد اقدامات از یتر مهم نقش دتوان یم

 شدنختهیگس ةاجاز دینبا گر،یدکی از افراد یکیزیف یریگفاصله به هیتوص یحت و کرونا روسیو وعیش طیشرا در یحت

 (.11 :9911 ،یجاجرم ینمای)ا کرد قیتشو گریکدی از مراقبت به را جامعه افراد و داد را یاجتماع تعامالت

 

 پژوهش روش

 یشیمایپ و یا کتابخانه اطالعات یگردآور بر یمبتن یلیتحل -یفیتوص آن یبررس روش و یکاربرد حاضر پژوهش نوع



 0017   یاجتماع يداریکرونا بر پا يریگ همه راتیتأث لیتحلعابدینی و همکاران: 

 یورآگرد منظوربه سپس و یآور جمع الزم اطالعات ق،یتحق موضوع ةنیزم در مختلف منابع از استفاده با ابتدا .است

 ،یشیمایپ روش ،امهسشنپر اطالعات یورآگرد یابزارها .شد استفاده مصاحبه و پرسشنامه از یمارآ ةجامع اطالعات

 روش از استفاده با هیاروم شهر ةفرسود بافت یآمار ةجامع است. یدانیم مشاهدات و یاسناد و یا کتابخانه مطالعات

 و نمونه عنوان به نفر 996 (،رانیا آمار کزمر) نفر 29521 انیم از صورت که نیانتخاب شد؛ به ا ساده یتصادف یریگ نمونه

 )مشارکت، یشهر یاجتماع یداریپا شاخص شش پژوهش هدف به توجه با .ندشد انتخاب کوکران مدل از استفاده با

 بافت ةمحدود در کرونا روسیو ریتأث تحت یارهایمع عنوانبه (سالمت و یمجاز آموزش ،یزندگ تیفیک عدالت، ت،یامن

 .است (9915) قدمخوش و اصل یرزاق پژوهش از اقتباس با ارهایمع نیا که ندشد انتخاب و ییشناسا هیاروم شهر ةفرسود

 یمبان در شده انیب مطالب از استفاده با یشهر یاجتماع یداریپا بر کرونا ریتأث یبررس منظوربه موردنظر یها شاخص

 منظور به ها داده لیتحل و هیتجز یبرا که سالمت و آموزش ،یزندگ تیفیک عدالت، ت،یامن مشارکت، :از ندا عبارت ینظر

 از ها شاخص ةرتب نیانگیم و شاخص هر یبند تیاولو و هیاروم شهر ةفرسود بافت یاجتماع یداریپا بر کرونا ریتأث لیتحل

 است یرآما یها کیتکن از یا خانواده یساختار معادالت مدل .دش  استفاده LISREL افزار نرم در یساختار معادالت مدل

 روابط و پنهان یرهایمتغ ینظر یساختارها یریگاندازه منظور به رهیمتغچند یها داده مند نظام لیتحل و هیتجز یبرا که

 از سالمت و عدالت یها شاخص یبررس لیدل به نیهمچن (.59 :9912 همکاران، و )برمر شود یم استفاده هاآن انیم

 .است شده  استفاده یخدمات یفضاها به یدسترس در عدالت سنجش عنوان به Network Analyst روش و GIS افزار نرم

 

 
 پژوهش يها شاخص و ندیافر. 0 شکل

 

 مطالعه مورد ةمحدود یمعرف

 با هیاروم شهرستان و یغرب جانیآذربا استان یاسیس - یادار مرکز و رانیا یشهرهاکالن از یکی عنوانبه هیاروم شهر

 و 21 طول به یا جلگه در شهر نیا .است رانیا غرب شمال ةمنطق در شهر نیتریمیقد قدمت، سال هزار 9 از شیب
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 طول قهیدق 1 و درجه 15 و یشمال عرض قهیدق 99 و درجه 92 در و نام نیهم به یا اچهیدر کنار در لومتریک 91 عرض

 است لومتریک 159 حدود هرانت تا هیاروم ینیزم ةفاصل و متر 9999 ایدر سطح از شهر نیا ارتفاع است. شده واقع یشرق

 شهر نیدهمشهر  نیو ا است نفر 292 ،661 بر بالغ هیاروم شهر ساکن تیجمع تعداد .(952 :9919 آفتاب، و )رهنما

 مسکن، و نفوس یعموم یسرشمار) دیآ یم شماربه رانیا غرب شمال ةمنطق تیپرجمع شهر نیدوم و رانیا تیپرجمع

 دارد فرسوده بافت هکتار 192 هیاروم شهر .است شده مطالعه هیاروم شهر فرسوده تباف ةمحدود ،قیتحق نیا در (.9915

 است. یخیتار بافت آن هکتار 911 که

 

 
 مطالعه مورد ةمحدود ةنقش. 6 شکل

 

 لیتحل و  هیتجز و پژوهش يها افتهی

 ازحدشیب ییفضا تراکم

 با ییفضاها در آن وعیش قدرت و دارد را انسان به نانسا انتقال تیقابل روسیو نیا ،کرونا روسیو مشخصات به توجه با

 شدنواقع به توجه با .است ادیز اریبس بوده، دشوار فضاها نیا در آمدها و رفت کنترل نکهیا به توجه با باال یتیجمع تراکم

 بافت در یتیمعج تراکم ةنقش .دارد یفراوان یتیجمع تراکم بافت نیا ،شهر یمیقد و یمرکز بافت در هیاروم ةفرسود بافت

 امکان از نشان نیا که است هکتار در نفر 661 بافت نیا در یتیجمع تراکم که است آن نشانگر (9 )شکل هیاروم ةفرسود

 .است بافت نیا در یماریب نیا عیسر انتقال



 0019   یاجتماع يداریکرونا بر پا يریگ همه راتیتأث لیتحلعابدینی و همکاران: 

 یپزشک خدمات و امکانات به عادالنه یدسترس لیتحل و یبررس

 و عیتوز ةنحو مقاله نیا در لیدل نیهم به ؛است یاجتماع یداریپا شیافزا در مؤثر و مهم یها مؤلفه از یکی عدالت

 یماری)ب یکنون تیوضع به توجه با کهشد  دهیسنج هیاروم ةفرسود بافت سطح در یمارستانیب و یدرمان مراکز به یدسترس

 به شهر یدهپاسخ نزما در ریتأخ به یمحل اجتماعات در یپزشک ینهادها کمبود رایز است؛ مهم اریبس امر نیا (کرونا

 ،یکنش هرگونه به مختلف یشهر یهاستمیس افتنی دست از شیپ که است محتمل اریبس نیبنابرا ؛شود یم منجر یدمیاپ

 از یدرمان مراکز به محدوده نیا در ساکن تیجمع یدسترس سنجش منظوربه .ابدی گسترش یتربزرگ اسیمق به یدمیاپ

 مراکز ،یدرمان یها یکاربر به یدسترس لیتحل یبرا ابتدا ،1 شکل به توجه با .است شده استفاده شبکه لیتحل مدل

 و شفا ان،یعارف مارستانیب سه فرسوده بافت ةمحدود )در میکرد ییجانما معابر ةشبک یرو نقطه صورتبه را یدرمان

 شهر مختلف مناطق یترسدس لیتحل به مطلوب یدسترس استاندارد ةفاصل از استفاده با ،بعد ةحلرم در .(دارد وجود صولت

 یهکتار 192 مساحت کل از .است هیاروم شهر ةفرسود بافت ةمحدود لیتحل نیا مرز .میا پرداخته یدرمان یکاربر به

 متر 9111 ةفاصل است یگفتن دارند. یدسترس یدرمان یها یکاربر به متر 9111 ةفاصل تا هکتار 625 تنها فرسوده بافت

 ساکنان درمقابل و است فرسوده بافت ةمحدود از درصد 11/25 رقم نیا .دیآ ینم مارش به یمطلوب چندان یدسترس زین

 یبرا را متر 9111 از شیب یا فاصله دیبا یعبارت به و دارند ینامطلوب یدسترس فرسوده بافت ةمحدود درصد 12/91

 نیا که داشت درنظر دیبا لبتها ؛است ناعادالنه ،یاجتماع عدالت میمفاه براساس که کنند یط یدرمان یکاربر به دنیرس

 بیترت نیا به هستند؛ فرسوده بافت ةمحدود از خارج یمارستانیب مراکز پوشش تحت فرسوده بافت از درصد 12/91

 .دارد قرار یمطلوب تیوضع در موردنظر ةمحدود یمارستانیب مراکز به یدسترس نظر از که گرفت جهینت توان یم

 

 راغتف اوقات و باز يفضا بودنیناکاف

شمار  به یمهم عامل و هستند یروان و یجسمان یسالمت یبرا مهم یراهکار یورزش و سبز یفضاها و ها پارک وجود

 کی در یزندگ به یاجتماع یموجود عنوان به انسان .رگذارندیتأث یشهر یاجتماع یزندگ تیفیک باالبردن در که ندیآ یم

 یزندگ از یاوقات یبهداشت یها پروتکل تیرعا درصورت دیبا زین یرمایب طیشرا در که یطوربه ؛دارد ازین یعموم عرصه

 از یاریبس یجسمان و یروان ،یروح مشکالت شاهد صورت نیا ریغ در ؛بپردازد باز یفضاها در فراغت و حیتفر به را خود

 عنوان به باز و سبز یفضاها به شهروندان یدسترس ةنحو سنجش منظوربه .بود میاهوخ پساکرونا دوران در شهروندان

 در که اند شده یبررس یفیک و یکم صورتبهدو  نیا است، یزندگ تیفیک یها شاخصریز از که فراغت اوقات یارهایمع

 و ها پارک تیوضع .میا پرداخته فرسوده بافت محدوده سطح در ها پارک و سبز یفضاها به یدسترس لیتحل به قسمت نیا

 و پارک سیسرو پوشش تحت مناطق مساحت .(5 )شکل شدند لیتحل و هیتجز یا شبکه زیآنال روش در سبز یفضا

 با. شود یم شامل را فرسوده بافت ةمحدود کل از درصد 99/62 حدود مقدار نیا که شد برآورد هکتار 99/919 سبز یفضا

 با نیهمچن .ندارند سبز یفضا و پارک به یمناسب یدسترس فرسوده بافت ةمحدود درصد 91/29 موضوع نیا به توجه

 .دندار قرار نامطلوب اریبس تیوضع در زین سبز یفضا و پارک ةسران نظر از نظر مورد ةمحدود 9 جدول به توجه
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 هیاروم شهر فرسوده بافت ةمحدود در سبز يفضا و پارک کمبود زانیم. 6جدول 

 مساحت کمبود مطلوب ةسران موجود ةسران تیجمع مساحت يکاربر

 599999 9 66/1 29521 1/95669 سبز يفضا و پارک

 

 (یپاندم طیشرا در چندمنظوره ةاستفاد منظور به) یعموم خدمات نییپا سطوح

 در یجان و یمال یها انیز کاهش با مواجهه در ها دولت ةشانیدوراند یها استیس از یکی چندمنظوره یهایکاربر جادیا

 .یو خدمات عموم یپزشک امکانات جادیا مانند ،ودش یم بحران با مواجهه در باال یآمادگ سبب و ستاه نابحر وقوع زمان

 و مدارس ش،ینما یها سالن ،یورزش یها باشگاه مانند بزرگ، یعموم امکانات و خدمات یبرخ ،یاضطرار طیشرا در

 شهر در مارانیب یجداساز و درمان ،یدهیجا فشار تا دنشو لیتبد موقت یپزشک مراکز به توانند یم گرید یعموم خدمات

 و سطوح عیتوز ةنحو .(2 )شکل است شده دیتول چندمنظوره یها یکاربر عنوان به یا نقشه لیدل نیهم به ؛شود لیتعد

 .اند شده یبررس و لیتحل زین یآموزش و یورزش یها یکاربر ةسران

 

 هیاروم شهر ةفرسود بافت ةودمحد در سبز يفضا و پارک کمبود زانیم. 1 جدول

 مساحت کمبود استاندارد ةسران موجود ةسران تیجمع مساحت يکاربر

 (حداقل سرانه )با 99/21259 5-6 15/9 29521 92/26192 یآموزش

 21916 9 12/1 29521 1129 یورزش

 

 

 
  ییفضا لیتحل يها هنقش. 1 شکل



 0020   یاجتماع يداریکرونا بر پا يریگ همه راتیتأث لیتحلعابدینی و همکاران: 

مطلوبی در        نسبتا لحاظ سرانه در وضعیت کاربری آموزشی هم به لحاظ پراکندگی و هم به  1با توجه به جدول 

شود در قسمت شمال غربی و جنوب غربی محدودة  مقایسه با کاربری ورزشی قرار دارد که به این منظور پیشنهاد می

 بافت فرسوده نیز فضاهای ورزشی استفاده شود.

 

 یفیتوص يها افتهی

 62 نیهمچن .بود انیآقا به مربوط یفراوان نیشتریب که بودند مرد درصد 56 و خانم نمونه یاعضا از درصد هشت و چهل

 درصد 96 ،یکارشناس یلیتحص مدرک یدارا درصد 91 ،پلمید و پلمید ریز یلیتحص مدرک یدارا نمونه یاعضا درصد

 یاعضا به مربوط یفراوان نیشتریب که بودند یدکتر یلیتحص مدرک یدارا نمونه یاعضا از درصد 9 و ارشد یکارشناس

 ،سال 65-95 درصد 19 ،سال 95-65 درصد 99 ،سال 95 از کمتر دهندگان پاسخ درصد 9. است سانسیل مدرک با نهنمو

 .است 55 یباال دهندگان پاسخ از درصد 9 سن و سال 15-55 درصد 91 سال، 95-15 درصد 69

 

 يساختار معادالت آزمون جینتا

 قبولقابل زانیم بارةدر اما است، 1111/1 برابر شدهمحاسبه P-Value شاخص مقدار زرلیل افزار نرم یخروج به توجه با

 .باشد 15/1 از کمتر دیبا آن زانیم ،معتقدند یآمار ةحوز شمندانیاند از یبرخ .ندارد وجود ینظر اجماع شاخص، نیا بودن

 آنجا از گفت توان یم الگو از دهآمدستبه اعداد معناداربودن بارةدر .دارند دیکأت زانیم نیا شتربودنیب بر یبرخ کهیدرحال

. دننباش -12/9 و 12/9 نیب که بود دنخواه معنادار یاعداد ،شود یم انجامدرصد  15 نانیاطم سطح در آزمون که

 کمتر عدد نیا از که یصورت در ؛باشد 91/1 از باالتر دیبا (ها مؤلفه) آشکار یرهایمتغ (المبدا بی)ضر یعامل بار نیهمچن

 .شود یم گرفته نظر در فیضع ارتباط باشد

 
 در حالت استاندارد یاجتماع يداریپا يها کرونا بر شاخص يماریب ریتأث یمدل مفهوم می. ترس4 شکل
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 يسازمدل يمبنا بر يشهر ةفرسود بافت یاجتماع يداریپا بر کرونا روسیو ریتأث یبررس

 يساختار معادالت

 مشارکت

 که آنجا ازاما  ،ردیگ یم شکل شتریب و دونفره یها گروه آمدن هم گرد و ورحض با که است یجمع تیفعال ینوع مشارکت

 استیس یاجتماع یگذار فاصله استیس یاجرا و شود یم منتشر هم کنار در افراد آمدن هم گرد قیطر از کرونا روسیو

 یمذهب یها مراسم در شرکت انندم یاجتماع یسازوکارها یبرخ کاهش شاهد ،ستکرونا روسیو انتشار مقابل در یدفاع

 یریپذتیمسئول کاهش سبب مدتیطوالن در مشارکت کاهش نیا که میهست نهاد مردم التیتشک و ها یسوگوار ای

 5 جدول .شد خواهد هستند گرانید کمک ازمندین که یکسان و انیاطراف از یخبریب ،یروح مشکالت شیافزا ،یاجتماع

 نشان را یاجتماع یداریپا یها شاخص از مشارکت ةمؤلف بر کرونا ریتأث زانیم یبرس یبرا ریمس لیتحل آزمون جینتا

 یآمار ةجامع نظرات براساس و ازیامت بیترتبه روسیو نیا ،ریمس لیتحل آزمون از آمده دست به جینتا براساس .دهد یم

 با چهره به چهره یکالم روابط کاهش ،21/1 ازیامت با کودکان تیفعال و ها یدورهم کاهش بر را ریتأث نیشتریب قیتحق

 و 12/1 ازیامت با یاجتماع تعامالت کاهش ،59/1 ازیامت با رهیغ و نهادمردم التیتشک در حضور کاهش ،21/1 ازیامت

 درواقع .است داشته 69/1 ازیامت با رهیغ و رمضان و محرم یها ممراس مانند ینییآ و یسنت یها تیفعال در شرکت کاهش

 و کنند یریجلوگ یدورهم و تجمع از اند داشته یسع زیچ هر از شیب افراد هیاروم شهر ةفرسود بافت در گفت توان یم

 و یمشارکت یها تیفعال انجام از یریچشمگ طوربه نیهمچن .اند کرده اعمال زین خود فرزندان یبرا را موضوع نیهم

 ریتأث بود، برخوردار یاجتماع امالتتع یباال زانیم از هیاروم شهر ةفرسود بافت که آنجا از .اند کرده یخوددار یتعامل

 کم یریرپذیتأث ،است توجهجالب آنچه آمدهدستبه جینتا انیم در .است ترتوجهجالب و رتریچشمگ آن کاهش بر یپاندم

 محل هیاروم شهر ةفرسود بافت بود، شده ذکر هم نیا از شیپ که طورهمان .کروناست از ینییآ و یسنت یها تیفعال

 .است بحث و تأملقابل مورد نیا کم یریرپذیتأث و است شهروندان ینییآ و کیسمبل تتجمعا یبرگزار

 

 مشارکت شاخص يمعنادار بیضرا و یعامل لیتحل جینتا. 4 جدول

 سؤاالت ریمتغ
 بار مقدار

 یعامل

 مقدار

 t آمارة
 جهینت

 مشارکت

 دییتأ 12/2 12/1 یاجتماع تعامالت

 دییتأ 22/91 21/1 هایدورهم -کودکان تیفعال

دییتأ 59/9 19/1 (دارد ازین گرانید ارتباط و یهمکار به که یتی)فعال یفراغت ریغ هدفمند یها تیفعال  

دییتأ 92/2 59/1 (یررسمیغ و ی)رسم یرانتفاعیغ و نهاد مردم یالتیتشک در حضور  

دییتأ 11/9 21/1 گانیهمسا و ها یا محلههم با چهره به چهره یکالم روابط  

  محرم یها مراسم د،یع مراودات مانند ،یجمع ینییآ و یسنت یها تیفعال زانیم
 ها نیا مانند و رمضان و

دییتأ 11/9 69/1  

 

 تیامن

 ریفق افراد که یصورت به ؛است یروح و یجان ،یمال تیامن کاهش عوامل جمله از فقر ةدیپد دیتشد و کرونا روسیو وعیش
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 قرار یماریب معرض در شتریب یطورکل به و هستند خود معاش نیتأم یبرا خانه از رونیب یفضا در حضور به مجبور

 شده دیتهد شتریب ریفق قشر تیامناما  ،کرده ریدرگ را جهان مردم تمام و است عادل یروسیو کرونا نکهیا با .رندیگ یم

 موارد گرید یطورکل به که تاس تیامن عوامل از عامل نیترمهم یشغل و یکار تیامن و ثبات کاهش ان،یم نیا در. است

 ةمؤلف بر کرونا ریتأث زانیم یبررس یبرا ریمس لیتحل آزمون جینتا 2 جدول .ردیگ یم بر در زین را تیامن شاخص عوامل از

 روسیو نیا ،ریمس لیتحل آزمون از آمده دست به جینتا براساس .دهد یم نشان را یاجتماع یداریپا یها شاخص از تیامن

 ازیامت با یشغل و یکار تیامن و ثبات کاهش بر را ریتأث نیشتریب پژوهش یآمار ةجامع نظرات براساس و ازیامت بیترت  به

 ،52/1 ازیامت با یروان تیامن کاهش ،21/1 ازیامت با یزندگ یها نهیهز شیافزا ،29/1 ازیامت با یمال تیامن کاهش ،21/1

 ،یتیامن یروهاین حضور شیافزا نیهمچن .است داشته 91/1 ازیامت با یجان تیامن کاهش و 12/1 ازیامت با درآمد کاهش

 .اند نشده دییتأ و شده رد تیامن کاهش لیدلبه اجتماع در حضور کاهش و یعموم ةینقل لیوسا از استفاده کاهش

 تیامن کاهش و یاقتصاد تیوضع بر یپاندم یرگذاریتأث به ها آن ،دهد یم نشان شهروندان نظر ندیبرآ که است توجه جالب

 از یبرخوردار توان یم گرچها .معتقدند شیخو سالمت و یجان تیامن بر یحت آن یرگذاریتأث از شیب شان یشغل و یمال

 دوران در جامعه یاقتصاد تیوضع که شود یم برداشت نیچن ،دانست یمال ییتوانا و تیامن از یریگبهره ةالزم را یسالمت

 .کرد شتریب موضوع نیا به را شهروندان تیحساس یحت که گرفت قرار رییتغمعرض  در یقدربه یپاندم

 

 تیامن شاخص يمعنادار بیضرا و یعامل لیتحل جینتا. 1 جدول

 جهینت t ةآمار مقدار یعامل بار مقدار سؤاالت ریمتغ

 تیامن

21/1 یشغل و یکار تیامن و ثبات کاهش  56/91 دییتأ   

12/1 درآمد کاهش  22/2 دییتأ   

21/1 یزندگ یاه نهیهز شیافزا  91//9 دییتأ   

-11/1 تیامن کاهش لیدلبه (خانه از رونیب) اجتماع در حضور کاهش  61/9-  رد 

12/1 یعموم ةینقل لیوسا از استفاده زانیم کاهش  25/1  رد 

-92/1 یتیامن یروهاین حضور شیافزا  21/9-  رد 

91/1 یجان تیامن کاهش  99/9 دییتأ   

29/1 یمال تیامن کاهش  22/1 دییتأ   

52/1 یروان تیامن کاهش  99/2 دییتأ   

 

 عدالت شاخص

 یتیحما اقدامات نداشتن تیکفا .دارند آن به ییباال تیحساس شهروندان که است ییها شاخص جمله از زین شاخص نیا

 است یمعضل نیتر مهم ذکرشده اقدامات همان انجام در ینابرابر وجود نیهمچن و یپاندم دوران در یتیحاکم ینهادها

       نسبتا  یمقطع در که یمشاغل قبال در را تیحاکم یها تیحما شهروندان گرید عبارت به ؛اند کرده ذکر شهروندان که

 آن الوهع به .دانند ینم یکاف است، کرده دایپ افت یآشکار طور به آنان درآمد ای ،بودند شده لیتعط یکل به یطوالن

 که آنجا از یطورکل به .نبود مند بهره عیتوز در عدالت ةپشتوان از وندانشهر شتریب نظر از زین گرفته صورت یها تیحما
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 ریسا یسو از شتریب توجه به ،بودند درآمدکم و متوسط طبقات به متعلق افراد ه،مطالع مورد ةمحدود ساکنان شتریب

 و هستند روزانه امرارمعاش یبرا کردنرکا به مجبور افراد نیا .دارند ازین یمحل و یمل تیحاکم جمله از جامعه یها گروه

 بر کرونا ریتأث زانیم یبررس یبرا ریمس لیتحل آزمون جینتا 2 جدول .شوند یم مجبور اجتماع در حضور به جهت نیا به

 نیچن ریمس لیتحل آزمون از آمده دست به جینتا براساس .دهد یم نشان را یاجتماع یداریپا یها شاخص از عدالت ةمؤلف

 جادیا بر را ریتأث نیشتریب قیتحق یآمار ةجامع نظرات براساس و ازیامت بیترت به روسیو نیا که شود یم برداشت

 یآمار ةجامع نظر از نیهمچن .است داشته 51/1 ازیامت با خاص یاجتماع یها گروه ای افراد مختص ییها تیمحدود

 از یشهر تیریمد ینهادها تالش ،-96/9 ازیامت با یتیحاکم ینهادها یسو از گرفته صورت اقدامات در عدالت شیافزا

 در یحکومت ینهادها تالش ریتأث ،-99/1 ازیامت با یپاندم مخاطرات با مقابله یبرا رهیغ و یشهردار شهر، یشورا لیقب

 ساکن شهروندان تیرضا مورد -19/1 ازیامت با یشهر تیریمد نهاد یسو از عدالت تیرعا و یپاندم مخاطرات با مقابله

 در کرونا روسیو نکهیا لیدل)به جامعه پردرآمد و درآمدکم اقشار انیم شکاف .است نبوده هیاروم شهر ةفرسود بافت در

 یها ینابرابر لیقب از زنان و مردان انیم ینابرابر زانیم (،است کرده حمله یمساو طور به ثروتمند و ریفق افرادبه  جامعه

 .اند شده ردشود،  مواجه ضیتبع با مردبودن ای ودنب زن لیلدبه شخص که یطور به ره،یغ و یتیامن ،یاجتماع ،یشغل

 

 عدالت شاخص يمعنادار بیضرا و یعامل لیتحل جینتا. 2 جدول

 سؤاالت ریمتغ
 بار مقدار

 یعامل

 مقدار

 t ةآمار
 جهینت

 عدالت

51/1 یاجتماع یها گروه ای افراد مختص ییها تیمحدود جادیا  69/2 دییتأ   

-22/1 91-دیکوو یپاندم مخاطرات با مقابله یبرا یتیحاکم ینهادها یها تالش ریتأث  25/99- دییتأ   

-96/9 یتیحاکم ینهادها اقدامات در عدالت تیرعا  62/95- دییتأ   

 آن نظر ریز یها ناسازم و یشهردار شهر، یشورا لیقب از ،یشهر تیریمد ینهادها یها تالش
 مخاطرات با مقابله یبرا که رهیغ و پسماند تیریمد ها، ناآرامست ،یرانیتاکس ،یران اتوبوس مانند

 .ردیگ یم انجام 91-دیکوو یپاندم

99/1-  59/91- دییتأ   

-19/1 یشهر تیریمد ینهادها اقدامات عدالت تیرعا  29/5- دییتأ   

-19/1 جامعه پردرآمد و رآمدد کم اقشار انیم شکاف  91/1-  رد 
 رهیغ و یتیامن ،یاجتماع ،یشغل یها ینابرابر لیقب از ،زنان و مردان انیم ینابرابر زانیم

 .نشود مواجه ضیتبع با بودنزن لیدلبه شخص که یطور به
19/1-  69/1-  رد 

 ره،یغ و یتیامن ،یاجتماع ،یشغل یها ینابرابر لیقب از ،زنان و مردان انیم ینابرابر زانیم شیافزا
 .نشود مواجه ضیتبع با مردبودن لیدلبه شخص که یطور به

99/1-  61/9-  رد 

 

 یزندگ تیفیک

 شهر، کامل ةنیقرنط و کرونا روسیو وعیش بااما  است، یزندگ تیفیک نیتع در مهم اریبس عوامل جمله از فراغت اوقات

 یعوامل جمله از ،رهیغ و میمان یم خانه در یمردم یها نیکمپ جادیا سفر، تیممنوع ،شهرها از خروج و ورود تیممنوع

 و یروان ،یروح مشکالت شیافزا سبب یعیطب صورتبه که اند دهیکش چالش به را ها انسان یدگزن تیفیک که هستند

 یبرخ یاجرا و یماریب طیشرا در که دارد یزندگ تیفیک در ییبسزا ریتأث زین یمال عوامل ان،یم نیا در .بود خواهد یجسم

. در است شده شغل دادن دست از یموارد در و ها آن افتادن رونق از سبب کارهاوکسب کامل یلیتعط مانند ها استیس
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 نیا در .است شدهمشکل مواجه  با یزندگ حتاجیما نیتأم و افتهی شیافزا یزندگ یها نهیهز ،یمداشیپ نیچن جةینت

 رهیغ و ازدواج مانند دیجد تیفعال شروع ای حیتفر یبرا یدرآمد و است یاساس یازهاین نیتأم فکر به تنها فرد صورت

 زانیم یبررس یبرا ریمس لیتحل آزمون جینتا 2 جدول .داشت خواهد ینزول یحالت مراتب به یزندگ تیفیک نیرابناب ؛ندارد

 آزمون از آمده دست به جینتا براساس .دهد یم نشان را یاجتماع یداریپا یها شاخص از یزندگ تیفیک ةمؤلف بر کرونا ریتأث

 و الیام کاهش بر را ریتأث نیشتریب قیتحق یآمار ةجامع ظراتن براساس و ازیامت بیترت به روسیو نیا ،ریمس لیتحل

 ارزش ریتأث لیدلبه حاتیتفر کاهش ،11/9 ازیامت با رهیغ و ازدواج ت،یفعال کی شروع ،یشغل تیموقع یارتقا مانند آرزوها

 ازیامت با انتخاب نوع بر کاال متیق ریتأث ،29/1 ازیامت با یرفاه امکانات از یمندبهره زانیم کاهش ،91/1 ازیامت با آن یمال

 ساعت شیافزا ،29/1 ازیامت با خانواده جمع در حضور کاهش ،22/1 ازیامت با حتاجیما یکاالها یالیر زانیم شیافزا ،21/1

 آنچه درواقع .است داشته 61/1 ازیامت با فراغت اوقات کاهش و 96/1 ازیامت با دیخر قدرت کاهش ،92/1 ازیامت با یکار

 یاجتماع رکود گرید عبارت به .است یاجتماع تحول و رشد از جامعه ستادنیبازا ،است رتریچشمگ ریمتغ نیا لیتحل در

 دو نیا .بردارند شیخو شتیمع و یزندگ یبرا یاساس یها گام نتوانند اینخواهند  شهروندان تا شد سبب یپاندم از یناش

 معتقدند شهروندان نیهمچن .دانست یاقتصاد مشکالت از یریرپذیتأث و یزندگ سبک در رییتغ از یناش توان یم را عامل

 یرفاه امکانات دلخواه، حاتیتفر مانند یموارد در ها آن انتخاب قدرت کاهش بر کرونا از یناش یاقتصاد مشکالت ریتأث

 .دارد میمستق ریتأث ،بخرند داشتند دوست که ییکاالها و

 

 یزندگ تیفیک خصشا يمعنادار بیضرا و یعامل لیتحل جینتا. 7 جدول

 جهینت t ةآمار مقدار یعامل بار مقدار سؤاالت ریمتغ

 تیفیک
 یزندگ

29/1 خانواده جمع در حضور  11/1 دییتأ   

61/1 فراغت اوقات  19/6 دییتأ   

96/1 دیخر قدرت کاهش  91/5 دییتأ   

22/1 حتاجیما یکاالها یالیر زانیم شیافزا  29/1 دییتأ   

21/1 بانتخا بر کاال متیق ریتأث  19/9 دییتأ   

29/1 یرفاه امکانات از شما یمند بهره زانیم کاهش  91/91 دییتأ   

91/1 حیتفر نوع بر یمال ارزش ریتأث  26/96 دییتأ   

92/1 یکار ساعات شیافزا  11/9 دییتأ   

 ت،یفعال کی شروع ،یشغل تیموقع یارتقا مانند آرزوها و الیام کاهش
 رهیغ و ازدواج

11/9  59/96 دییتأ   

 

 آموزش

 از 91/1 ةانداز با یاجتماع یداریپا یها شاخص از اول ةرتب با آموزش بحث پرسشنامه، از آمده دست به جیانت به توجه با

 ها سال که آموزش نوع در بارهکی رییتغ به توجه با است. گرفته قرار یپاندم ریتأث تحت شتریب که است ییها شاخص جمله

 با رابطه در .نبود انتظار از دور چندان شهروندان یسو از یپاسخ نیچن نداد ،بود هچهر به چهره و یحضور صورت به

 ازین .هستند مرتبط یمال یها نهیهز با ،کنند یم دیتهد را یاجتماع یداریپا عوامل، ریسا از شیب که یموارد مذکور شاخص

 ینگهدار ةنیهز شیافزا و یرحضوریغ اطارتب جادیا یبرا یمصرف یها نهیهز شیافزا افزار،سخت ةیته یبرا باال یمال
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 وقوع که هستند نظر نیا بر شهروندان درواقع .دارد یرگذاریتأث شهروندان نظر در عوامل ریسا از شتریب افزارها سخت

 یآموزش یها کالس در انیدانشجو و آموزاندانش حضور یبرا یارتباط یافزارهاسخت ةیته به را ها خانواده یپاندم

 موجب ل،یموبا و وتریکامپ مانند یآموزش -یارتباط یافزارهاسخت از یریگبهره ضرورت نیهمچن .ستا کرده مجبور

 نیهمچن. است شده خانوارها و افراد یبرا یمال یها نهیهز شیافزاآن  دنبال به و ها دستگاه نیا در استهالک شیافزا

 شیافزا بر یتوجهقابل ریتأث زین (نترنتیا دیرخ ةنی)هز یمجاز ارتباط یبرقرار یبرا ازین مورد یها نهیهز شیافزا

 آموزش نیگزیجا یها وهیش از یتینارضا ،یلیتحص منابع و اطالعات به یدسترس کاهش .دارد شهروندان یها نهیهز

 ،باشد داشته را الزم ییکارا بتواند که یا گونه به ینترنتیا ارتباطات ودنب نامطلوب و رهیغ و ینترنتیا آموزش مانند یحضور

 در اختالل مردم نظر از 9 جدول به توجه با .ردیبگ قرار دهندگانپاسخ توجه مورد شتریب عامل نیا تا اند شده سبب

 با افزارهاسخت ینگهدار و ریتعم یها نهیهز ،91/9 ازیامت با یمجاز ارتباط یها نهیهز ،11/9 ازیامت با نترنتیا به یدسترس

 کاهش ،29/1 ازیامت با یآموزش و یعلم یفضاها در حضور ،21/1 ازیامت با ابکت ةیته در یدسترس کاهش ،19/1 ازیامت

 آموزش نیگزیجا یها روش و 22/1 ازیامت با مرتبط یافزارهاسخت ةیته ،29/1 ازیامت با اطالعات و منابع به یدسترس

 .اند گرفته قرار 91 دیکوو یدمپان ریتأث تحت نیکمتر تا نیشتریب از بیترتبه 62/1 ازیامت با یمجاز آموزش مانند یحضور

 

 يمجاز آموزش شاخص يمعنادار بیضرا و یعامل لیتحل جینتا. 1 جدول

 جهینت t ةآمار مقدار یعامل بار مقدار سؤاالت ریمتغ

 یمجاز آموزش

29/1 اطالعات و منابع به یدسترس کاهش  11/2 دییتأ   

62/1 رهیغ و یونیزیتلو ،ینترنتیا آموزش مانند یحضور آموزش نیگزیجا یها روش  19/9 دییتأ   

22/1 رهیغ و تاپ پل ل،یموبا یگوش لیقب از ،یمجاز ارتباط یافزارها سخت ةیته  22/1 دییتأ   

19/1 افزارهاسخت ینگهدار یها نهیهز  92/99 دییتأ   

91/9 (نترنتی)ا یمجاز ارتباط یها نهیهز  12/99 دییتأ   

11/9 نترنتیا به یدسترس در اختالل  19/91 دییأت   

21/1 کتاب ةیته به یدسترس کاهش  11/1 دییتأ   

29/1 یآموزش و یعلم یفضاها در حضور  12/9 دییتأ   

 

 تیامن (،11/1) مشارکت (،26/1) تیفیک (،91/1) آموزش یها شاخص، 8 جدول از آمده دست به جینتا به توجه با

 قرار 91 دیوکو روسیو ریتأث تحت که هستند یماعاجت یداریپا یها شاخص نیشتریب بیترت به (-95/1) عدالت و (95/1)

 .اند گرفته

 

 یاجتماع يداریپا يها شاخص يمعنادار بیضرا و یعامل لیتحل جینتا. 9 جدول

 جهینت رتبه t ةآمار مقدار یعامل بار مقدار یاجتماع يداریپا يها شاخص

 دییتأ 9 92/2 11/1 مشارکت
 دییتأ 1 16/1 95/1 تیامن

 دییتأ 5 -29/1 -95/1 عدالت
 دییتأ 6 91/9 26/1 تیفیک
 دییتأ 9 99/9 91/1 یمجاز آموزش
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 يریگجهینت

 جهان در یماریب وعیش بحران از رفته هیحاش به یمفهوم ادآوری ،یالدیم سوم ةهزار از دهه نیسوم آغاز در کرونا روسیو

 و یاجتماع اثرات در یدیجد یها عرصه امروز، یزندگ دیجد ارکان بر سوار ن،یشیپ موارد برخالف که یبحران بود؛

 در دهیپد نیا ،شد اشاره زین مقدمه در که طورهمان است. داشته همراه به یمحل ابعاد چه و یجهان ابعاد در چه یاقتصاد

 و یاجتماع تعامالت بستر که آنجا از اما است، ریپذ لیتحل جوامع، سالمت و بهداشت امور با ارتباط در تنها اول، نگاه

 صیتشخ روسیو نیا ریتکث و وعیش لگریتسه ةنیزم عنوان به ،یاجتماع کنشگران )فرهنگ( رسوم و آداب یبرخ نیچنهم

 یداریپا بر کرونا روسیو ریتأث حاضر ةمقال در لیدل نیهم به ؛است دهیبخش آن به یفرهنگ و یاجتماع یتیماه شده،  داده

 از شهروندان مستمر حضور و بودنتر یعموم لیدل به هیاروم شهر ةفرسود بافت پژوهش نیا در .شد مطالعه یاجتماع

 جینتا تواند یم بافت نیا در شهروندان اختالط .شد مطالعه ،آن در ها انسان یباال تراکم آن تبع به و ها گروه و اقشار یتمام

 و کند رتریپذ میتعم زین (متوسط و درآمدکم طبقات به منتسب ناساکن با ییها همحل) شهر نقاط شتریب یبرا را پژوهش نیا

 در ها بافت نوع نیا یظاهر یریپذبیآس لیدل به نیهمچن .کند هموارتر یآت مشابه یها پژوهش یبرا را یسازهیفرض روند

 نیا ةمطالع قرارگرفتن تیاولو در که دینما یم نیچن ،یعموم یفضاها در ها انسان یباال تراکم لیدل به شهرها شتریب

 ها انسان یاجتماع یزندگ مختلف ابعاد بر کیپاندم و کیدمیاپ یها یماریب یاثرگذار زانیم سنجش یبرا ها بافت

 یتجرب یالگو و ناآشناست شیبرا که شود یم یبحران ریدرگ اجتماع کل که یهنگام گرید عبارت به .است تر مطلوب

 شود یبررس ها بخش ریسا از شیپ اعاجتم رتریپذبیآس یها بخش که ستا آن تر یمنطق ندارد، آن با مقابله یبرا یچندان

 .شود استفاده ورانبهره نفع به شدهحاصل یراهکارها از زودتر تا

 در یخدمات یها یکاربر ییفضا لیتحل به توجه با .شد  استفاده یعامل ساختار لیتحل و ییفضا لیتحل از مقاله نیا در

 و ییفضا لیتحل در که یصورت به ؛میهست یخدمات یها یکاربر نامتعادل عیتوز شاهد هیاروم ةفرسود بافت ةمحدود سطح

 یفضا به یمناسب یدسترس فرسوده بافت ةمحدود ساکنان از درصد 99/62 تنها سبز یفضا و پارک یکاربر یکم لیتحل

 لیتحل در .است ریمغا یاجتماع یداریپا اهداف باامر  نیا که هستند محروم امکان نیا از درصد 91/29    با یتقر و دارند سبز

 به یمناسب یدسترس فرسوده بافت ةمحدود از درصد 11/25    با یتقر و است مطلوب نسبتبه طیشرا یدرمان مراکز به یدسترس

 هستند فرسوده بافت ةمحدود از خارج یدرمان مراکز پوشش تحت یمابق درصد 12/91 گفت توان یم و دارند یدرمان مراکز

 لحاظ به نیهمچن .دارد قرار یمطلوب       نسبتا  طیشرا در محدوده نیا در یرماند مراکز به یدسترس در عدالت منظر نیا از که

 محدوده سطح در یمتعادل عیتوز شاهد ها یکاربر نیا از دومنظوره ةاستفاد منظوربه یآموزش و یورزش یها یکاربر عیتوز

 .است شده برآورد ازین مورد طحس منظور نیا به که میهست روبهرو ییها تیمحدود با سرانه و سطح منظر ازاما  ،میهست

 از را اول ةرتب 91/1 ازیامت با یمجاز آموزش شاخص. است شرح نیبد پرسشنامه یعامل ساختار لیتحل از حاصل جینتا

به ها سال که آموزش نوع در بارهکی رییتغ به توجه با .است آورده دستبه یاجتماع یداریپا یها شاخص بر کرونا ریتأث نظر

 مذکور شاخص رةدربا .نبود انتظار از دور چندان شهروندان یسو از یپاسخ نیچن نداد بود، چهره به چهره و یحضور صورت

 جادیا یبرا یمصرف یها نهیهز شیافزا افزار،سخت ةیته یبرا باال یمال ازین .هستند مرتبط یمال یها نهیهز با موارد شتریب

 نیدوم .دارد یرگذاریتأث شهروندان نظر در عوامل ریسا از شتریب رهاافزاسخت ینگهدار ةنیهز شیافزا و یرحضوریغ ارتباط
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 مهم اریبس عوامل جمله از فراغت اوقات .است 26/1 ازیامت با یزندگ تیفیک ،گرفته قرار کرونا روسیو ریتأث تحت که شاخص

 تیممنوع ،شهرها از خروج و ورود تیممنوع شهر، کامل ةنیقرنط و کرونا روسیو وعیش بااما  است، یزندگ تیفیک نییتع در

 چالش به را ها انسان یزندگ تیفیک که هستند یعوامل جمله از رهیغ و میمان یم خانه در یمردم یها نیکمپ جادیا سفر،

 یلیتعط مانند ها استیس یبرخ یاجرا و یماریب طیشرا در که دارد یزندگ تیفیک بر ییبسزا ریتأث زین یمال عوامل .اند دهیکش

 شاهد ،یمداشیپ نیچن جةینت در .است شده شغل دادن دست از یموارد در و ها آن افتادن رونق از سبب ارهاکوکسب کامل

 .میهست یزندگ حتاجیما نیتأم در مشکل و یزندگ یها نهیهز شیافزا

 نیا در .است مشارکت ،گرفته قرار کرونا یماریب ریتأث تحت که یاجتماع یداریپا یها شاخص از شاخص نیسوم

 استیس یاجرا لیدلبه که بود شده دیتأک رهیغ و چهره به چهره روابط ،یاجتماع تعامالت عوامل بر شتریب شاخص

 کاهش سبب مدتیطوالن در امر نیا که میهست یاجتماع یکارهاسازو نیچن کاهش شاهد یاجتماع یگذار فاصله

 گرانید کمک ازمندین که شود یم یانکس و انیاطراف از یخبریب ،یروح مشکالت شیافزا ،یاجتماع یریپذتیمسئول

 جمله از فقر ةدیپد دیتشد و کرونا روسیو وعیش .است 95/1 ازیامت با تیامن شاخص به مربوط شاخص نیچهارم .هستند

 یبرا خانه از رونیب یفضا در حضور به مجبور ریفق افراد که یطور به ؛است یروح و یجان ،یمال تیامن کاهش عوامل

 تمام و است عادل یروسیو کرونا نکهیا با .رندیگ یم قرار یماریب معرض در شتریب یطورکل به و تندهس خود معاش نیتأم

 نیترمهم یشغل و یکار تیامن و ثبات کاهش .است شده دیتهد ریفق قشر تیامن شتریباند،  آن مواجه شده با جهان مردم

 .ردیگیم بر در تیامن صشاخ عوامل از موارد گرید یطورکل به که است تیامن عوامل از عامل

 شهروندان که است ییها شاخص جمله از عدالت .دارد قرار 5 ةرتب در - 95/1 ازیامت با عدالت شاخص انیپا در و

 وجود نیهمچن و یپاندم دوران در یتیحاکم ینهادها یتیحما اقدامات نداشتن تیکفا .دارند آن به ییباال تیحساس

 جهینت توان یم انیپا در .اند کرده ذکر شهروندان که است یمعضل نیتر مهم کرشدهذ اقدامات همان انجام در ینابرابر

 یاجتماع یموجود انسان نکهیا لیدلبه نیهمچن. است گذاشته ریتأث ها انسان یزندگ ابعاد تمام بر کرونا روسیو که گرفت

 شهرها در را یاجتماع یداریپا ابعاد و هاست ناانس یزندگ یاجتماع ابعاد بر کرونا ریتأث نیشتریب است، محوراجتماع و

 نظر از منبعث که شدهانجام یها لیتحل بر هیتک با .است یمناسب ییجوچاره ازمندین که است دهیکش چالش به شدت به

 استنباط براساس .کرد ارائه یاجتماع یداریپا یارهایمع با مرتبط را ییراهکارها توان یم است، شهروندان میمستق

 یها بیآس متحمل ،یپاندم ریتأث تحت که مطالعه مورد ةمحدود در یاجتماع یداریپا شیافزا یاهکارهار نگارندگان،

 .شود یم یبندطبقه زانهیربرنامه یها داللت و گذارانهاستیس یها داللت بعد دو در ،است شده یفراوان

 

 گذارانهاستیس يها داللت

 بعد از یپاندم با مواجهه در جامعه یدگیدبیآس زانیم ،ها لیتحل براساس :نهادمردم يها سازمان نقش تیتقو .0

 تواند یم است، استوار شهروندان داوطلبانه مشارکت بر ها آن اساس که نهاد مردم یها سازمان بستر .باالست مشارکت اریمع

 ،یپاندم دوران در جامعه یها تیمحدود با مناسب زین و دهیشیاند شیپ از طور به هم آن توانمند، افراد مند نظام یدهسازمان با

 طور به .کند ایمه رهیغ و رتریپذ بیآس یها گروه به یبخشتوان ،ییگراهم شیافزا شهروندان، مشارکت یبرا را نهیزم
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 یها گروه حتاجیما نیتأم در واسطه جادیا ،یعموم آموزش یراستا در توان یم نهادمردم یها سازمان تیظرف از تر مشخص

 .برد بهره خدمات رندگانیگ و تیحاکم نیب یارتباط پل جادیا ،یپاندم از یناش یروان یها بیآس اهشک و رتریپذ بیآس

 حال نیع در و مردم از منبعث ینهاد تیحاکم :تیحاکم نقش کارآمدتر هرچه ياثرگذار بر دیتأک .6

 .کند یرسانخدماتجامعه  به ،یپاندم آثار با مقابله در یمحل بعد در و یا منطقه -یمل بعد در دارد فهیوظاست که  توانمند

 در را جامعه یاجتماع یداریپا ،یتیحاکم التیتسه ةعادالن عیتوز به نداشتن اعتماد پژوهش نیا یها لیتحل براساس

 یبرا را الزم ریتداب است موظف تیحاکم مذکور، مانع رفع از پس .کند یم دیتهد یجد طور به مطالعه، مورد محدودة

 بر تواند یم یپاندم از مستقل یاقتصاد نامطلوب تیوضع گرچها. ردیبگ درنظر یپاندم از یناش یقتصادا مخرب آثار کاهش

 بر یپاندم ریتأث از توان ینم هم باز ،باشد مؤثر شان یاقتصاد تیوضع بر یپاندم ریتأث به یازدهیامت رةدربا شهروندان نظر

 توسط شده داده لیتشک مجموعه نیتوانمندتر عنوانبه دیبا تیحاکم نیبنابرا ؛دیپوش چشم شهروندان یمال درآمد

رهیذخ لیقب از رد؛یبگ شیدر پ را نگرانهندهیآ یها استیس است، موظف زین ها آن خود به یرسانخدمات بر که شهروندان

 نظر ها آن رةدربا توانند یم اقتصاد امر نامتخصص که گرید اقدامات یاریبس و یبحران مواقع یبرا اعتبارات و منابع یساز

 به امکان حد تا بتواند کهدهد  انجام ینحوبه را خود یتیحما اقدامات دیبا تیحاکم ،یاقتصاد اقدامات با رابطه در .دهند

 .(شد اشاره آن به زین وندانشهر یها پاسخ از نگارندگان لیتحل در که ی)مورد شود منجر جامعه در تحول و ییایپو

 .کند اقدام کیپاندم یها بحران ژهیوبه و بحران هر در ریپذبیآس یها گروه یبندطبقه و ییشناسا به دیبا نیهمچن

 از ها گروه یبرخ شتریب یریرپذیتأث رةدربا پژوهش نگارندگان پرسش نیا به شهروندان پاسخ لیتحل در امر نیا تیاهم

 یها بحران یبرا آنچه مانند کیپاندم یها یماریب بحران با مواجهه جامع یالگوها ةارائ .شود یم دهید یخوب به یپاندم

 عوارض کنترل در تواند یم پژوهش نگارندگان شنهادیپ عنوانبه است، شده گرفته درنظر زلزله و لیس مانند رمترقبهیغ

 و یاجتماع تعامالت کاهش یمدع هروندانش اگرچه که شود یم برداشت مشارکت بعد در .باشد دیمف مذکور بحران

 همان به کاهش ،یسنت و ینییآ یهاتیفعال در حضورشان زانیم بارةدر هاآن یادعا ،بودند خود  یحضور یها تیفعال

 ها آن تا است شده سبب یپاندم شدت به شهروندان یانگاریعاد که باورند نیا بر نگارندگان .دهد ینم نشان را نسبت

 تیریمد که ینحو به یتیریمد یرگذاریتأث باالبردن .اورندیب یرو خود نیشیپ یسنت عادات از یرویپ سمت به جیتدر به

 ،برد یم بهره نامتخصص از و است ینیب شیپ یابزارها به مسلط که آن از برآمده و جامعه آگاه ارگان عنوانبه یشهر

 ییتوانا بحران تیریمد ةمجموع یاصل عضو عنوانبه و کند قانع شانیها میتصم از یرویپ در را جامعه افراد تواند یم

 .باشند تیحاکم اقدام ةکنندلیتکم ریمس نیا در توانند یم زین نهاد مردم یها سازمان .ببرد باال را کنترلش و نظارت

 یضرورت نترنتیا ژهیو به و یجمع ارتباط لیوسا از یمند هبهر (:نترنتیا) یجمع ارتباط لیوسا نقش تیتقو .1

 و ارتباط یریگ شکل در را مذکور عامل نقش توان یم پژوهش یها لیتحل براساس .است امروز روزگار مختص که دهبو

 استفادة .شود تیتقو یتر گسترده طور به دیبا عامل نیا هستند معتقد نگارندگان زین لیدل نیهم به ؛دید وضوحبه آموزش

 در را شهروندان یکیزیف حضور که یا گونه به کاال عیتوز نظام در راتییتغ جادیا یبرا استفاده ،یآموزش اهداف یبرا کاراتر

 ،شود جادیا تواند یم نترنتیا قالب در که گرید نینو یها تیفعال از یاریبس و دهد لیتقل پرتراکم یفضاها و اجتماع

 .کند یرسانخدمات شهروندان به تواند یم ها آن از هرکدام در نترنتیا که هستند ییها نهیزم
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 :است ریز شرح به يشنهادیپ زانهیربرنامه يها داللت

 صورتبه باز و سبز یشهر یفضاها جادیا یهااستیس ژهیو به یگیهمسا یواحدها یها استیس از یریگبهره 

 سبز راهادهیپ قیطر از یمراتبسلسله و متصل

 یشهر ةفرسود و متراکم یها قسمت در ژهیو به ،یشهر یها طرح ةیته هنگام کیپاندم یها بحران درنظرگرفتن 

 یبرا باز و امن یفضاها شیافزا با جامعه سالمت و یتندرست سطح شیافزا یبرا ییهااستیس گرفتن شیدرپ 

 و تراکم جادیا سبب که باشد یا گونه به دیبا فضاها نیا وسعت و یپراکندگ .یهواز یورزش یها تیفعال انجام

 .نشود یماریب انتقال جهیدرنت

 از یمندبهره براساس ونقلحمل یها برنامه و ها طرح در کیپاندم و کیدمیاپ یها یماریب رضعوا درنظرگرفتن 

 یگذارفاصله نیقوان یاجرا امکان ها آن در کهیطوربه ؛یکاف تعداد به و روزبه یعموم ونقلحمل لیوسا

 .باشد شده ینیب شیپ

 یپاندم طیشرا در یعموم یها عرصه از استفاده ةنحو ضوابط ةارائ و میتنظ 

 یمراتبسلسله صورتبه یخدمات یها یکاربر مناسب و عادالنه عیتوز 

 زیتجه و ماریب یبستر مراکز عنوانبه یماریب حاد طیشرا در استفاده یبرا چندمنظوره یها یکاربر ةنقش جادیا 

 ریپذانعطاف صورتبه مناسب امکانات به ها آن

 ها همحل مرز فیبازتعر و یمحورمحله قیتشو 

 (معابر عرض شی)افزا معابر در تردد تراکم برحسب ها ابانیخ یکنارگذرها و ادهیپ یمحورها یزطراحبا 

 یبهداشت و یدرمان یها یکاربر ةسران و سطح در یبازنگر 

 61 در فضا از استفاده امکان و مشخص ساعات در تیجمع تراکم کاهش منظور به یروزشبانه اتیح ةتوسع 

 روزشبانه ساعت

 

  یآت يها پژوهش يبرا ییهاشنهادیپ

 رهیغ و فرسوده ،نوساز ن،اساکن یاجتماع-یاقتصاد طبقات بعد از ها همحل انواع ةسیمقا رةدربا پژوهش 

 رهیغ و یطیمحستیز یداریپا ،یاقتصاد یداریپا جمله از یداریپا ابعاد ریسا بر یپاندم ریتأث رةدربا نگارش 

 کیپاندم یها بحران بروز مواقع در یعموم یفضاها در رحضو هنگام شهروندان یرفتارشناس رةدربا قیتدق 

 کیپاندم خاص طیشرا در شدهاعمال یها تیمحدود از شهروندان یها ینافرمان یها شهیر رةدربا قیتدق 

 نیسرزم شیآما یها طرح در کیپاندم یها یماریب با مقابله یها تیاولو قراردادن یچگونگ یسنجامکان، 

 ت،یحاکم به توانند یم که هستند یپژوهش یها نهیزم ،رهیغ و یلیتفص ونقل،حمل معجا جامع، نیزم یساز آماده

 .دنکن کمک ها بحران گونهنیا با بهتر هرچه مقابله در شهروندان و نامتخصص
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