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الگوی تابآوری بر قابلیتها و شیوههای برخورد مردم و جوامع با بحرانها و بالیا تأکید دارد .این تحقیق با
هدف تبیین تابآوری شهر با استفاده از دادهها به بررسی الگویی مناسب جهت مقابله با بالیای بیولوژیکی،
بیماریهای واگیردار و کووید  19پرداخته است .از نظر هدف این تحقیق ،کاربردی و از نظر نوع ،توصیفی و
تحلیلی است .با استفاده از روش پرسشنامهای و مصاحبه ،دادهها شناسایی و دستهبندی شدند و درنهایت ،پس
از انجام فرآیند تحلیل تم با روش گرندد تئوری ،درنهایت  40تم اصلی به دست آمد .پژوهشگران تمهای
استخراجشده را در قالب  12مفهوم کلی و  40زیرمجموعه نامگذاری نمودند .شاخصهای کالبدی-محیطی،
زیرساخت بهداشتی ،مدیریتی ،شرایط فرهنگی و اجتماعی ،نهادی ،اقتصادی ،اطالعات مردم ،ارزشآفرینی
اجتماعی ،عملکرد پیشگیرانه ،افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی شاخصهای به کار رفته
در این تحقیق جهت تحلیل عاملی انتخاب شدند .روابط متغیرهای به کار رفته در این تحقیق ،در مدل
پارادایمی و مفهومی تحقیق نشان داده شده است و دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار  spss 22و
لیزرل  8.8مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،رابطهی بین فرهنگی-اجتماعی و
تابآوری ( )0/88دارای بیشترین تأثیر است و کمترین رابطه مربوط به رابطهی بین مدیریتی و فرهنگی-
اجتماعی ( )0/41است .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  X2محاسبهشده برابر با  1105/34است که نسبت به
درجهی آزادی  731عدد  1/51به دست میآید و کمتر از  3است .پایین بودن این شاخص ،نشاندهندهی
تفاوت اندک میان مدل مفهومی با دادههای مشاهدهشدهی تحقیق است .مقدار  0/037 ،RMSEAو کمتر از
 0/08است و نشان میدهد میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است .همچنین بر اساس روابط تحقیق،
رابطهی مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق ،تابآوری شهر را نشان میدهند و مابین ابعاد الگوی تابآوری
برای مقابله با بیماری کووید  19ارتباط معناداری وجود دارد.
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 -1مقدمه

1- World Conference on Natural Disaster Reduction in Yokohama 1994
2- Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and communities to
disasters
3- Sendai frame work for disaster risk reduction 2015-2030
4- Prevalence
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شهرها به دلیل روابط متقابل انسانی و طبیعی پیچیده هستند و شبکههای اجتماعی و سازمانی پیچیدهای آنها را
تشکیل میدهند؛ به همین دلیل ،مدیریت شهرها نیازمند برنامهریزیها و سازوکارهای سیستماتیک و تابآور هستند
تا در مواجه با شرایط پیچیده و بحرانی شهر و زندگی شهروندان مدیریت شوند .مخاطرات شهرها را تحت تأثیر قرار
میدهند و به دلیل افزایش رشد جمعیت و توسعهی شهری و صنعتی در دهههای گذشته ،فراوانی آنها در بیشتر
شهرها رو به افزایش بوده و شانس خسارت و آسیبدیدگی شهرها را افزایش داده است(.)Ashley et al, 2007: 417
مخاطرات میتواند شرایط نهفته و ناپیدایی داشته باشند که موجب تهدید در آینده گردد و خاستگاههای متفاوتی
داشته باشد مانند نیروهای طبیعی یا ناشی از فرآیندهای انسانی(محقق و همکاران .)8 :1394 ،مخاطرات نهتنها در
یکلحظه ،بلکه به دلیل پیامدهای مرتبط با آن به فضای فیزیکی و اجتماعی در جایی که رخ میدهند ،آسیب وارد
میکنند .هنگامیکه این پیامدها تأثیر عمدهای بر جامعه و زیرساختها میگذارد ،آنها به یک بحران و بال تبدیل
میشوند( .)Alcantara Ayala, 2002: 108بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر ،بیانگر این موضوع است که جوامع و
افراد به صورت فزایندهای آسیبپذیرتر شدهاند( .)Mayunga, 2007: 1شهرها بهعنوان یک سیستم پویا همواره در
معرض آسیبپذیری از خطرات قرار دارند؛ بنابراین لزوم توجه به تابآوری شهر در برنامهریزی شهری یک امر ضروری
محسوب میشود(.)Meerow et al, 2016: 40
مخاطره یک اتفاق فیزیکی ،پدیده یا فعالیت انسانی است که میتواند بالقوه خسارتزا باشد و شامل مخاطرههای
طبیعی و انسانیاند .مخاطرههای طبیعی با منشأ زمینی (زلزله ،آتشفشان ،سونامی ،رانش زمین) مخاطره با منشأ آب و
هوایی (سیل ،طوفان ،خشکسالی ،گرما و سرمای شدید) و مخاطره بیولوژیک با منشأ زیستی (اپیدمی و شیوع
بیماریها) است(اردالن .)9 :1389 ،تاکنون مجامع بینالمللی بسیاری جهت ایجاد یک اجماع جهانی برای مواجهه با
2
بالیا و کاهش اثرات آن ایجاد شده که مهمترین آنها کنفرانس جهانی یوکوهاما ،19941کنفرانس جهانی هیوگو
 2005و کنفرانس جهانی سندای 2015 3است .واقعیت امر این است که نمیتوان از وقوع بالیا و پیامدهای آن بهطور
کامل جلوگیری کرد .در حقیقت ،شهرها نیازمند رسیدن به سطحی تابآور در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی نهادی
و محیطی و الگوهای مناسبی جهت مواجه با بالیا هستند .در چنین شرایطی شهر و شهروندان آمادگی الزم برای
هرگونه تغییر و تحولی را خواهند داشت(بهتاش و همکاران .)9 :1392 ،بیماریهای واگیردار همواره یک مخاطرهی
بیولوژیکی در طول تاریخ شهرها بوده که ضمن نابودی جان انسانها ،سبب نابودی شهرها نیز شده است .با وجود
پیشرفتهای گسترده در زمینهی تشخیص ،پیشگیری و درمان ،هنوز هم بیماریهای واگیردار از مهمترین علل
مرگومیر انسانها به شمار میروند .طی نیمقرن گذشته ،هزاران ویروس در جهان پدید آمدهاند که گریبانگیر جامعهی
انسانی بوده؛ ازجمله میتوان به شیوع 4بیماریهای واگیردار در سطح گسترده چون ماالریا ،ابوال ،آبله ،آنفوالنزای خوکی،
سارس و نوع جدید آن کووید  19اشاره کرد .شیوع بیماری واگیردار کرونا یک چالش جدید برای تابآوری شهرها همراه
با تنشهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی است که حیات شهری و بشری را در همهی ابعادش تحت تأثیر خود قرار
داده است(اسنودن .)11 :1399 ،طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،یکسوم مرگومیرهای سراسر جهان در اثر
بیماریهای واگیردار است که حدود پنجاهدرصد از آنها در کشورهای درحالتوسعه به وقوع میپیوندند( Perlin,
 .)2006: 5شهرها به دلیل انفجار جمعیت شهری ،فقدان مراقبتهای پزشکی و عدم رعایت اصول بهداشتی و عدم

تبيين الگوی تابآوری شهر در مقابله با باليای بيولوژيکي  / ...شيرمحمدی و همکاران

54

دسترسی به مراکز درمانی ،حرکت و جابجایی بین شهرها و کشورها ازجمله عواملی هستند که سبب شیوع بیماریهای
واگیردار میشوند(گویا و همکاران .)24 :1396 ،ویروس کووید  19بهعنوان یک بیماری واگیردار ،یکی از بحرانهای
سدهی اخیر در زمینهی بهداشت و سالمت عمومی شناخته میشود که حداقل تأثیر آن مرگومیرهای گسترده بهعنوان
پیامدهای جمعیتی در شهرها بوده است.
برای مقابله با بالیای بیولوژیکی همچون شیوع ویروس کووید  19در شهر ،انسانها نیازمند ایجاد شهرهای تابآور
هستند .الگوی تابآوری بر قابلیتها و شیوههای برخورد مردم و جوامع با بحرانها و بالیا تأکید دارد( UNISDR,
 .)2005: 14هرچند نباید استفاده از تکنولوژی و فناوری در ایجاد شهرهای تابآور را انکار کرد ،اما متغیرهای
اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی-مدیریتی و محیطی-کالبدی ،همواره نقش غالب را در ایجاد الگوی شهر تابآور دارند .این
تحقیق سعی بر آن دارد با بهرهگیری از شاخصهای تابآوری شهر به الگویی پیشگیرانه از بالیای بیولوژیکی و کنترل
بیمارهای واگیردار دست یابد .در این تحقیق ،شهر زنجان بهعنوان یک منطقهی مهم استقرار جمعیتی که بعد از شیوع
بیماری کووید  19دستخوش تغییرات قرار گرفت ،جهت بررسی انتخاب شد .درواقع ،این تحقیق با هدف تبیین الگوی
تابآوری شهر با استفاده از دادهها به بررسی الگویی مناسب جهت مقابله با بالیای بیولوژیکی ،بیماریهای واگیردار و
کووید  19و تحلیل رابطهی آنها با شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی-مدیریتی و محیطی-کالبدی در شهر زنجان
پرداخته است .برای این منظور چهار سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که:
-1شاخصهای الگوی تابآوری شهر زنجان برای مقابله با بیماری کووید  19کدامند؟
-2الگوی مناسب تابآوری شهر برای مقابله با بیماری کووید  19چیست؟
 -3رابطهی ابعاد الگوی تابآوری برای مقابله با بیماری کووید  19در شهر زنجان چگونه است؟
 -4تابآوری شهر زنجان در برابر بیماریهای واگیردار(کووید  )19در چه وضعیتی قرار دارد؟

 -2پيشينهی تحقيق

سال ( )2016کتابی تحت عنوان تابآوری شهرها در برابر باليا :ابعاد جديد از اعمال بينالمللي در محيط به
چاپ رساندهاند و اشاره به بررسی شهر و بالیا در چارچوب تابآوری دارد که مربوط به اقدامات انجامشده توسط افراد
مختلف در قبل و بعد از بالیا مانند زلزله ،سیل و طوفان است و به بررسی نمونههایی از تجربیات کشورهای فیلیپین،
5- Ishiwatari
6- Daniel Aldrich
7- Sakurai & Chughta
8- David Sanderson
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ایشیواتاری 5و همکاران در سال ( )2020در مقالهای با عنوان "مدیریت بالیا و بیماریهای واگیردار ،کووید :19
رویکرد واکنش به بالیای سیل" به این نتایج دست یافتند که سازمانها و جوامع محلی در مدیریت بحران نقش مهمی
دارند .آنها در پشتیبانی مالی ،فنی و اطالعات میتوانند تأثیرگذار باشند و مسائلی چون توانمندسازی مردم ،ایجاد
محیط استاندارد از طریق تقویت کرامت انسانی ،تعامل جامعه با یکدیگر و رعایت بهداشت و فاصلهی فیزیکی با
مشارکت کامل جامعه صورت گیرد .دانیل الدریچ 6در سال ( )2020در مقالهای با عنوان "پرورش پیوندهای اجتماعی
در عصر فاصلهی فیزیکی" معتقد است که در طول بروز بحرانهای بزرگ مانند سیل و سایر بالیای طبیعی و شیوع
ویروس کووید  ،19از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی ،میتوان آسانتر بر مشکالت غلبه کرد .وی به برخی از نتایج
تحقیقات پیشین اشاره میکند که همگی بر نقش مثبت پیوندهای اجتماعی تأکید دارند .ساکورایی و چغتا 7در
( )2020در مطالعهای با عنوان "تابآوری در برابر بحرانها ،کووید  19و درسهایی از بالیای طبیعی" به این نتایج
دست یافتند که :بیماریهای واگیردار و بالیای طبیعی هر دو ابعاد اجتماعی و سازمانی شهر را مختل میکنند که با
تقویت انطباق و سازگاری ،تابآوری مردم ،جوامع و سازمانها را میتوان افزایش داد .دیوید ساندرسون 8و همکاران در
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شیلی ،هند ،تایلند ،عراق ،هائیتی و نپال پرداختهاند تا تابآوری شهرها در برابر بالیا سبب ایجاد همکاریهای جدید و
تکنیکهایی برای رسیدگی به چالشهای بالیای شهری در سالهای آتی شود .کاتر 9و همکاران در سال ()2010
مطالعهای در زمینهی طراحی معیارها و شاخصهای تابآوری در برابر بالیای طبیعی انجام دادهاند .در این مطالعه،
شاخصهای منتخب خود را در ابعاد تابآوری اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و زیرساختی و سرمایهی جامعه موردبررسی
قرار دادهاند .گالم ماتبور 10در سال ( )2007در مقالهای با عنوان "افزایش آمادگی جامعه برای مقابله با بالیای
طبیعی" ،دامنه و چشمانداز استفادهی مؤثر از سرمایهی اجتماعی مانند شبکههای اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تعامل
اجتماعی و همبستگی در کاهش عواقب ناشی از بالیای طبیعی را موردبررسی قرار داد .روستا و همکاران در سال
( )1397در مقالهای با عنوان "ارزیابی میزان تابآوری اجتماعی شهر (مورد مطالعه :شهر زاهدان)" به ارزیابی تابآوری
اجتماعی با شاخصهای ذهنی سرمایهی اجتماعی میپردازد .پریزادی و همکاران در سال ( )1396در پژوهشی نشان
دادند که برای سنجش میزان تابآوری شهر در برابر خطر زلزله میتوان از چندین بعد شامل اقتصادی ،اجتماعی،
نهادی و کالبدی-محیطی استفاده کرد و وضعیت هرکدام میتواند گویای میزان تابآوری شهر باشد .رضایی در سال
( )1392در مقالهای با عنوان "ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعهی
موردی :زلزلههای شهر تهران)" به شناسایی شاخصها و عوامل مؤثر تابآوری اقتصادی و نهادی و ارزیابی میزان آنها
در شهر تهران میپردازد.

 -3مباني نظری
 -1-3تابآوری

9- Cutter
10- Golam mathbor
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مفهوم تابآوری در دههی  70با تئوری سیستمی و با کار هالینگ در علوم اکولوژیکی آغاز شد .هالینگ ابتدا
تابآوری را اندازهگیری توانایی یک اکوسیستم در جذب تغییرات که همچنان پابرجاست ،تعریف کرد .سپس در سال
 1995تعریف خود را مورد بازبینی قرار داد( .)Holling, 1973: 17کاردونا در سال  2003تابآوری را ظرفیت یا
توانایی یک سیستم برای جذب آشفتگیهایی تعریف کرد که یک سیستم میتواند جذب کند ،قبل از اینکه سیستم با
تغییر متغیرها و فرآیندهای کنترل رفتاری ساختار خود را تغییر دهد( .)Cardona, 2003:4از زمان انتشار اثر هالینگ،
مفهوم تابآوری بهطور فزایندهای به رسمیت شناخته شد و امروزه در بسیاری از علوم مورداستفاده قرار میگیرد.
اهمیت مفهوم تابآوری بهویژه بهعنوان مفهومی برای درک و مدیریت سیستمهای پیوندی پیچیده از مردم و طبیعت
در حال رشد است( .)Klein et al, 2003: 4, Walker et al, 2006: 2مفهوم تابآوری اخیراً بهطور گستردهای
توسط محققان ،برنامهریزان شهری و حکومتهای محلی پذیرفتهشده و مورداستفاده قرار گرفته است( Wikstorm,
 .)2013: 20انطباق تفکر تابآوری در سیستمهای شهری با استفاده از تجزیهوتحلیل تابآوری زمانی میسر است که
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و نهادی شهر در مقابل هر نوع تغییری عملکرد و ساختار خود را حفظ کردهاند .نخست
در دستیابی به شهر تابآور برنامهریزی نظام سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی آن به نحوی است که توانایی
پذیرش تغییر و بازیابی مجدد را در مقابل مخاطرات تهدیدکننده دارا باشند( .)Uda, Kennedy, 2018: 3در جدول
زیر تعاریف تابآوری شهر از دیدگاههای گوناگون ارائه شده است.
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جدول  :1تعاریف تابآوری شهر
ویتاناآراچی)2013( 11
باکل)1998( 12
توبین)1999( 13

جوامع شهری تاب آور ظرفیت پیشبینی شرایط خطرناک احتمالی ،تعیین راههای کاهش تأثیر آنها
و بازیابی سریع در طی و بعد از وقوع بالیا را با سازگاری ،تحول و رشد دارد.
تابآوری ظرفیتی است که افراد یا گروهها میتوانند در مقابل شرایط اضطراری تحمل یا بازیابی
کنند و این میتواند بهعنوان یک تعادل در برابر آسیبپذیری باشد.
شهر تاب آور بهعنوان جامعهای شناخته میشوند که به صورت ساختاری سازماندهی شدهاند تا
اثرات فاجعه را به حداقل رسانند و درعینحال با احیای نشاط اجتماعی و اقتصادی جامعه بازیابی
سریع یابند.

ادگر)2000( 14

توانایی گروهها یا جوامع شهری در مقابله با فشارها و آشفتگیهای بیرونی که با تغییر اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و محیطی بروز میکند.

تورنر)2013( 15

فرآیند دگرگونی تقویت ظرفیت جمعیت ،جوامع ،سازمانها و پیشبینی ،بازدارندگی ،بازیابی و
دگرگونی شهرها پس از وقوع شوکها ،سوانح ،شیوع بیماری و دیگر تغییرات است.

تیلر)2012( 16

شهر تابآوری شهری است که با نوآوری و یادگیری به کمک تنشها و شوکهایی که قابل
پیشبینی بودن آن مشخص نیست ،میپردازد.

برنامهی ائتالفی جامعه و
17
تابآوری منطقهای
()2007

توانایی یک جامعه یا منطقه برای آمادهسازی ،پاسخگویی و بازسازی از تهدیدات چند فاجعه با
حداقل آسیب به امنیت عمومی ،بهداشت و درمان ،اقتصاد و امنیت ملی است.

مگیس)2010( 18

تابآوری شهر عبارت است از توسعه و درگیر شدن منابع شهر توسط اعضای جامعه برای شکوفایی
در محیطی که با تغییرات ،عدم اطمینان ،غیرقابلپیشبینی و غافلگیری همراه باشد.

)2009( UNISDR

توانایی یک سیستم شهری  ،اجتماع یا جامعه در معرض مخاطرات ،مقاومت ،جذب ،اصالح و بازیابی
از اثرات مخاطرات بهموقع و مؤثر از جمله حفظ و ترمیم ساختارها و کارکردهای اساسی آن است.

منبعWithanaarachchi: 2013, Buckle: 1998, Tobin: 1999, Adger: 2000, Turner: 2013, Tyler, ( :
)Moench: 2012, CARRI: 2007, Magis: 2010, UNISDR: 2009

 -2-3شاخصهای تابآوری شهر
 -1-2-3تابآوری اجتماعي

11- Withanaarachchi
12- Buckle
13- Tobin
14- Adger
15- Turner
16- Tyler
)17- Community and Regional Resilience Initiative (CARRI
18- Magis
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تابآوری اجتماعی تقریباً به همه اشکال ارتباط انسانی از خانوادهها ،گروههای کوچک ،محلهها ،اجتماعات و
فرهنگها اعمال میشود .درواقع ،یکی از ویژگیهای برجستهی تابآوری این است که میتوان آن را بهعنوان یک
فرآیند سیستمی ذاتی که تقریباً در هر نوع موجودیت سازمانیافته وجود دارد ،از یک سیستم سادهی زیستی گرفته تا
یک شخص ،یک سازمان ،یک محله ،یک جامعه ،یک شهر ،یک کشور و یا حتی یک ملت میتوان تصور کرد( Zautra,
 .)Reich, 2011: 176تابآوری اجتماعی از طریق تقویت روابط ،ایجاد معنا ،تعامل اجتماعی و پاسخهای هماهنگ
اجتماعی در موقعیتهای چالشبرانگیز رشد میکند .تابآوری اجتماعی بر نقش ارتباطات با افراد دیگر ،گروهها و
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جمعی بزرگ بهعنوان ابزاری برای تقویت سازگاری از طریق یادگیری و رشد جدید تأکید میکند( Cacioppo et al,

.)2011: 44

 -2-2-3تابآوری فرهنگي
در یک برداشت ساده ،فرهنگ به مجموعه اعتقادات ،نمادها ،آدابورسوم ،هنجارها ،مهارتها ،دانشها ،مناسک و
مراسم دینی به یک گروه خاص یا یک جامعه اطالق میشود که این خصوصیات میتوانند بهمنظور استفادهی بهتر از
فرصتها ،درآمدها و پایداری زندگی بین نسلها ،حفظ ،انتقال و سرمایهگذاری شود( Dilhani Daskon, 2010:
 .)1084اگر تابآوری فرهنگی افراد جامعهی شهری زیاد باشد ،رشد و تحول فرهنگی شهر حمایت خواهد
شد(.)J.Klasing, Milionis, 2012: 22

 -3-2-3تابآوری اقتصادی
پایداری و ثبات اقتصادی ،پویایی و تنوع اقتصادی از مؤلفههای اصلی تابآوری اقتصادی هستند .واسیلسکی و
همکاران نشان دادند که آسیبهای فیزیکی به زیرساختها ،اختالل در تأسیسات و کسبوکار و درآمد افراد ناشی از
بالیا و حوادث لزوم توجه به تابآوری اقتصادی را پررنگ میکند()Wasileski et al, 2011: 105؛ زیرا تابآوری
اقتصادی ظرفیتهای جامعه و افراد را برای جذب اثرات بالیا افزایش میدهد( Ainnddin, Kummar Rourtar,
 .)2012: 10تابآوری اقتصادی شامل سرمایهی مالی (منابع درآمد ،پسانداز ،وام ،دارایی و بیمه) است( Buckle,
.)1998: 24

 -4-2-3تابآوری نهادی و مديريتي
تابآوری نهادی یکی از موارد موردنیاز سیستم شهری است که افراد ،جامعه و سازمان در آن فعالیت میکنند .این
تمهیدات نهادی و مدیریتی باعث مقاومت منابع و ایمنی یک جامعه میشوند و یا میتواند بر شکنندگی یک جامعه
بیفزاید( .)Vargo, Seville, 2015: 5از ویژگیهای تابآوری نهادی-مدیریتی ازجمله تعداد نهادهای محلی ،دسترسی
به اطالعات ،نیروها و افراد آموزشدیده و داوطلب ،پایبندی به دستورالعملهای مدیریت بحران ،بهنگام بودن قوانین و
مقررات بازدارنده و تشویقی بهویژه در امر ساخت ساز مساکن ،تعامل نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی مانند
نیروی پلیس ،آتشنشانی ،سیستم بانکی و بیمه ،شهرداری و مسئولیتپذیری نهادها و رضایتمندی از عملکرد نهادها و
نحوهی مدیریت و پاسخگویی به بحرانها ارزیابی میشود(.)Tierney, Bruneau, 2007: 16

 -5-2-3تابآوری محيطي و کالبدی

 -4محدودهی موردمطالعه
شهر زنجان در حال حاضر دارای  6763هکتار مساحت است که این رقم از مجموع مساحت  22هزار کیلومتری
استان زنجان 1/7 ،درصد مجموع مساحت آن را به خود اختصاص داده است .شهر زنجان در موقعیت  48درجه و 14
دقیقه تا  48درجه و  44دقیقه طول شرقی و  36درجه و  34دقیقه تا  36درجه و  46دقیقه عرض شمالی قرار گرفته
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مؤلفههای تابآوری محیطی و کالبدی شهر شامل جادهها ،ساختمانها ،زیرساختها ،ارتباطات ،حملونقل،
تأسیسات تأمین انرژی و نیز سیستمهای طبیعی چون مسیرهای آب و وضعیت خاک ،تنوع زیستمحیطی و منابع
طبیعی (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر) ،پایداری زیستمحیطی و خصوصیات جغرافیایی (توپوگرافی) است( Hutter,
 .)2017: 173تابآوری کالبدی همچنین داراییها و اموال شهروندان ،ظرفیت پناهگاهها ،کلیهی زیرساختهای شهری
ازجمله تسهیالت سالمتی و زیرساختهای بهداشتی و درمانی را دربر میگیرد( .)Adger, 2000: 11تابآوری
مؤلفههای محیطی و کالبدی نقش بسزایی در افزایش تابآوری شهر دارند.
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است .این شهر بهعنوان اولین و بزرگترین نقطهی شهری استان زنجان یکی از شهرهای میانی شمال غربی کشور در
ردهی جمعیتی  250-500هزارنفری و مرکز سیاسی و اداری استان زنجان محسوب میشود .جمعیت این شهر طبق
سرشماری سال  1395برابر با  430871نفر بوده و بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب میشود .همجواری
با  7استان که در نوع خود منحصربهفرد است .همچنین قرارگیری در منطقهی مرتفع کوهستانی ،معتدل و خوش
آبوهوای شمال غرب کشور از مهمترین عوامل رشد و توسعهی شهر زنجان است(شهرداری زنجان.)1399 ،

شکل  :1نقشهی شهر زنجان

 -5روششناسي تحقيق
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همانطور که بیان شد ،هدف پژوهش حاضر ،تبیین الگوی تابآوری شهر زنجان در مقابله با بیماری کووید 19
است؛ لذا بهطورکلی بیان میشود که روش این تحقیق با توجه به هدف ،کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها،
پیمایشی و مبتنی بر طرح تحقیق آمیختهی اکتشافی (کیفی-کمی) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه است؛ بدین صورت که
محقق به دلیل نداشتن مؤلفههای حاضر و جامع در مورد ابعاد تابآوری شهر زنجان در مقابله با بیماری کووید ،19
ابتدا به روش کیفی ،ضمن مطالعهی مبانی نظری و مقاالت مرتبط با موضوع ،با  10نفر از کارشناسان شهری و مراکز
بهداشتی و درمانی شهر زنجان مصاحبهی نیمهساختاریافته انجام داده است که این افراد دارای رزومه و تجربیات مرتبط
با موضوع بوده و با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (گلوله برفی) از بین جامعهی هدف انتخاب شدهاند؛ بنابراین
ابعاد و شاخصهای اولیهی تابآوری انتخاب گردید .سپس در ادامهی مصاحبه که به صورت پرسشنامهی باز ،پاسخ در
اختیار خبرگان موضوع قرار داده شد ،جوابها به صورت فایل صوتی دریافت گردید .پس از پیادهسازی این طرح ،فایل
صوتی تایپشده با استفاده از روش تحلیل محتوا ،مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه با رویکرد گرندد تئوری در سه
مرحلهی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی ،ابعاد تابآوری و ارتباط آنها مشخص گردید که
درنهایت ،منجر به طراحی مدل پارادایمی و اولیهی تحقیق شد .در مرحلهی کمی پس از مشخص شدن ابعاد و
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شاخصهای تحقیق پرسشنامهی محققساخته ای از خروجی بخش کیفی به منظور سنجش و اعتبارسنجی مدل اولیه و
نیز سنجش وضعیت شهر زنجان در ابعاد تحقیق و میزان ارتباط ابعاد شناساییشده در  40گویه در طیف لیکرت 5
گزینه ای (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) طراحی گردید و مطابق فرمول کوکران بین  384نفر از شهروندان
شهر زنجان که از بین جامعهی نامحدود به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیده بودهاند ،توزیع شد .درنهایت،
نتایج دادههای بهدستآمده با کمک نرمافزار  SPSS23و  LISREL8.8ابتدا به منظور اعتبارسنجی مدل طراحیشده
از روش تحلیل عاملی تائیدی ،19سنجش ارتباط و میزان تأثیرگذاری ابعاد تحقیق از روش مدلیابی معادالت
ساختاری 20و درنهایت ،سنجش میزان تابآوری شهر زنجان برای مقابله با بیماری کووید  19از آزمون آماری تی تک
نمونهای 21استفاده شده است.

 -6يافتههای تحقيق
تحلیل داده در این تحقیق مطابق با طرح تحقیق و سؤالهای تحقیق در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است.
در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد تابآوری شهر زنجان برای مقابله با بیماری کووید  19و پاسخ به سؤال اول
تحقیق؛ یعنی "شاخصهای الگوی تابآوری شهر زنجان برای مقابله با بيماری کوويد  19کدامند؟" و سؤال
دوم تحقیق؛ یعنی"الگوی مناسب تابآوری شهر برای مقابله با بيماری کوويد  19چيست؟" از روش گرندد
تئوری بر اساس دستورالعملهای استراس و کوربین طی سه مرحلهی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزینشی در تحلیل مصاحبهها استفاده شده است؛ به این صورت که در مرحلهی کدگذاری باز با توجه به موضوع
تحقیق ،مفاهیم و ابعاد تعریف شاخصهای تابآوری شهر زنجان در مقابله با بالیایی بیولوژیکی و بیماری واگیردار
کووید  19بهعنوان ابعاد و مفاهیم مبنا در نظر گرفته شد و سپس مفاهیم موجود در آنها شناسایی و در قالب کدهای
باز (مقولهی اولیه) شناسایی و دستهبندی شدند .در مرحلهی کدگذاری محوری ،مضامین فرعی به مضامین اصلیتر
مرتبط شد .درواقع ،یکی از مضامین ارائهشده بهعنوان مضمون اصلی انتخابشده و سایر مضامین بهطور منظم و
سیستماتیک به آن ارتباط داده شد .در این مرحله ،کدهای باز حاصل از مرحلهی قبل به کدهای محوری ارتباط داده و
دستهبندی شدند .در مرحلهی کدگذاری گزینشی ،مفاهیم و مضامین معرفیشده در مرحلهی قبل ،بهطور منظم و
سیستماتیک ،طبقهبندی و دستهبندی شدند.
مرحلهی کدگذاری باز :کدگذاری باز شامل ایجاد کدهای اولیه از دادههاست .در این مرحله ،خط به خط
متنهای مصاحبهها توسط محقق موردمطالعه قرار گرفت و کدها و نکات کلیدی موجود در متن و مفاهیم مندرج
بهعنوان مضمونهای پایهی مرتبط تابآوری استخراج شدند که درمجموع  55کد اولیه شناسایی گردید.
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19- Confirmatory Factor Analysis
20- Structural equation modeling
21- One Sample T-Test
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جدول  :2مفاهیم اولیه و کلیدی در متن مصاحبهها (مضمونهای پایه)
رديف

رديف

3
4
5
6
7

کیفیت تأسیسات و
تجهیزات بهداشتی

8

استحکام خدمات
عمومی
ثبات سیاسی و
مدیریتی
ارتباط با نهادهای
محلی
تنوع سیستم مدیریتی
هماهنگی میان
سازمانها و نهادها
هماهنگی میان مردم و
سازمانها

9
10
11
12
13
14

رديف

1

تراکم جمعیت

15

2

عملکرد وزارت بهداشت

29

16

رعایت پروتکلهای
بهداشتی

30

17

وضعیت درآمد خانوار

31

18

منطقهی شهری

32

19

فقر جامعه

33

20

سطح سواد مردم

34

21

سطح دسترسی به رسانه

35

رديف

کد معنايي

حضور عوامل
تهدیدزای پیرامونی
تراکم ساختمانی و
محل زندگی
نظافت خیابانها و
مکانها عمومی
کمبود تخت
بیمارستان
کمبود امکانات
بهداشتی و بیمارستانی
نیروی و کادر درمانی
متخصص

کد معنايي

کد معنايي
حس تعلق ساکنان

43

حفظ آرامش ساکنان

44

رعایت پروتکلهای
بهداشتی
داشتن روابط
همسایگی و یاریگری
مشارکت عمومی در
طرحهای بهداشتی
پرهیز از تجمع و
مسافرت
پرهیز از برگزاری
مراسمات

45

تدوین و اجرای برنامهی
جامع پیشگیری
تشریح اقدامات در
رسانهها
اطالعرسانی عمومی از
راههای پیشگیری عمومی

46

سالمت ساکنان

47

کاهش آمار ابتال به
ویروس

48

کاهش آمار مرگومیر
برگشت شهر به حالت
عالی
پایبندی به
دستورالعملهای
بهداشتی

49

22

آموزش و اطالعرسانی
بحران به مردم

36

امنیت اجتماعی

50

23

میزان پاسخگویی به
خدمات درمانی

37

مشارکت عمومی

51

24

نرخ اشتغال

38

دانش مردم از بیماری

52

25

مشارکت

39

26

آموزش

40

27

نرخ بیکاری

41

28

مهاجرت

42

آسیبپذیری
اجتماعی
ایجاد رضایت عمومی
بهبود کیفیت
خدماترسانی
عدالت و برابری
خدماترسانی

کد معنايي

عدم توجه به شایعات
بهبود کیفیت بهداشتی
معابر
دسترسی به نهادهای
امدادرسانی
توزیع خدمات

53
54
55

دسترسی به مراکز درمانی

مرحلهی کدگذاری محوری :این مرحله شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب تمهای بالقوه و مرتب کردن

جدول  :3نمونهی شکلگیری مفهوم از کدهای اولیه مرتبط (کدهای فرعی)
ردیف

کدها

ردیف

کدها

1
2
3
4
5

عوامل تهدیدزای فرد (سن ،جنس ،بیماری زمینهای و )...
تراکم جمعیت (ساختمانی ،محل زندگی و رفت آمد)
نظافت خیابانها و مکانهای عمومی
استحکام خدمات بهداشتی و بیمارستانی
نیروی و کادر درمانی متخصص و کافی

21
22
23
24
25

مهاجرت
حس تعلق و آرامش
رعایت پروتکلهای بهداشتی
داشتن روابط همسایگی و یاریگری
پرهیز از تجمع ،مسافرت و برگزاری مراسمات
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همهی خالصه دادههای کدگذاری شده (کدهای مشترک و مشابه از نظر معنایی) در قالب مقولههای اولیه مشخص شده
است .در این مرحله بر اساس کدهای اولیه و بازبینی آنها درمجموع  40کد مشخص شدند.
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ردیف

کدها

ردیف

کدها

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

کیفیت تأسیسات و تجهیزات بهداشتی
ثبات سیاسی و مدیریتی
ارتباط با نهادهای محلی
تنوع سیستم مدیریتی
هماهنگی میان سازمانها و نهادها
هماهنگی میان مردم و سازمانها
عملکرد وزارت بهداشت
وضعیت درآمد خانوار
منطقه شهری
فقر جامعه
سطح سواد مردم
سطح دسترسی به رسانه
آموزش و اطالعرسانی بحران به مردم
نرخ اشتغال
مشارکت (میزان پاسخگویی به خدمات درمانی)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

مشارکت عمومی
ایجاد رضایت عمومی
بهبود کیفیت خدماترسانی
عدالت و برابری خدماترسانی
تدوین و اجرای برنامهی جامع پیشگیری
تشریح اقدامات در رسانهها
اطالعرسانی عمومی از راههای پیشگیری عمومی
باال رفتن سالمت عمومی جامعه
کاهش آمار ابتال به ویروس و مرگومیر
برگشت شهر به حالت عالی
عدم توجه به شایعات
بهبود کیفیت بهداشتی معابر
دسترسی به نهادهای امدادرسانی
توزیع خدمات
دسترسی به مراکز درمانی

مرحلهی کدگذاری گزينشي :در این مرحله ،کدهایی را که برای تحلیل ارائه کرده است ،تعریف کرده و مورد
بازبینی مجدد قرار میدهد .در این مرحله ،پژوهشگران تمهای استخراجشده را در قالب  12مفهوم کلی و 40
زیرمجموعه نامگذاری نمودند .در این مرحله ،کدهای استخراجشده در قالب  12مفهوم کلی شامل کالبدی-محیطی،
زیرساخت بهداشتی ،مدیریتی ،نهادی ،اقتصادی ،اطالعات مردم ،تابآوری ،شرایط فرهنگی و اجتماعی ،ارزشآفرینی
اجتماعی ،عملکرد پیشگیرانه ،افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی نامگذاری شدند.
جدول  :4مقولههای اصلی استخراجشده از دستههای مفهومی
1

کابلدی-
محیطی

عوامل تهدیدزای فرد (سن ،جنس،
بیماری زمینهای و)...
تراکم جمعیت (ساختمانی ،محل زندگی
و رفت آمد)
نظافت خیابانها و مکانهای عمومی

8

شرایط
فرهنگی و
اجتماعی

رعایت پروتکلهای بهداشتی

2

زیرساخت
بهداشتی

3

مدیریتی

استحکام خدمات بهداشتی و بیمارستانی
نیروی و کادر درمانی متخصص و کافی
کیفیت تأسیسات و تجهیزات بهداشتی
ثبات سیاسی و مدیریتی
ارتباط با نهادهای محلی

4

نهادی

تنوع سیستم مدیریتی
هماهنگی میان سازمانها و نهادها

89

10

ارزشآفرینی
اجتماعی
عملکرد
پیشگیرانه

داشتن روابط همسایگی و
یاریگری
پرهیز از تجمع ،مسافرت و
برگزاری مراسمات
مشارکت عمومی
ایجاد رضایت عمومی
بهبود کیفیت خدماترسانی
عدالت و برابری خدماترسانی
تدوین و اجرای برنامهی جامع
پیشگیری
تشریح اقدامات در رسانهها
اطالعرسانی عمومی از راههای
پیشگیری عمومی
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ردیف

مقوله اصلی

کدها

ردیف

مقوله اصلی

کدها
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کدها

ردیف

ردیف

مقوله اصلی

هماهنگی میان مردم و سازمانها
عملکرد وزارت بهداشت

11

5

اقتصادی

6

اطالعات
مردم

وضعیت درآمد خانوار
منطقهی شهری
فقر جامعه
سطح سواد مردم
سطح دسترسی به رسانه
آموزش و اطالعرسانی بحران به مردم

7

تابآوری

نرخ اشتغال
مشارکت (میزان پاسخگویی به خدمات
درمانی)
مهاجرت
حس تعلق و آرامش

12

62

مقوله اصلی

کدها

افزایش
سالمت
جامعه

باال رفتن سالمت عمومی جامعه
کاهش آمار ابتال به ویروس و
مرگومیر
برگشت شهر به حالت عالی
عدم توجه به شایعات
بهبود کیفیت بهداشتی معابر
دسترسی به نهادهای امدادرسانی
توزیع خدمات
دسترسی به مراکز درمانی

تسهیل
خدمات-
رسانی
بهداشتی

و درنهایت ،خروجی بخش کیفی مطابق با فرآیند گرندد تئوری بهعنوان مدل کیفی و اولیهی تابآوری شهر زنجان
برای مقابله با بیماری کووید  19یا همان مدل پارادایمی تحقیق استخراج و مبنای بخش کمی تحقیق قرار داده شد .در
این مدل عوامل کالبدی-محیطی ،زیرساخت بهداشتی و عوامل مدیریتی بر تابآوری شهر زنجان در مقابله با کووید 19
تأثیر مستقیم گذاشته و درنهایت روی افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی تأثیر میگذارند .از
سوی دیگر ،متغیر عوامل نهادی ،اقتصادی و اطالعات مردم را در مدل مفهومی داریم که نقش زمینهای به خود گرفته و
بهطور مستقیم بر تابآوری شهر زنجان در مقابله با بالیایی بیولوژیکی و بیماری واگیردار کووید  19که آن نیز بر متغیر
افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی تأثیر میگذارد .شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی نیز نقش
متغیر میانجیگری بوده و تأثیر تابآوری و افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی را تقویت و تسهیل
میبخشد .در قسمت تحتانی مدل مفهومی پژوهش ،ارزشآفرینی اجتماعی و عملکرد پیشگیرانه را داریم که بهعنوان
راهبرد نقش تعدیلگری را در مدل ایفا مینمایند و رابطهی بین تابآوری و افزایش سالمت جامعه و تسهیل
خدماترسانی بهداشتی را تعدیل میکند.
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شرايط علي
کالبدی-محيطي

 عوامل تهدیدزای فرد (سن ،جنس،
بیماری زمینهای و )...
 متراکم جمعیت (ساختمانی ،محل
زندگی و رفت و آمد)

 نظافت خیابانها و مکانهای عمومی
زيرساخت بهداشتي

 استحکام خدمات بهداشتی و
بیمارستانی

راهبرد
ارزش آفريني اجتماعي

 نیرو و کادر درمان متخصص و کافی

 ایجاد رضایت عمومی

 درکیفیت تاسیسات و تجهیزات
بهداشتی

 بهبود کیفیت خدماترسانی

 عدالت و برابری خدماترسانی

مديريتي

عملکرد پيشگيرانه

 ثبات سیاسی و مدیریتی

 تدوین و اجرای برنامهی جامع
پیشگیری

 ارتباط با نهادهای محلی
 تنوع سیستم مدیریتی

 تشریح اقدامات در رسانه

 اطالع رسانی عمومی از راههای
پیشگیری عمومی

پدیدهی
محوری
تابآوری

شرايط مداخله گر
شرايط فرهنگي و اجتماعي

 رعایت پروتکلهای بهداشتی

 داشتن روابط همسایگی و یاریگری
شرايط پيامد
افزايش سالمت جامعه

 باال رفتن سالمت عمومی
جامعه

 کاهش آمار ابتال به ویروس و
مرگ و میر
 برگشت شهر به حالت عادی
 عدم توجه به شایعات

تسهيل خدمات رساني
بهداشتي

 دسترسی به نهادهای
امدادرسانی
 توزیع خدمات

 دسترسی به مراکز درمانی

عمومیزمينهای
 مشارکتشرايط
نهادی

 هماهنگی میان سازمانها و نهادها
 هماهنگی میان مردم و سازمانها
 عملکرد وزارت بهداشت
اقتصادی

 وضعیت درآمد خانوار
 منطقهی شهری
 فقر جامعه

اطالعات مردم

 سطح سواد مردم

 سطح دسترسی به رسانه

 آموزش و اطالعرسانی بحران به
مردم

شکل  :2مدل کیفی (پارادایمی) تابآوری شهر زنجان در مقابله با بیماری کووید  19با رویکرد گرندد تئوری
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 بهبود کیفیت بهداشتی معابر

 پرهیز از تجمع ،مسافرت و برگزاری
مراسمات
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در بخش کمی تحقیق ،تحلیل داده به منظور پاسخ به سؤال سوم تحقیق؛ یعنی" رابطه ابعاد الگوی تابآوری برای
مقابله با بیماری کووید  19در شهر زنجان چگونه است؟" و سؤال چهارم تحقیق؛ یعنی" تابآوری شهر زنجان در برابر
بیماریهای واگیردار (کووید  )19در چه وضعیتی قرار دارد؟" انجام شده است؛ به این صورت که پرسشنامه طراحیشده
بر اساس نتایج بخش کیفی بین شهروندان شهر زنجان توزیع و درنهایت با توجه به دادههای جمعآوریشده تحلیل
آماری دادهها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ،تحلیل معادالت ساختاری و آزمون تی تک نمونهای انجام شده است.
ابتدا به منظور سنجش وضعیت توزیع آماری دادهها با استفاده از آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف 22توزیع دادهها
موردسنجش قرار گرفت که درنهایت با توجه به اینکه سطح معناداری همهی متغیرها بیشتر از ( )0/05است
نشاندهندهی وضعیت توزیع نرمال دادههاست .همچنین به منظور اجرای آزمون تحلیل عاملی و معادالت ساختاری
میبایست وضعیت تناسب حجم نمونه نیز موردسنجش قرار میگرفت که با استفاده از محاسبهی شاخص کایز مایرز
( )23KMOو آزمون بارتلت 24تناسب حجم نمونه موردسنجش قرار گرفت و میزان شاخص  KMOبرای کلیهی
شاخصها ،باالی  0/6به دست آمد و نتایج آزمون بارتلت نیز نشان داد که واریانس درونی شاخصها با همدیگر برابر
نیست ،لذا دادهها برای اجرای آزمون تحلیل عاملی و معادالت ساختاری مناسب است.
سؤال سوم تحقيق؛ يعني "رابطهی ابعاد الگوی تابآوری برای مقابله با بيماری کوويد  19در شهر زنجان
چگونه است؟"
به منظور سنجش این سؤال ،ابتدا تحلیل عاملی تائیدی و سپس از آزمون معادالت ساختاری استفاده شده است.
تحلیل عاملی تائیدی به منظور تأیید هر یک از گویههای مربوط به هر شاخص است .درواقع با بررسی بار عاملی و
تأثیر هر گویه نسبت به متغیر خود این موضوع سنجش میشود که آیا گویهها برای سنجش هر مؤلفه مناسب هستند
یا خیر؟ به منظور تأیید این موضوع هر گویه نسبت به شاخص خود باید بار عاملی باالی  0/40و در سطح معناداری

باالی  1/96و یا  -1/96داشته باشد.
جدول  :5نتایج تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق

کالبدی-
محیطی

عوامل تهدیدزای فرد (سن،
جنس ،بیماری زمینهای و )...
تراکم جمعیت (ساختمانی،
محل زندگی و رفت آمد)
نظافت خیابانها و مکانهای
عمومی

0/63

5/45

فرهنگی-
اجتماعی

0/57

6/56

0/78

9/78

0/57

6/66

0/76

8/98

زیرساخت
بهداشتی

استحکام خدمات بهداشتی و
بیمارستانی
نیروی و کادر درمانی متخصص
و کافی
کیفیت تأسیسات و تجهیزات
بهداشتی
ثبات سیاسی و مدیریتی

0/57

6/24

رعایت پروتکلهای
بهداشتی
داشتن روابط
همسایگی و یاریگری
پرهیز از تجمع،
مسافرت و برگزاری
مراسمات
مشارکت عمومی

0/78

9/77

0/71

5/54

0/57

5/44

ارزشآفرینی

ایجاد رضایت عمومی

0/63

5/45

0/57

6/67

0/60

6/45

بهبود کیفیت خدمات-
رسانی
عدالت و برابری
خدماترسانی

0/57

6/56

0/57

6/66

مدیریتی

)22- Kolmogorov-Smirnov (K-S
23- Kaiser-Mayer-Olkin
24- Bartlett
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شاخص

نهادی

اقتصادی

اطالعات

تابآوری

65

گویهها

بار
عاملی

TValue

شاخص

گویهها

بار عاملی

TValue

ارتباط با نهادهای محلی

0/57

6/45

عملکرد
پیشگیرانه

تنوع سیستم مدیریتی

0/78

9/45

0/57

5/44

هماهنگی میان سازمانها و
نهادها

0/57

6/67

0/57

6/67

هماهنگی میان مردم و
سازمانها
عملکرد وزارت بهداشت

0/60

6/45

0/57

5/42

0/57

6/45

0/57

11/38

وضعیت درآمد خانوار

0/65

9/45

0/68

10/65

منطقهی شهری
فقر جامعه

0/78
0/78

9/77
9/78

0/68
0/80

10/34
12/87

سطح سواد مردم

0/76

8/98

0/77

10/45

سطح دسترسی به رسانهی
آموزش و اطالعرسانی بحران به
مردم
نرخ اشتغال
مشارکت (میزان پاسخگویی به
خدمات درمانی)
مهاجرت
حس تعلق و آرامش

0/50
0/53

5/11
5/18

تدوین و اجرای برنامه
جامع پیشگیری
تشریح اقدامات در
رسانهها
اطالعرسانی عمومی از
راههای پیشگیری
عمومی
باال رفتن سالمت
عمومی جامعه
کاهش آمار ابتال به
ویروس و مرگومیر
برگشت شهر به حالت
عالی
عدم توجه به شایعات
بهبود کیفیت بهداشتی
معابر
دسترسی به نهادهای
امدادرسانی
توزیع خدمات
دسترسی به مراکز
درمانی

0/57

6/24

0/78
0/83

6/66
6/24

0/60
0/57

5/18
5/77

0/66
0/71

6/34
6/87

سالمت
جامعه

خدماترسانی
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آنگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،بار عاملی تمامی گویههای باالی  0/40بهدستآمده و میزان معناداری
روابط بین گویه و شاخص یا همان مقدار ( )Tباالی  1/96به دست آمده که نشاندهندهی مناسب و معنادار بودن
رابطهی مثبت و باالی بین آنهاست .پس از تأیید پرسشنامه ،دادهها برای اجرای معادالت ساختاری به منظور سنجش
روابط بین متغیرها آماده میشوند .در مدل حالت تخمین استاندارد میزان روابط بین متغیرها بررسی میشود و در مدل
در حالت معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمده مدل را نشان میدهد .این مدل به این دلیل ارائه میشود که
نشان دهد آیا رابطهی بین عوامل و شاخص معنادار است؟
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شکل  :3مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل  :4مدل ساختاری تحقیق در حالت میزان معناداری
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با توجه به بررسی شاخصهای برازش ،مدل از تأیید نسبی برخوردار است .مقدار  X2محاسبهشده برابر با 1105/34
است که نسبت به درجهی آزادی  731عدد  1/51به دست میآید و کمتر از  3است ،شاخص برازش هنجار شده
( ،)NFI:0.95شاخص برازندگی افزایشی ( ،)IFI: 0.97شاخص برازش مقایسهای ( ،)CFI: 0.99شاخص نیکویی برازش
( ،)GFI: 0.95شاخص نیکویی برازش انطباقی ( )AGFI: 0.92و خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب
( )RMSEA:0.037به دست آمد .همچنین تمامی ضرایب بهدستآمده معنادار شدهاند؛ زیرا مقدار آزمون معناداری
بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96نشاندهندهی معنادار بودن روابط است.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان رابطهی همبستگی بین متغیرها و میزان واریانس تبیینشدهی هرکدام از
متغیرها و ابعاد که در قالب مدل مفهومی تحقیق تدوین شده ،در قالب جدول شمارهی ( )6ارائه میشود.
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جدول  :6جدول خالصهی ضرایب مسیر و آمارهی آزمون تی در مدل ساختاری تحقیق

کالبدی-محیطیشرایط فرهنگی-اجتماعی
زیرساخت بهداشتی شرایط فرهنگی-اجتماعی
مدیریتی شرایط فرهنگی-اجتماعی
نهادی شرایط فرهنگی-اجتماعی
اقتصادی شرایط فرهنگی-اجتماعی
اطالعات مردم شرایط فرهنگی-اجتماعی
کالبدی-محیطیتابآوری
زیرساخت بهداشتی تابآوری
مدیریتی تابآوری
نهادی تابآوری
اقتصادی تابآوری
اطالعات مردم  تابآوری
شرایط فرهنگی-اجتماعی  تابآوری
کالبدی-محیطی با میانجیگری شرایط فرهنگی-
اجتماعیتابآوری
زیرساخت بهداشتی با میانجیگری شرایط فرهنگی-
اجتماعیتابآوری
مدیریتی با میانجیگری شرایط فرهنگی-
اجتماعیتابآوری
نهادی با میانجیگری شرایط فرهنگی-
اجتماعیتابآوری
اقتصادی با میانجیگری شرایط فرهنگی-
اجتماعیتابآوری
اطالعات مردم با میانجیگری شرایط فرهنگی-
اجتماعیتابآوری

-

0/60
0/54
0/41
0/65
0/60
0/58
0/62
0/55
0/72
0/74
0/60
0/77
0/88

0/36
0/29
0/17
0/42
0/36
0/34
0/36
0/30
0/52
0/55
0/36
0/59
0/77

9/45
5/85
4/88
9/59
8/28
9/64
9/24
7/88
10/56
11/04
9/85
10/55
14/96

تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت
تأثیر مثبت

0/60*0/88

0/53

0/28

-

تأثیر مثبت

0/54*0/88

0/47

2280

-

تأثیر مثبت

0/41*0/88

0/36

0/13

-

تأثیر مثبت

0/65*0/88

0/57

0/32

-

تأثیر مثبت

0/60*0/88

0/53

0/28

-

تأثیر مثبت

0/58*0/88

0/51

0/26

-

تأثیر مثبت

تابآوریعملکرد پیشگیرانه

0/76

0/58

10/02

تأثیر مثبت

تابآوریارزشآفرینی اجتماعی

0/80

0/64

13/54

تأثیر مثبت

عملکرد پیشگیرانهافزایش سالمت جامعه

0/74

0/55

10/88

تأثیر مثبت

ارزشآفرینی اجتماعی افزایش سالمت جامعه

0/52

0/27

5/85

تأثیر مثبت

عملکرد پیشگیرانهتسهیل خدماترسانی بهداشتی

0/67

0/45

9/67

تأثیر مثبت

ارزشآفرینی اجتماعی تسهیل خدماترسانی
بهداشتی

0/72

0/52

10/56

تأثیر مثبت

بر اساس نتایج ،کلیهی روابط تحقیق ،رابطهی مثبت و معنادار بین متغیرها را نشان میدهند؛ چراکه کلیهی ضرایب
مسیر در سطح معناداری باالتر از  1/96و  -1/96مثبت و مستقیم است.
در بین روابط ،رابطهی بین فرهنگی-اجتماعی و تابآوری ( )0/88دارای بیشترین تأثیر و رابطهی بین مدیریتی و
فرهنگی-اجتماعی ( )0/41دارای کمترین رابطه است.
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رابطه

محاسبه

ضریب
مسیر

r2

میزان
معناداری

نتیجه

68

تبيين الگوی تابآوری شهر در مقابله با باليای بيولوژيکي  / ...شيرمحمدی و همکاران

نتایج معادالت ساختار نشان میدهد که عوامل (کالبدی-محیطی؛ زیرساخت بهداشتی؛ مدیریتی) بهعنوان عوامل
علی و عوامل (نهادی؛ اقتصادی؛ اطالعاتی) بهعنوان شرایط زمینهای ،تأثیر مثبت و مستقیمی بر تابآوری شهر زنجان
در مقابله با بیماری کووید  19دارند .به عبارتی ،هرچقدر میزان این عوامل باالتر و مناسبتر باشد ،تابآوری مردم شهر
زنجان در مقابله با بیماری کووید  19باالتر است.

سؤال چهارم تحقيق؛ يعني " تابآوری شهر زنجان در برابر بيماریهای واگيردار (کوويد  )19در چه
وضعيتي قرار دارد؟"
به منظور بررسی وضعیت تابآوری شهر زنجان در مقابل با بیماری کووید  19از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده
است .در این آزمون مالک مقدار  ،tسطح معناداری و حد باال یا پایین یک متغیر بهعنوان مبانی تفسیر در نظر گرفته
میشود؛ به این صورت که اگر حد پایین و حد باال هر دو مثبت باشد ،مقدار بهدستآمده از مقدار آزمون ( )3بیشتر
است ،اگر حد پایین و حد باال هر دو منفی باشند ،مقدار بهدستآمده از مقدار آزمون ( )3کمتر است و اگر حد پایین
منفی و حد باال مثبت باشد ،تفسیر میشود که مقدار بهدستآمده تقریباً برابر با مقدار آزمون ( )3است؛ اما معموالً،
مقدار میانهی مقیاس بهعنوان شاخص اندازهگیری در نظر گرفته میشود .بهاینترتیب که اگر مقیاس ،لیکرت پنج
گزینهای باشد ،مقدار  3در نظر گرفته و تست میشود که میزان میانگین متغیر موردنظر در جامعه ،نسبت به عدد 3
چگونه است؟ حال اگر مقدار میانگین ،بیشتر از  3باشد ،نتیجه گرفته میشود که متغیر موردنظر در جامعه وجود دارد
(و یا میزان آن باال است) و اگر کمتر از  3باشد ،بیان میشود که میزان متغیر در جامعه موردنظر پایین است و چنانچه
معادل  3باشد ،بیان میشود که میزان متغیر موردنظر در حد متوسطی وجود دارد.
جدول  :7نتایج حاصل از آزمون t-تک نمونهای برای متغیرهای تحقیق
Test value=3

فاصله اطمينان برای تفاوتها= 0/095

متغیر

تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

t

df

Sig

حد پایین

حد باال

تابآوری

384

2/62

-0/376

-7/362

383

0/000

-0/48

-0/28

با توجه به مقادیر ( Tبزرگتر از  1/96تا  )-1/96و سطح معناداری (کمتر از  )0/05بهدستآمده ،چنین نتیجهگیری
میشود که بین میانگین به دست و مقدار آزمون ( )3در میزان تابآوری شهر زنجان در مقابل با بیماری کووید 19
تفاوت معناداری وجود دارد.
با بررسی حد باال و حد پایین مشخص گردید که میانگین بهدستآمده در شاخص تابآوری شهر زنجان در مقابل با
بیماری کووید  19دارای اختالف معناداری با مقدار آزمون است و حد باال و پایین منفی نیز نشان میدهد که وضعیت
این متغیر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

شهرها بهعنوان یک سیستم پویا همواره در معرض آسیبپذیری از خطرات قرار دارند؛ بنابراین لزوم توجه به
تابآوری شهر در برنامهریزی شهری یک امر ضروری محسوب میشود .شیوع بیماریهای واگیردار که در طول تاریخ
آسیب زیادی به شهر و شهروندان وارد کرده است ،در دستهی بالیای بیولوژیکی و زیستی قرار میگیرد .در این
پژوهش ،ویروس کووید  19یکی از بحرانهای سدهی اخیر در زمینهی بهداشت و سالمت عمومی شناخته میشود که
همراه با بحران در ابعاد مختلف شهری که حیات شهری و زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است .برای مقابله با
بالیای بیولوژیکی همچون شیوع ویروس کووید  19در شهر ،انسانها نیازمند ایجاد شهرهای تابآور هستند .درواقع،
شهرها نیازمند رسیدن به سطحی تابآور در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی نهادی و محیطی و الگوهای مناسبی
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جهت مواجه با بالیای بیولوژیکی و بیماریهای واگیردار هستند .در چنین شرایطی ،شهر و شهروندان آمادگی الزم برای
هرگونه تغییر و تحولی را خواهند داشت .در این پژوهش ،تحلیل دادههای جمعآوریشده نشاندهندهی این است که
عوامل کالبدی-محیطی ،زیرساخت بهداشتی و عوامل مدیریتی بر تابآوری شهر زنجان در مقابله با بالیایی بیولوژیکی و
بیماری واگیردار کووید  19تأثیر مستقیم گذاشته و درنهایت روی افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی
بهداشتی تأثیر میگذارند .از سوی دیگر ،متغیر عوامل نهادی ،اقتصادی و اطالعات مردم را در مدل مفهومی داریم که
نقش زمینهای به خود گرفته و بهطور مستقیم بر تابآوری شهر زنجان در مقابله به بالیایی بیولوژیکی و بیماری
واگیردار کووید  19تأثیرگذار است که آن نیز متقابالً بر متغیر افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی
تأثیر میگذارد .شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی نیز نقش متغیر میانجیگری را دارند و تأثیر تابآوری و افزایش
سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی را تقویت و تسهیل میبخشد .در قسمت تحتانی مدل مفهومی
پژوهش ،ارزشآفرینی اجتماعی و عملکرد پیشگیرانه را داریم که بهعنوان راهبرد ،نقش تعدیلگری را در مدل ایفا کرده
و رابطهی بین تابآوری و افزایش سالمت جامعه و تسهیل خدماترسانی بهداشتی را تعدیل مینمایند.

 -8منابع
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

اردالن ،علی ،یوسفی ،هما ،روحی ،نرگس ،محمدی ،علی ( .) 1389مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت ،مشاور
معاون بهداشت ،سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بالیا و دبیر کمیتهی بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه،
صص .4-25
اسنودن ،فرانک ام ( .)1399چگونه بیماریهای عالمگیر ،تاریخ را تغییر میدهند ،گفتوگو از ایزاک کوئینر خبرنگار نشریهی
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