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به نام آن که جان را فکرت آموخت

سخن مدیر مسئول

روند رو به رشد شهرنشینی در جهان، به ویژه در دهه های اخیر، منجر به ظهور کالن شهرهایی شده که با توجه به تعدد و نیز 
مشترکات موجود بین نمونه های جهانی آن، زاویه ای جدید از موضوعات را باز گشوده است. به تبع تنوع در نگرانی های مرتبط بر 
پدیده کالن شهرها، نگرش های متنوعی نیز در برخورد با مسائل این پدیده مطرح می شود. برخی ظهور و وجود کالن شهرها را 
در قالب نکات مثبت آن و در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانسته اند و در مقابل برخی دیگر، ظهور این پدیده را به منزله ی 
نابودی منابع تجدیدناپذیر و عامل از هم پاش��یدگی نظام اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ارزیابی نموده اند. در این باره، اصول و 
معیارهای توسعه پایدار شهری و منطقه ای نیز به عنوان یک چالش روز، پیش روی سیاست گذاران، برنامه ریزان و متخصصان 
قرار گرفته است. ولی امروز ما شاهد پدیده نوظهور دیگری فراتر از آمایش با مؤلفه های سرزمین، جمعیت، کار و فعالیت هستیم 
و آن کروناست، کرونا، کرونا، کرونا. بعید می دانم در جهان تاکنون کلمه ای در این حد آشنا برای ملل تکرار شده باشد، و فراتر از 
کلمه، تأثیرگذاری و تغییر شکل و حضور لحظه ای و یکسان آن در مجموعه کره ی زمین است. هر چند که بشر تالش زیادی 

جهت کشف واکسن و واکسیناسیون انجام داده است. 
و اما مأموریت مرکز پژوهش��ی توس��عه محیط و س��کونتگاه های انسانی در مختصاتی اس��ت که نقطه همپوشانی “کرونا”، 
“کالن ش��هرها” و “سیاس��ت های آمایش سرزمین” محسوب می ش��ود. این مختصات در واقع نقطه تقابل بین فلسفه وجودی 
کالن شهرها یعنی “تمرکز جمعیت” با سیاست های پیشگیری و مقابله با کرونا یعنی اصل “عدم تمرکز و ایجاد فاصله” می باشد. 
همان گونه که در ماه های اخیر شاهد بودیم یکی از مستعدترین فضاها برای شیوع ویروس کرونا و عاملی برای ایجاد پیک های 
متوالی آن، فضاهای متمرکزی همچون ایس��تگاه های حمل ونقلی )از قبیل مترو، اتوبوس و ...(، مراکز عمدتاً سرپوش��یده خرید 
)از قبیل مال ها و ...(، مراکز بزرگ اداری، فضاهای تفریحی شهری )همچون سینما و ...( بوده اند که همگی این ها از نمادهای 
مناطق ش��هری و به ویژه کالن شهرهاست. از این روست که سیاس��ت گذاران نظام سالمت و بهداشت و درمان در اقصی نقاط 
جهان اصل فاصله گذاری اجتماعی را به عنوان مبنایی ترین عامل در پیشگیری از شیوع کرونا دانسته و خواستار تعطیلی کامل، 
نیمه تعطیلی یا کاهش ظرفیت جمعیت استفاده کننده از این فضاها شده اند و در خصوص فضاهای اداری دولتی و بخش عمومی 
اصل دورکاری را به عنوان آلترناتیو جایگزین پیشنهاد داده اند. به نظر می رسد کرونا فلسفه ایجاد کالن شهرها را حداقل از بعد 
بهداش��تی و س��المت )جدای از ابعاد اقتصادی و ...( به چالش کشیده است و آمار باالی مرگ ومیر در مناطق شهری به نسبت 
مناطق روس��تایی مؤید این مطلب اس��ت. در بس��یاری از کالن ش��هرهای دنیا در این ایام دیگر اثری از شلوغی و جنب وجوش 
همیشگی دیده نمی شود و اگر در توصیف برخی از این از محیط ها خصوصاً در ابتدای شیوع پاندمی اصطالح “شهر ارواح” را به 
کار ببریم، سخنی به گزاف نگفته ایم. احتمااًل این پاندمی که دوره تکرار آن هر قرن یا چند قرن یک بار می باشد، توانسته است 
نشان دهد که نسبت جغرافیا )مکان( به جمعیت که در کنار فعالیت از پایه های اساسی سیاست های آمایشی است، در آینده نیازمند 

بازنگری خواهد بود و لذا پرداختن به این موضوع را در یازدهمین شماره ایده رسالت خود دانستیم.
تاکنون 30 عنوان را در فراخوان اولیه اعالم نموده ایم و می تواند ده ها عنوان دیگر نیز اضافه نمود. بدین وسیله از تمامی پژوهشگران 
و فرهیختگان انتظار دارد با تدوین مقاالت و کنفرانس ها موضوع را بررسی و در واقع سرفصل نوینی که گشوده شده است را ادامه دهند.

y محمدتقی حسینی
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سخن سردبیر

گسترش ويروس کوويد- 19 در ابتدای سال 2020 میالدی به تدريج تمام دنیا را فراگرفت و به تبع شهرها و فضاهای شهری 
را تحت تأثیر خود قرار داد. در اين میان مديران شهری نقش بسزايی در کنترل اين بیماری و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر آن 
در فضاهای شهری بر عهده دارند و در تالش به منظور ارتقاء سطح تاب آوری شهرها در مواجهه با پاندمی کوويد-19 می باشند. 
ش��ماره پیش روی ايده به بازخوانی و واکاوی آثار احتمالی بحران ناش��ی از کوويد در فضاهای ش��هری به مثابه اکوسیستم های 
فرهنگی و طبیعی، در کنار بررسی اثرات آن بر حفاظت میراث و گردشگری می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که چگونه شهرها 
و فضاهای شهری به واسطه پاندمی کوويد-19 تحت تأثیر قرار گرفته اند و اين تغییرات منجر به بروز الگوها و رفتارهای جديد 
در فضاها و بازتولید آن ها گرديده اس��ت. مش��اهدات و بررسی های اسنادی و میدانی بیانگر بروز تغییرات در فضاهای شهری و 
انطباق پذيری آن ها با شرايط پیش آمده می باشد. از دغدغه های کنونی شهرهای جهان مواجهه آن ها با تغییرات و شرايط متنوع 
فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، زيست محیطی و ... می باشد. فضاهای شهری بر سالمت و رفاه شهروندان مؤثر می باشند، حال بايد 
ديد که اثرات ناشی از کوويد- 19 و فاصله گذاری های اجتماعی ناشی از آن و عدم حضور اجباری شهروندان در فضاهای عمومی 
ش��هری چه تبعات و مخاطراتی را به همراه داش��ته اس��ت. اين واقعیت مهم است که پاندمی کوويد-19 تا حدی بر رشد سريع 
شهری اثرگذار بوده است و به نوعی منجر به رواج بیگانه هراسی و انتقاد از زندگی متراکم شهری گرديده است و ارتباط مردم در 
فضاهای عمومی شهرها را تهديد می کند، هر چند که مؤلفه ای مانند تراکم همواره تهديد محسوب نمی شود و عوامل متعددی در 
اين زمینه مؤثر می باشند کما اينکه مديريت کوويد در شهرهای متراکمی سنگاپور به مراتب بهتر انجام شده است. به نظر می رسد 
شهرها با طراحی تمرکزگرا به دلیل هدايت جمعیت های انسانی در مکان های بزرگ تر و تشکیل تجمع های بزرگ تر و همچنین 
تمرکز در توزيع کاربری ها در فضاهايی همچون مراکز خريد بزرگ امکان حضور شهروندان و عماًل احتمال در معرض قرار گرفتن 
آن ها را بیشتر می کند. همین طور در اين شهرها به دلیل استفاده بیشتر از حمل ونقل عمومی، اساساً ارتباط مردم با يکديگر بیشتر 
خواهد بود. در حالی که در شهرهای غیرمتمرکزگرا مديريت کوويد-19 بهتر صورت گرفته و غالباً شهروندان کمتر نیازمند سفر 
از طريق حمل ونقل عمومی بوده اند و توانسته اند با تعامالت محدودتری مايحتاج خود را تأمین کنند، از اين رو خودکفايی محالت 
شهری بسیار مهم می باشد. در اين میان حضور نهادهای مردم نهاد محلی همکاری و مساعدت های مناسبی را در راستای مقابله 
با پاندمی کوويد-19 با مديريت ش��هری داش��ته اند و در واقع از اين طريق می توان تاب آوری محالت را در مواجهه با مشکالت 
ارتقا داد. همچنین حمل ونقل عمومی نیازمند سازگاری و تطبیق پذيری با شرايط جديد در مواجهه با پاندمی کوويد می باشد از 
جمله مصاديق آن می توان به هدايت مردم توس��ط عالئم و خطوط رنگی در کف برای رعايت فاصله اجتماعی و کاهش تعداد 
مسافر در اتوبوس و مترو قطار و ... اشاره نمود. به نظر می رسد اهمیت دادن بیشتر به مسیرهای پیاده در مراکز شهرها و تعريض 
آن ها با هدف امکان فاصله گذاری اجتماعی می تواند گام مؤثری باش��د. همچنین هوشمندسازی شهرها می تواند کمک شايانی 
در مس��یر کنترل و مديريت کوويد-19 در سطح شهرها داش��ته باشد که نیازمند سرمايه گذاری و توجه بیشتر می باشد؛ به طور 
مثال امکان کنترل و تشخیص بیماران احتمالی در مبادی ورودی به شهرها، فضاهای عمومی، مراکز خريد و مراکز حمل ونقل 
پرتردد را دارند. از اين رو، تجارب ناشی از نحوه مواجهه با پاندمی کوويد-19 در شهرها نشان می دهد مديران، سیاست گذاران، 
برنامه ريزان و طراحان ش��هری بايس��تی به دنبال ارتقاء س��طح تاب آوری ش��هرها از طريق تدوين اصول، قوانین، راهبردها و 
دستورالعمل های پیشنهادی باشند، تا بتوانند مخاطرات ناشی از بحران های مشابه را به حداقل رسانده و کنترل و مديريت نمايند.

y سمیه فدائی نژاد
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یادداشت سردبیر ویژه ایده 11

هنگامی که از پنجره بحران همه گیری ويروس کرونا به شهرها می نگريم با دو پرسش اساسی مواجه می شويم. پرسش اول 
اين است که زندگی در شهرها پس از اتمام همه گیری اين بیماری چگونه خواهد بود و دوم اينکه چگونه ويروس کرونا می تواند 
زندگی ش��هری را در کوتاه مدت يا برای همیش��ه دگرگون کند؟ برای پاس��خ به اين پرسش ها در ابتدا نیاز است تا ابعاد مختلف 

شهری اعم از تاريخی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، مديريتی و ... را از منظر اين بیماری نگاه کنیم.
در طول تاريخ همه گیرها همیشه شکل شهرها را تغییر داده اند. از افزايش نظارت تا “تراکم زدايی” و يا فعالیت جديد اجتماعی، 
Covid-19 نیز اکنون در حال تغییر شکل دادن به شهرهاست. آگوست 2021 تقريباً 1 سال و نیم از زمانی که سازمان بهداشت 

جهانی Covid-19 را به عنوان يک بیماری همه گیر جهانی اعالم کرد، می گذرد. از آن زمان تا به کنون شهرها با کاهش فعالیت 
اقتصادی، نرخ باالی آلودگی و منابع ناکافی در خط مقدم اين بحران قرار دارند. در شهرها که بیش از نیمی از جمعیت جهان را 
در خود جای داده اند، با گسترش همه گیری کرونا، نابرابری ها در ابعاد مختلف عمیق تر شده است. اگرچه مفهوم شهرنشینی با 
فقر کمتر، اشتغال زايی و توسعه همراه بوده است، اما توزيع اين دستاوردهای شهری نابرابر بوده، و اغلب اين نابرابری ها در ابعاد 

مکانی، اجتماعی و اقتصادی تجلی پیدا می کند.
 به گفته ش��هردار هلس��ینکی در يک��ی از رويدادهای بانک جهانی؛ “يک��ی از بزرگ ترين درس های آموخته ش��ده از بحران 
Covid-19 اين اس��ت که، ش��هرهای پايدار و تاب آور توانايی باالتری را در مديريت اين همه گیری داش��ته اند.” آنوئال ريستانی، 

معاون شهردار تیرانا، آلبانی نیز  به اين اشاره کرده است که همه گیری کرونا باعث شده است تا مشکالت شهرها برای کسانی 
که در دولت محلی کار نمی کنند قابل مشاهده باشد. بنابراين بحران Covid-19 برای شهرها را می توان تبديل به فرصت هايی 
برای حرکت به س��مت ش��هرهای پايدار و تاب آور تلقی نمود. برای مثال به آمار زير که توس��ط بانک جهانی منتشر شده است، 

توجه نمايید:
y  يک میلیارد نفر در سراس��ر جهان در محله های فقیرنش��ین زندگی می کنند و اين مساله فاصله گیری اجتماعی و شستن

دست را با مشکل روبرو می کند.
y .بر اساس اعالم سازمان ملل، شهرها 70 درصد از گازهای گلخانه ای جهانی را تولید می کنند
y .شهرها به ويژه در برابر شوک های آب و هوايی و باليای طبیعی آسیب پذير هستند
y .شهرها میزبان 60 درصد پناهندگان و تا 80 درصد آوارگان داخلی هستند

به همین دلیل برنامه ريزی ش��هرها پس ا ز همه گیری کرونا، بايد در راس��تای رفع آسیب های بلندمدت، مانند فقر و نابرابری 
باشد تا بتوان شهر را در برابر هرگونه بحرانی از جمله Covid-19 تاب آور نمود. فرجام سخن اين است که نبايد اجازه بدهیم تا به 

حالت عادی شهرها برگرديم، زيرا بحران Covid-19 به همگان ثابت کرد که حالت عادی شهرها درست کار نمی کند.

y نگار بزرگ زاده يزدی
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جهت گیری روند گردشگری پس از کرونا
نويسنده

y حمید ضرغام بروجنی، دکتری مديريت، دانشیار دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبايی

y مريم نقوی، دانشجوی دکتری مديريت گردشگری، دانشکده مديريت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده

کوويد-19 فقط يک بیماری همه گیر نیست؛ يک رويداد اجتماعی است که نظم اجتماعی ما را دگرگون کرده. جهش پیاپی ويروس، 
عفون��ت و مرگ، از يک س��و تالش های مداوم ب��رای چاره جوئی و بهبود مراقبت های بالینی، عالوه بر تالش برای توس��عه مراقبت ها، 
درمان های پزشکی واکسن ها، از سوی ديگر بخش مهمی از داستان زندگی روزمره شده است.  به اين همه، پاسخ های اجتماعی مردم 
به اين بیماری و تعامل آنان با يکديگر نیز وجود دارد. کوويد-19 روابط نوين فرهنگی و اجتماعی ايجاد، تقويت و تس��ريع  گرده اس��ت. 
انگیزه های سفر )که به عنوان يکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار گردشگران تلقی می شوند( تحت تأثیر شیوع جهانی کوويد-19 و در 
راستای آن، محدوديت سفر و بسته شدن مرزها به شکل غیرقابل انکاری منجر به کاهش سفرهای خارجی و به تبع آن افزايش تقاضای 
سفرهای داخلی شده، تحول در رفتار بازار و دگرگونی الگوهای سفر را در پی داشته است. برای تدقیق شناخت مؤلفه های اين جريان، 
پژوهش حاضر به بررسی داليل و انگیزه های گردشگران برای انتخاب مقصدهای داخلی در دوران شیوع کوويد-19 پرداخته است. برای 
انجام پژوهش، از يک الگوی مقدماتی جاذبه )تئوری رانشی و کششی( جهت شکل دهی به چارچوب نظری استفاده شد. پژوهش حاضر، 
به لحاظ هدف از نوع اکتشافی است و با رويکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوای متن مصاحبه با خبرگان موضوع، و تلفیق اين نظريات 
با اصول نظريه مسئولیت اجتماعی و تئوری ذينفعان انجام شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و تعداد نمونه آماری تا رسیدن به 
اش��باع نظری 17 نفر به دس��ت آمد. داده ها از طريق مصاحبه نیمه ساختاريافته گردآوری شدند. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوا و 
کدگذاری باز، محوری و گزينشی انجام پذيرفت. يافته های پژوهش، انگیزه های سفر متنوعی در دوران شیوع کوويد-19، را معین نمود. 
بنابراين نتايج، نه مقوله فرعی و چهار مقوله اصلی به دس��ت آمد که در ارتباط باهم قرار دارند و داليل و انگیزه های س��فرهای داخلی و 

عوامل بازدارنده را نشان  می دهند.

واژگان کلیدی: کوويد-19، انگیزه سفر، سفرهای داخلی، تئوری رانشی کششی



6  ایده/ سال پنجم/ شماره یازدهم/ تابستان 1400

Post-Coronavirus Tourism Trends
 yHamid Zargham Broujeni, PhD in Management, Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, 

Allameh Tabatabaei University
 yMaryam Naghavi, PhD Student in Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh 
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Abstract

Coronavirus disease (COVID-19) is not just a medical pandemic; it is a social event that has disrupting 

our social order. The dynamics of the virus, infection and mortality, from on hand, and on-going efforts to 

change and improve clinical care, and endeavors to develop medical treatments and vaccines, in the other 

hand, have become a critical part of our everyday life. So, too, are peoples’ social responses to the disease 

and interactions with each other. Tourism which is a highly defenseless industry to numerous environmen-

tal, and socio-economic risks, has become resilient in bouncing back from various crises (e.g. earthquakes, 

Ebola, SARS.). However, the nature, and impacts of the COVID-19, demonstrate signs that this crisis is 

not only different, but it can have profound and long-term structural and transformational changes to tour-

ism as a socio-economic activity and a business industry. Since the accurate analysis of tourist motivation 

will guide the success of marketing destinations, the primary objective of this study is to use widely ac-

cepted ‘integrative models of push and pull motives’ to analyze travel motivations of domestic tourists. 

It concludes that as the result of this deadly disease push and pull motives are important determinants of 

domestic travel motivations, however pull factors are significantly more important than push factors for 

domestic travel motivations. 17 experts of tourism participate in the study for semi-structured interview. 

A content analysis method was applied to conducted test hypotheses. Escape daily life, seeking relaxation 

and sightseeing variety were top three reasons for domestic travel motivation as push motive constructs. 

The study’s findings unravel our domestic tourist’s motivations, and provide practitioners and policymak-

ers with a base to develop an effective strategy to improve management of the mass domestic tourism.

Key Words: COVID-19, Travel Motivation, Domestic Tourism, Pull Motives, Push Motives
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مقدمه 
در نتیجه ش��یوع جهانی کوويد-19، دنیا با سخت ترين بحران 
بهداش��ت عمومی قرن مواجه شده که تأثیرات منفی آن مستقیمًا 
به اقتصاد جهانی نیز کشیده شده است )Lee, 2020(. هیچ صنعت 
خاصی از اين بیماری در امان نبوده، با اين حال صنعت گردشگری 
بیش��ترين آسیب و پیامد منفی را از اين جهت دريافت کرده است 
)European Commission, 2020(. هر چند که بحران ها به هیچ وجه 
برای گردشگری جديد نیستند و اين صنعت تا به امروز بحران های 
مختلفی چون حمالت تروريس��تی 11 س��پتامبر 2001 ، بیماری 
س��ارس )2003( و م��رس )2012( و بحران مال��ی جهانی 2008 
 Lee, 2020; Brouder, 2020;( را به خوبی پشت سر گذاش��ته است
Mair et al, 2014 ( بحران ها می توانند عامل تحول باشند؛ اما هیچ 

بحرانی تاکنون يک رويداد مهم انتقال در جهانگردی نبوده است 
)هال و هم��کاران، 2020(. با اين وجود، تأثیر کوويد-19، حداقل 
از نظ��ر اقتصادی، تاکنون مخرب تر از هر بحران ديگری در تاريخ 
معاصر بوده )Gretzel et al, 2020; Gössling et al, 2020( و يکی از 
جدی ترين بحران های عملیاتی، تجاری و مالی گردشگری را رقم 
زده؛ مقص��د و بازار مبدأ را نی��ز به میزان قابل توجهی تحت تأثیر 
قرار داده و عملیات  و فعالیت های تجاری را به حالت تعلیق درآورده 

.)Thams et al, 2020: 4( است
ش��رايط و تأثیرات اين بیماری، نش��ان  می دهد که اين بحران 
نه تنها متفاوت است، بلکه  می تواند تغییرات ساختاری و تحول آمیز 
طوالنی مدتی را در گردش��گری به عنوان يک فعالیت اقتصادی-

اجتماع��ی ب��ه هم��راه داش��ته باش��د )Sigala, 2020(. هم زمان با 
گسترش اين بیماری در سراسر جهان و در راستای آن محدوديت 
س��فر و تعطیل��ی مرزه��ا در بس��یاری از کش��ورها و نی��ز فاصله 
 اجتماعی و قرنطینه خانگی به عنوان مداخالت غیر دارويی مرس��وم
،)Chua et al, 2020; Qiu et al, 2020; Gössling et al, 2020; Depoux et al, 2020(  

مکانیسم های بازار نئولیبرال گردشگری جهانی مختل و قالب های 
معمول و اصلی رو به افول رفت و همین ش��رايط منجر به ايجاد 
 تح��ول در رفت��ار ب��ازار و دگرگونی الگوهای س��فر جهانی ش��د
)Ioannides & Gyimóthy, 2020(. محدوديت س��فر و بس��ته شدن 

مرزها به شکل غیرقابل انکاری منجر به کاهش سفرهای خارجی 
 ش��ده و به دنبال آن تقاضای سفرهای داخلی افزايش يافته است
)Chua et al, 2020(. همچنین تغییراتی در رفتار و سبک زندگی افراد 
ايجاد شده است به طوری که اغلب گردشگران ترجیح  می دهند به 
صورت انفرادی و يا در گروه های کوچک سفر کنند و مقصدهای 
  .)Roy & Sharma, 2020( امن تر و کم جنب وجوش ت��ر را برگزينند
بدين ترتیب برای جس��تجوی تغییر الگوی رفتار گردش��گران، 
ضروری اس��ت به بررس��ی انگیزه به عنوان عام��ل هدايت رفتار 
انس��ان، پرداخته ش��ود )Cao, 2019(. به گفته کرامپتون1 )1979( 
 انگیزه س��فر کمک  می کند تا دلیل س��فر مردم شناس��ايی ش��ود

)Jiang, 2019(. روانشناس��ان در توضی��ح انگی��زه معتقدند که هر 
،(Sulaiman & Wilson, 2019) انگیزه ای با يک نیاز شروع  می شود 
 در اي��ن ش��رايط، فرد در تالش اس��ت برای رفع نیاز، دس��ت به 
عملی بزند تا به تعادل مطلوب دس��ت ياب��د (Cao, 2019). کیم و 
همکاران )2003( اظهار داش��تند تصمیمات مربوط به سفر نتیجه 
انگیزه های داخلی )عوامل رانش��ی( و انگیزه های کششی )عوامل 
مرتبط با مقصد( اس��ت؛ عوامل رانشی )فرار از فشارهای اجتماعی 
و ش��خصی، فاصل��ه گرفتن از محی��ط تعاملی روزم��ره( نیازهای 
روان ش��ناختی محسوب  می شوند و نقش زيادی در ايجاد احساس 
عدم تعادل در فرد دارند و اين عدم هماهنگی نیز از طريق اشتیاق 
 و می��ل به تجربه ه��ای گردش��گری  ، اصالح و تثبیت  می ش��ود
(Roy & Sharma, 2020). بدي��ن ترتی��ب گردش��گری و س��فر را  

می توان يک فرايند ديالکتیک��ی در نظر گرفت زيرا برای اجتناب 
 و دوری از چیزی و جس��تجوی هم زمان چیزی ديگر الزم اس��ت

 .)Close, 2012(
بنابراي��ن می ت��وان گفت گردش��گران در حال حاض��ر هنگام 
تصمیم گیری برای س��فر با دو مس��ئله مهم مواجه هستند؛ يکی 
مش��کالت و چالش های اجتماعی-روانی ناشی از کوويد-19  که 
منجر به عدم تعادل و توازن در ذهن افراد ش��ده و ديگری ترس 
از خط��رات درک ش��ده بیماری و تح��رک و جابه جايی به عنوان 
محرک��ی برای انتقال وي��روس )Iaquinto, 2020( . که مس��ئولیت 
اجتماع��ی گردش��گران را ب��ه عنوان يک��ی از ذی نفع��ان اصلی 
1. Crompton
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گردشگری دوچندان کرده اس��ت. شرايط دنیای امروز، مسئولیت 
اجتماع��ی تمام��ی ذی نفعان و هوش��یاری در خص��وص عواقب 
و پیامده��ای اقدام��ات را افزاي��ش داده (Ting et al, 2020) و هر 
 يک به نوع��ی در کاهش تأثیرات منفی گردش��گری نقش دارند

ش��رايط،  اي��ن  در  موظف ان��د  و   (Paskova, & Zelenka, 2016)

گردشگری مسئوالنه را در پیش گیرند.
در اي��ران نیز ب��ا وجود وضعیت بحرانی کش��ور و میزان باالی 
مرگ ومیر، اعمال محدوديت ها و اقدامات سلبی دولت )نظیر اعمال 
جريمه برای نزدن ماس��ک، جريمه اصناف در صورت عدم رعايت 
دس��تورالعمل های بهداشتی، جريمه خودرو در هنگام تردد در بین 
استان ها و شهرهای قرمز( در بازه های زمانی مختلف و همچنین 
هشدار ستاد ملی کرونا و سازمان های مسئول در خصوص افزايش 
ش��انس ابتالی افراد به ه��ر گونه بیماری باألخ��ص کوويد-19 
در زمان مس��افرت و درگیر ش��دن جامعه میزبان با اين ويروس، 
همچنان ش��اهد س��فرهای داخلی در ايام تعطیل و غیرتعطیل در 
مقصدهای مشهور گردشگری کشور از جمله استان های شمالی و 
جنوبی و شهر های زيارتی هستیم. بنابراين ضروری است داليل و 
انگیزه های گردشگران برای انجام سفرهای داخلی در دوران شیوع 
کوويد-19 بررس��ی و تبیین شود. زيرا درک بهتر انگیزه های سفر  
می تواند به برنامه ريزان و مديران کمک کند تا الگوهای تغییر يافته 
رفتارهای گردشگران را در اين دوران شناسايی کنند و استراتژی ها 
و تصمیم های درس��تی را به منظور ايجاد گردش��گری مسئوالنه 
ب��رای تمامی ذی نفع��ان اتخاذ نمايند. با توجه به اين که ش��رايط 
کنونی مسئولیت پذيری، تعهد و اقدامات مسئوالنه گردشگران در 
خصوص تأثیرات سفر بر محیط و جامعه میزبان را خواستار است، 
اين پژوهش درصدد اس��ت عوامل رانشی و بازدارنده تأثیرگذار بر 
تصمیم سفر و عوامل انتخاب مقصد در دوران شیوع کوويد-19 را 
شناسايی و چگونگی رابطه اين عوامل تعیین کننده سفر را بررسی 
کند، تا داليل و انگیزه های سفر در شرايط نامعمول فعلی با وجود 

خطر ناشی از ابتالی به اين بیماری را تبیین نمايد. 

مبانی نظری پژوهش

ـ تئوری های انگیزش

انگیزه های س��فر به عنوان يکی از مهم ترين عوامل تأثیرگذار 
Botha, 2011; Si-) یرر انتخاب مقصد گردش��گری تلق  می شوند

nulingga, 2021; Cao, 2019 ). ب��ه گفت��ه فوندس1 )1994( رفتار 

گردشگر يک ساختار پیچیده است و انگیزه برای تجزيه و تحلیل 
رفتار گردش��گر مهم تلقی  می ش��ود زيرا به عن��وان يک نیروی 
 Roy & Sharma,) قدرتمن��د در پس زمینه همه اقدامات قرار دارد
2020). درک انگیزه های سفر گردشگران و اينکه چه عواملی بر 

اهداف س��فر آن ها تأثیر  می گذارد، اطالعات اساسی برای توسعه 
محصول گردش��گری را فراهم کرده، به تصمیم گیران و مديران 
مقصد کم��ک  می کند تا روند انتخاب مقص��د را بهتر پیش بینی 
کنند (Zheng, 2018). گردشگران در انتخاب مقصدهای مختلف 
داليل و نیاز های متفاوتی دارند؛ اين نیازها در گردشگران منجر 
 Botha,) ب��ه ايجاد انگیزه ب��رای انتخاب مقصد خاص  می ش��ود
2011). از اين رو انگیزه سفر، نیروی محرکی مقدم بر هر رفتاری 

اس��ت و به عنوان عاملی مهم در مطالعات گردش��گری در نظر 
.(Jiang, 2019) گرفته  می شود

پژوهش��گران مختل��ف هن��گام مطالع��ه انگیزه های س��فر، از 
سلس��له مراتب نیاز مازلو2 به عنوان يک چارچوب استفاده کرده اند؛ 
اين تئوری نشان  می دهد که رفتار انسان با توانايی تأمین نیازهای 
خاص تعیین  می ش��ود؛ اي��ن نیازها به ترتیب افزاي��ش انگیزه، به 
دس��ته های مختلف سلس��له مراتبی تقس��یم  می ش��وند: نیازهای 
فیزيولوژيکی )مانند غذا و آب(، ايمنی )خانه، شغل و امنیت(، عشق 
)نیاز به تعلق و محبت(، عزت نفس/ احترام به ديگران و در آخر، خود 
شکوفايی (Botha, 2011). همچنین سلسله مراتب نیازهای مازلو را  
می توان چارچوب نظری انگیزش��ی اصلی دانس��ت که مهم ترين 
 Yousaf et) تئوری های انگیزه گردش��گری از آن تکام��ل يافته اند
al, 2018). بدين ترتیب از يک تئوری انگیزه عمومی، تئوری های 

 خاص قابل اس��تفاده در رفتارهای گردش��گری ايجاد شده است.

1. Fondness
2. Maslow’s hierarchy of needs
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برای مثال: عوامل انگیزش��ی رانش��ی و کشش��ی دان1 )1977( و 
کرامپتون )1979(، نردبان خط سیر سفر2 (TCL) پیرس3 )1988(، 
خط س��یر س��فر4 (TCP) پی��رس و لی5 )2005( از سلس��له مراتب 
نیازهای مازلو )1943( الهام گرفته اند (Yousaf et al, 2018). عالوه 
ب��ر اين موارد، تئوری ه��ا و مدل هايی ديگری نیز در پژوهش های 
گردشگری اس��تفاده  می شود مانند: مدل انگیزش��ی ايزو-آهوال6 
)1980-1982(، طبقه بن��دی انگیزه ه��ای مکینت��اش و گلدن��ر7 
)1986(. اي��ن تئوری ها به  طور کلی در مورد گردش��گران صدق  
می کند؛ با اين ح��ال، نمی توان از اين رويکردها برای تحلیل همه 
گردش��گران يا حتی همه بخش های گردشگری استفاده کرد زيرا 
در دنیای پر شتاب و متغیر کنونی، فناوری ها و جوامع به سرعت در 
حال تغییر هس��تند و نسل های جديد با اعتقادات مختلف و الگوها 
و انگیزه های س��فر منحصربه فرد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی 
 .(Yousaf et al, 2018) متفاوت به جريان های گردشگری پیوسته اند

به گفته گوس��نز8 )2000( تئوری های انگیزش نشان  می دهند 

ک��ه افراد به طور مداوم برای دس��تیابی به يک وضعیت متعادل و 

با ثبات )هموس��تاز9( تالش  می کنند. به طور کلی، انگیزه هنگامی 

رخ  می ده��د که وضعیت متعادل مختل ش��ود و آگاهی از کمبود 

نیاز وجود داش��ته باشد. در اين راس��تا، اين آگاهی خواسته هايی را 

ايجاد  می کند و در نتیجه، هدفی برای تأمین نیاز آش��کار  می شود 

(Jiang, 2019). بدين ترتیب  می توان گفت اغلب تئوری های مطرح 

شده در اين خصوص، تأکید بر عواملی انگیزشی رانشی و کششی 

سفر دارند که به عنوان دو عامل مختل کننده و متعادل کننده ذهن 

گردش��گر همسو با يکديگر در جريان های گردشگری نقش دارند 

)ضرغام، 1397(.

1. Dann
2. Travel Career Ladder
3. Pearce
4. Travel Career Patterns
5. Pearce & Lee
6. Iso-Ahola
7. Mcintosh & Goeldner
8. Goossens
9. homeostasis

ـ تئوری رانشی و کششی 

تئوری عوامل انگیزشی رانشی و کششی که توسط دان )1977( 
ارائه ش��ده يک��ی از چارچوب های نظری کاماًل پذيرفته ش��ده در 
مطالعات و پژوهش های گردشگری  می باشد که به طور گسترده ای 
 ب��رای توضیح انگیزه های س��فر م��ورد مطالعه قرار گرفته اس��ت

 (Roy & Sharma, 2020; Yousaf et al, 2018 ). ب��ه گفت��ه دان 
)1977(، عوامل متعددی، گردش��گران و/ يا مس��افران را ترغیب  
می کنند تا از مکان ها يا مقصد خاص بازديد کنند، که اين عوامل 
 را  می توان به عنوان انگیزه های رانشی يا کششی دسته بندی کرد
 (Yousaf et al, 2018). اي��ن عوام��ل همچنین به عنوان مفاهیمي 
کلی��دي براي توضیح رفتار گردش��گري و دالي��ل تصمیم گیری 
افراد ب��راي س��فر مط��رح می ش��وند (Tinakhat,  2020). عوامل 
رانش��ی را  می توان در ابتدايی ترين س��طح، به عنوان عوامل ذاتی 
يا محرک های داخلی در نظر گرفت که افراد را ترغیب و تش��ويق 
به س��فر  می کنن��د و دربرگیرنده عواملی مانند اش��تیاق و میل به 
اس��تراحت، تفري��ح، ماجراجويی و ف��رار و میل به “دور ش��دن از 
همه چیز” و کش��ف چیزه��ای جديد و تعامل اجتماعی  می باش��د 
 و ب��ه نوعی نیازه��ای اجتماع��ی- روانی افراد را نش��ان  می دهد
(Yousaf et al, 2018; Paskova, & Zelenka, 2019; Seebaluck et al, 2015) 

 که نقش مهمی در ايجاد احساس عدم تعادل در ذهن فرد دارند و 
در اينجا گردشگری  می تواند به عنوان يک عامل مهم در اصالح 

  .(Roy & Sharma, 2020) اين چالش به کمک فرد بیايد
در مقابل، عوامل کشش��ی )محرک خارجی( بیش��تر با امکانات 
Naidoo et al., 2015; Xiao-) و جذابی��ت مقصد مرتب��ط هس��تند

jing, 2014). ب��ه عب��ارت ديگ��ر عوامل کشش��ی از داخل مقصد 
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هداي��ت  می ش��وند و  می توانند به تحريک عوامل رانش��ی کمک 
کنند. بنابراين مقصد بايد بتواند انتظارات مش��تری از نظر قیمت، 
تس��هیالت و امکانات )به عنوان مثال مح��ل اقامت، حمل ونقل، 
غذا، رستوران و پارک های تفريحی( و از همه مهم تر سطح کیفیت 
ارائه ش��ده را ب��رآورده کن��د (Yousaf et al, 2018). بر طبق يون و 
يوسال1 )2005( عوامل انگیزشی کششی را  می توان به جنبه های 
ملم��وس )جاذبه ها، امکان��ات و خدمات خاص مقص��د، عملکرد، 
دوستی کارکنان ( و ناملموس )مبتنی بر ادراک، انتظارات و تفسیر 
گردشگر، مانند ارزش سرگرمی، منحصربه فرد بودن و تفاوت ادراک 
 ش��ده نس��بت به خانه از نظر فرهنگ، غذا و محیط( تقس��یم کرد
 (Dean, & Suhartanto, 2019). بدي��ن ترتی��ب طب��ق اين تئوری، 
گردش��گران با توجه به تحت فشار بودن از سوی نیازهای درونی 
خود به س��مت انتخاب مقصد س��وق داده  می شوند، مقاصد نیز با 
توجه به ويژگی های خود اين نیاز ها را برآورده  می سازد و منجر به 
.(Abdul-Talib & Ramlee, 2020) جلب رضايت گردشگر  می شوند

ـ تئوری ذی نفعان و مسئولیت پذیری اجتماعی 

بر طبق فريمن2 )1984(، ذی نفع به گروه يا فردی گفته  می شود 
که  می تواند بر دستیابی به اهداف سازمان تأثیرگذار باشد يا تحت 
تأثیر آن قرار گیرد”  (Dabphet, 2013). دونالسون و پرستون3)2008( 
تئوری ذی نفعان را دارای س��ه بعد مهم  می دانند، متش��کل از: بعد 
توصیفی )چه کس��ی ذی نفع اس��ت؟ و رابطه اش با دنیای بیرون 
چگونه اس��ت؟(، بعد ابزاری )ب��ه ذی نفعان نگاه ابزاری دارد( و بعد 
هنجاری )راهنمای اخالقی و فلس��فی را برای مديريت ذی نفعان 
ارائه  می کند( ، )وثوقی و خانی، 1396(. ذی نفعان گردشگری همیشه 
ب��ه عنوان بازيگران اصلی در نظر گرفته  می ش��وند که موفقیت يا 
عدم موفقیت در يک مقصد گردش��گری را تعیین  می کنند و بدين 
منظور مش��ارکت آن ها در طول برنامه ريزی و توسعه گردشگری 
ض��روری اس��ت؛ از اي��ن رو از تئوری ذی نفع��ان ب��رای ارزيابی 
 مشارکت س��هام داران در برنامه ريزی گردشگری استفاده  می شود

 (Ho et al, 2013). ذی نفعان اصلی در زمینه گردش��گری ش��امل 

1. Yoon & Uysal
2. Freeman
3. Donaldson and Preston

دولت و نهادهای گردش��گری، گردش��گران، س��اکنان، صنايع و 
 Lee & Hsieh, 2016; Swanson,) س��ازمان های غیردولتی  می باشد
Woo et al, 2016 ;2014) و ه��ر گ��روه از اي��ن ذی نفعان به عنوان 

س��ازنده مه��م مقصد گردش��گری در نظر گرفته  می ش��وند و هر 
 Salimon et al,) يک نقش های بس��زايی در توس��عه مقصد دارند
2019). بدين ترتیب استراتژی های بازاريابی و مديريتی که توسط 

هر مقصدی اتخاذ  می ش��ود بايد خواس��ته ها و انتظارات همه اين 
ذينفعان و در عین حال، مس��ائل پاي��داری را نیز مدنظر قرار دهد 
(Franco & Estevão, 2010). دولت ه��ا به عنوان يکی از ذی نفعان 

اصلی نقش مهمی در ايجاد بستر و تحريک اقدامات برای اطمینان 
از توسعه پايدار گردشگری دارند، آن ها بايد محیطی را فراهم کنند 
که بخش خصوصی، جامعه محلی، گردشگران و ساير ذينفعان را 
قادر به پاس��خگويی در خصوص فعالیت های خود کند و اين مهم 
نیز  می تواند با ايجاد و اجرای مجموعه ای از سیاس��ت های توسعه 
و مديريت گردشگری، که با همکاری ديگر ذی نفعان تنظیم شده 

 .(Brokaj, 2014) است، محقق شود
هسته اصلی عدم پايداری گردشگری مربوط به سهم ناشناخته 
و مس��ئولیت های پذيرفته نش��ده ه��ر يک از ذی نفع��ان در برابر 
اثرات منفی بازار گردش��گری اس��ت که از ط��رف تقاضا و عرضه 
بازار گردش��گری ايجاد  می شود؛ به عبارت ديگر اين عدم پايداری 
به واس��طه بازيگران و ذی نفعان جمعی و فردی گردشگری است 
که هزينه های حس��اب نشده فعالیت های خود را بر جامعه، میراث 

 Paskova,) فرهنگی و همچنین محیط زيس��ت در نظر نمی  گیرند
Zelenka, 2019 &). مفه��وم مس��ئولیت اجتماعی دارای س��ه بعد 

اصل��ی اقتصادی، زيس��ت محیطی و فرهنگ��ی اجتماعی )ابعادی 
مش��ابه با مفهوم گردش��گری پايدار( اس��ت که به عنوان ابزاری 
ب��رای حل اثرات منفی زيس��ت محیطی و فرهنگ��ی - اجتماعی 
اس��تفاده  می ش��ود (Paskova, & Zelenka, 2016). گردشگران نیز 
به عنوان يکی از ذی نفعان گردش��گری دارای مسئولیت اجتماعی 
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نس��بت به محیط و جامعه میزبان  می باشند، آن ها با تصمیم  گیری 
 خود بر پايداری و س��ودآوری مقاصد گردشگری تأثیرگذار هستند 
(Slivar, 2018). آگاهی گردشگران از مسئولیت های خود در جهت 

محافظت و بهبود مقصد گردشگری در روند مشارکت گردشگری 
تأثیر بازدارنده ای بر رفتارهای منفی احتمالی آن ها دارد؛ آگاهی از 
مس��ئولیت اجتماعی گردشگران دارای دو بعد آگاهی از مسئولیت 
ش��خصی1 (SRA) و آگاهی از مس��ئولیت عمومی2 (PRA) است. 
مس��ئولیت ش��خصی به آگاهی از مس��ئولیت در تنظیم سخنان و 
رفتارهای فرد اشاره دارد: مانند مسئولیت پیروی از مقررات مقصد 
و مسئولیت عمومی به آگاهی از مسئولیت های حفظ محیط برای 
کاالهای عمومی، مانند مس��ئولیت حفاظت از محیط زيست، عدم 
 مزاحمت برای س��اير گردش��گران و س��اکنان محلی اش��اره دارد
 (Luo et al, 2016). طب��ق گفت��ه گودوي��ن3 )2011( س��ه جنب��ه 
مس��ئولیت مربوط به گردش��گری وجود دارد: پاسخگويی، توانايی 
و ظرفیت واکنش نش��ان دادن؛ اين بدان معنی اس��ت که آگاهی 
به تنهايی کافی نیس��ت، برای انجام هر کاری، اقدام الزم اس��ت 

 .(Fredvig-Erichsen, 2020)

گردشگر و خطرات ادراکی
ب��ه گفته روزا4 )2003( خطر را  می توان به عنوان عدم اطمینان 
در م��ورد وضعیت يا روي��دادی توصیف کرد ک��ه در آن چیزی با 
 .(Adeloye & Brown, 2017) ارزش انس��انی در معرض خطر باشد
لذا خطر درک ش��ده منجر به تصمیم ه��ای مختلف و اقداماتی به 
منظور کاهش خطر  می شود (Zheng, 2018). در گردشگری، خطر 
درک شده ش��رايطی را توصیف  می کند که منجر به تصمیم های 
Sánchez-) منطقی در مورد سفر يا انتخاب مقصد جايگزين  می شود

Cañizares et al, 2020). گردش��گران عمدتاً تصمیم های سفر خود 

را بر اساس خطر ادراک شده  می گیرند؛ اما بايد به اين نکته توجه 
داش��ت که بین خط��ر واقعی و خطر درک ش��ده نیز تفاوت وجود 

1. self responsibility awareness
2. Public responsibility awareness
3. Goodwin
4. Rosa

دارد؛ خطر احتمال وقوع حادثه ای نامطلوب اس��ت که با پیامدهای 
منفی احتمالی رفتار مصرف کننده مرتبط اس��ت؛ در حالی که خطر 
درک ش��ده به درک مصرف کننده از منفی بودن کلی عملی اشاره 
دارد که اگر بیش از حد قابل قبولی باش��د، ممکن اس��ت بر رفتار 
س��فر تأثیر بگ��ذارد (Carballo et al, 2017). اما ادراک خطر در هر 
فرد متفاوت است و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ويژگی های 
فردی، ساختارهای اجتماعی و اعتقادات فرهنگی، تجارب گذشته، 
 Zheng, 2018; Cori et) رس��انه ها و ساير منابع اطالعاتی قرار دارد
al, 2020; Zhan et al, 2020). همچنین طبقه بندی های متفاوتی از 

خطرات س��فر وجود دارد؛ میسر ويرمیر )1998( خطرات سفر را به 
باليای طبیعی، مسائل بهداشتی و بیماری ها، جنايت و تصادف و 
 Neuburger & Egger,) نگرانی های بهداشتی تقسیم بندی کرده اند
2020). گردش��گران هنگام برنامه ريزی سفر خود با منابع مختلف 

خطر )کلی و خاص( روبرو هس��تند؛ خطرات کلی، هم گردشگران 
و هم س��اکنان مقصد را تحت تأثیر قرار  می ده��د مانند: جنايت، 
س��المتی و بالي��ای طبیعی، اما خطرات ديگری نی��ز در رابطه با 
فرايند مصرف گردش��گر وجود دارد مانند موانع مختلف فرهنگی، 
ش��یوه های مختلف حمل ونقل، نگرش منفی ساکنان، وضعیت بد 
آب وهوا، اعتصابات، بهداشت نامناسب و عدم اطمینان از قوانین و 

.(Carballo et al, 2017) مقررات در مقصد
بر طبق مطالع��ات جوناس5 و هم��کاران )2011( ادراک خطر 
مربوط به س��المتی بعد از خطر ناش��ی از جرم و جنايت در هنگام 
برنامه ريزی س��فر به کش��ورهای در حال توسعه از اهمیت بااليی 
برخوردار اس��ت. اما در شرايط بحرانی امروز و پاندمی کوويد-19 
که مردم سراس��ر دنیا و در تمامی کشورها در معرض خطر شیوع 
اين بیماری قرار دارند، ادراک اين خطر بیش��تر از قبل قابل تأمل 
اس��ت (Li, & Ito, 2021). به گفته فلويد6 و همکاران )2000( خطر 
ادراک ش��ده سالمتی، شامل حساس��یت درک شده فرد نسبت به 
يک بیماری و شدت درک شده آن است؛ حساسیت، به خطر ابتال 
به بیماری اش��اره دارد؛ در حالی که ش��دت درک شده را  می توان 

5. Jonas
6. Floyd
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به عنوان درک ش��خص از ش��دت بیماری در نظر گرفت. هر چه 
میزان حساسیت و شدت درک شده باال باشد، احتمال بروز رفتارها 
و اقداماتی جهت کاهش خطر )از جمله لغو س��فر و يا تغییر برنامه 
مقصد س��فر( وج��ود دارد (Neuburger & Egger, 2020). به عبارت 
ديگر ادراک خطر به عنوان محرکی برای اقدامات پیشگیرانه عمل  
می کن��د (Cori et al, 2020) و در اينج��ا فرد با افزايش حساس��یت 
ادراک ش��ده و با انجام يک س��ری رفتار توصیه ش��ده، سعی در 
 Schroeder et al,) )محافظت خود از خطر  می کند )خودکارآم��دی
2016). باوجود اين که خطر ادراک ش��ده بر تصمیم  گیری در مورد 

س��فر تأثیرگذار است و اغلب گردش��گران تمايل دارند از سفر به 
مناطق پرخطر اجتناب کنند اما هس��تند گردش��گرانی که هنوز به 
چنین مقاصدی سفر  می کنند (Adeloye & Brown, 2017). به طور 
خاص، افرادی که انگیزه بیشتری برای سفر دارند، خطر کمتری را 

.(Zheng, 2018) قبل يا در طول سفر درک  می کنند

مرور پیشینه ی پژوهش
روی و ش��ارما1 )2020( با استفاده از تئوری رانشی و کششی به 
مطالعه انگیزه های س��فر ي��ک روزه در دوران پاندمی کوويد-19 
از طري��ق متن کاوی )وبالگ های س��فر( پرداختند. آن ها دريافتند 
ترس از کوويد-19 و سبک زندگی قرنطینه ای، افسردگی، تنهايی 
به عنوان عوامل رانش��ی ويژه در اين دوران باعث ش��ده افراد به 
سفرهای يک روزه به مقصد های تمیز به صورت پیک نیک خانگی 
تمايل داشته باشند. اين مطالعه همچنین بیانگر آن است که ترس 
و اس��ترس سبک زندگی قرنطینه ای  می توانند به عنوان مانعی در 
تصمیم  گیری برای تور يک روزه باشد. دين و سوهارتنتو2 )2019( 
عواملی رانش��ی )تعطیالت داشتن، فرار از زندگی روتین و تجربه( 
و کششی )اقامت در شهر و تبلیغات رسانه ای مقصد ( را به عنوان 
عوامل تعیین کننده نیت رفتاری در نظر گرفتند و نش��ان دادند اين 
دو عام��ل بر نیت رفتاری و تکرار بازديد تأثیرگذار هس��تند. کائو3 
)2019( انگیزه های س��فر جوانان چینی )نس��ل بعد از دهه 90( را 
در مقايس��ه با نسل های ديگر )نسل سیاست تک فرزندی( بررسی 

1. Roy & Sharma
2. Dean & Suhartanto
3. Cao

کردند و دريافتند تغییرات اجتماعی، تأثیرات زيادی بر انگیزه های 
نس��ل جديد داش��ته و اين افراد تمايل زيادی به سفر های خارجی 
دارند و همین طور خودش��کوفايی، تعام��ل اجتماعی، تازگی و فرار 
از روزمرگی و آرامش از ديگر انگیزه های رانش��ی آن ها برای سفر 
بوده است. زنگ4)2018( در پژوهش خود به ارزيابی تصمیم های 
دانشجويان آمريکايی برای سفر بر اساس انگیزه سفر و خطر ادراک 
شده پرداخت. او دريافت که گردشگران با ويژگی های شخصیتی 
مختلف، انگیزه های مختلفی )طبیعت س��بز، گش��ت وگذار، اوقات 
فراغت، ديدار با دوس��تان و اقوام، اماکن تاريخی، فرهنگ بی نظیر 
و تجرب��ه ماجراجويی( دارند که بر مالحظات آن ها برای بازديد از 
مقصد مختلف تأثیر  می گذارد. اين افراد همچنین ويژگی های مقصد 
را با توجه به خطر درک ش��ده، ارزيابی و اس��تراتژی های مختلفی 
برای کاهش خطر انتخاب  می کنند. س��و5 و همکاران )2009( در 
مطالعه خود عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد )تايوان( را بررس��ی 
و اولويت بندی کردند و از بین 22 انگیزه شناس��ايی شده، بازديد از 
دوس��تان و اقوام، ايمنی ش��خصی، فرار از زندگی روزمره، تصوير 
مقصد و کیفیت محیط، شش عامل مهم برای گردشگری ورودی 
محسوب  می شود. در اين میان، نیروهای داخلی )فرار از روزمرگی، 
اس��تراحت و آرامش، ديدار با دوستان و اقوام( بیانگر آن است که 
گردش��گران ورودی به دنبال استراحت )هم از نظر جسمی و هم 
از نظر روحی( بودند که توس��ط مقصد ارائه  می ش��ود. در مجموع، 
بررس��ی پیشینه پژوهش نش��ان  می دهد در مطالعات گردشگری، 
پژوهش های زيادی در خصوص انگیزه های س��فر صورت گرفته 
که عمدتاً به صورت کمی و متمرکز بر عوامل رانش��ی و کششی 
انجام گرفته و به ندرت در خصوص عوامل بازدارنده سفر در کنار 
انگیزه ها گردشگر بحث شده است. نکته قابل توجه آن است اغلب 
اين پژوهش ها در ش��رايط معمول سفر صورت گرفته و به بررسی 
شرايط نامعمول و دارای ريسک باالی بیماری نپرداخته اند. بدين 
ترتیب اين پژوهش درصدد کشف مقوله های مختلف انگیزه سفر 
در دوران ش��یوع کوويد-19 از طريق پژوهش کیفی  می باش��د تا 
عوامل تغییر الگو رفتار سفر در اين شرايط نامعمول مشخص شود.

4. Zheng
5. Hsu
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روش شناسی
پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع اکتشافی بوده و با رويکرد 
کیفی مبتنی بر تحلیل محتوی متن مصاحبه انجام ش��ده اس��ت. 
هدف آن نیز کش��ف انگیزه های سفر گردشگران در دوران شیوع 
کوويد-19 اس��ت. تحلیل محتوا از روش های عمده ی مشاهده ی 
اس��نادی است که به وسیله ی آن  می توان متون و اسناد و مدارک 
را، خ��واه مربوط به گذش��ته و خ��واه مربوط به زم��ان حال، مورد 
ارزياب��ی و تحلیلی منظ��م و دقیق ق��رار داد. در طبقه بندی کلی، 
معم��واًل روش های متف��اوت تحلیل محتوا به دو دس��ته ی کلی 
روش تحلیل محتوای کّمی و روش تحلیل محتوای کیفی تقسیم  
می ش��وند )طیبی ابولحس��نی، 1398(. تحلیل محت��وای کیفی را  

می توان روش��ی پژوهشی برای تفس��یر ذهنی محتوايی داده های 
متنی از راه فرايندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی يا 
طراحی الگوهای ش��ناخته شده دانست )ايمان و نوشادی، 1390(. 
جامعه ی آماری اين پژوهش، گردشگرانی بودند که در دوران شیوع 
کوويد-19 به س��فرهای داخلی رفته اند و برای انتخاب نمونه نیز 
از روش نمونه  گیری هدفمند اس��تفاده شد. فرايند انتخاب نمونه ها  
تا زمانی اس��تمرار پیدا کرد که پاسخ ها يکنواخت و تکراري شدند 
و پژوهش��گران به حداکثر اطالعات در مورد پديده دست پیدا کرد 
و در نهايت، با اس��تفاده از اش��باع نظري درب��اره ی تعداد نمونه ها 
تصمیم گی��ری  ش��د. همچنین داده ها از طري��ق مصاحبه ی نیمه 

ساختاريافته در اسفند ماه 1399 جمع آوری شدند.

جدول 1- اطالعات جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه

وضعیتشغلیرشتهتحصیلیسطحتحصیالتوضعیتتأهلسن)سال(جنسیتکدمشارکتکننده

P1خانهدارنرمافزارلیسانسمتأهل32زن

P2دولتیکشاورزیفوقلیسانسمتأهل42زن

P3دانشجوگردشگریدکتریمجرد32زن

P4دولتیروانشناسیبالینیفوقلیسانسمجرد26زن

P5خانهدارادبیاتزبانانگلیسیلیسانسمتأهل36زن

P6آزادحسابداریلیسانسمتأهل34زن

P7آزاد-زیردیپلممتأهل40مرد

P8دانشجومدیریتبازرگانیدکتریمجرد30زن

P9دانشجومدیریتجهانگردیلیسانسمجرد22زن

P10آزاد-دیپلممجرد32مرد

P11دانشجوحقوقفوقلیسانس23زن

P12دانشجومدیریتجهانگردیلیسانسمجرد19زن

P13دانشجوبرنامهریزیگردشگریفوقلیسانسمجرد24زن

P14آزاد-دیپلممتأهل52مرد

P15دانشجوبرنامهریزیگردشگریفوقلیسانسمجرد24زن

P16آزادمعماریلیسانسمجرد25مرد

P17آزاد-دیپلممتأهل58زن
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جدول2-ساختارسؤالهایمصاحبه

منابعسؤالمتناظرعناصر

رانشی
Q1-چهعواملونیازهایشخصیوذهنیشماراترغیببه

سفرکردهاست؟

;Xiao-jing, 2014; Yousaf et al, 2018
 Salimon et al, 2019; Roy & Sharma,  2020; Abdul-Talib &

Ramlee, 2020

;Q2 Hsu et al, 2009; Xiao-jing, 2014; Dean & Suhartanto, 2019-چهویژگیهاییازمقصدبرانتخابشماتأثیرگذاربودهاست؟کششی
Salimon et al, 2019; Abdul-Talib & Ramlee, 2020

بازدارنده

Q3-چهعواملیدرتصمیمگیریشمابرایسفر،ممانعتایجاد
کردهونقشبازدارندهداشتهاست؟

بهنظرشماسفردرایندورانمنجربهخطرافتادنسالمت
جامعهمحلینمیشود؟

آیامسافران،نسبتبهمقصدسفرخودوجامعهبومیآن
احساسمسئولیتدارند؟

 Brokaj, 2014; Lee & Hsieh,2016; Slivar, 2018; Nicolaides,
2015

Paskova, & Zelenka, 2019; Luo et al, 2016
 Schroeder et al, 2016; Carballo et al, 2017; Adeloye &

 Brown, 2017; Cori et al, 2020; Neuburger & Egger, 2020;
;Sánchez-Cañizares et al, 2020

س��ؤال های مصاحبه از م��رور نظام مند مبانی نظ��ری )تئوری 
انگیزش، تئوری ذی نفعان، مسئولیت اجتماعی و خطر ادراک شده( 
استخراج گرديد که در جدول )2( گزارش شده است. تحلیل داده ها 
با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و گزينشی 
 انجام ش��د. به منظور ارتقای روايی، از چندين اس��تراتژی ازجمله

 روايی ماکسول1 در ارتباط با مراحل مختلف پژوهش، استفاده شد: 
روايی توصیفی )متن نويسی بالفاصله مصاحبه، حداقل مداخله در 
توصی��ف )بهره  گیری از عبارات توصیف��ی مانند نقل قول((، روايی 
تفسیری )ارائه تفسیرها و نتايج به مشارکت کنندگان و اصالح مواردی 
که به درستی درک نشده.(، روايی تئوريک )برخورداری پژوهش از 
پشتوانه نظری مناسب و تکثر تئوری و دريافت نظرات همکاران(.

1. Maxwell

یافته ها

-کدگذاری باز

در اي��ن مرحله، پس از انجام مصاحبه ها، آنچه به صورت گفتار 
بود، در قالب متن پیاده س��ازی گرديد و مبتنی بر عناصری که بر 
اساس مبانی نظری )تئوری انگیزش، تئوری ذی نفعان، مسئولیت 
اجتماعی و خطر ادراک ش��ده( به دس��ت آمده، داده ها خط به خط 
تحلیل و از اين طريق داده ها در قالب مفاهیم نش��ان داده ش��دند. 

کدگ��ذاری در اي��ن مرحله به دو ص��ورت، با اس��تفاده از واژگان 
مصاحبه ش��وندگان و ديگری از طريق پژوهشگر برمبناي مفاهیم 
موج��ود در داده ه��ا انجام گرفت )ج��دول )4((: کدگذاری باز(. کد 
مفهوم با حرف )T( و کد مصاحبه ش��ونده با حرف )P(   می باشد. 
پس از اتمام کدگذاری، به طور کلی، 41 مفهوم از متن های مربوط 
به مصاحبه اس��تخراج شد. برای نمونه و نش��ان دادن اينکه روند 
اس��تخراج مفاهیم در کدگذاری به چه صورت بوده، جدول )3( به 

شرح زير ارائه  می شود.

جدول3-نمونهکدگذاریباز)سؤالیک(

)کدها(مفاهیممتنمصاحبهشونده

P6

قبلازکروناماهمیشههفتهاییهبارمیرفتیمخونهدوستامونیااونامیومدن
خونهما.محدودیتهاوقرنطینهباعثازهمدوربمونیم.دیگهخیلیدلمون
برایهمتنگشدتصمیمگرفتیمبریمببینمشون.ازطرفدیگهفشاریکاریم
زیادودرسایبچمکهیهباریشدهتواینچندوقتکالفهشدم،قرارشد

یهسفرباهمبریمحالمونخوبشه

)T3(دلتنگیبرایاقواموآشنایان
)T2(فشارکاری

)T5(خستگیوفشارناشیازتحمیلشدندرسبچهها
بروالدین

)T4(تعاملاجتماعی
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جدول4-کدگذاریباز

کدهایاستخراجی)مصاحبهشونده(-مفاهیم)تعدادتکرار(سؤال

Q1

)T1(فشارروحیناشیازطوالنیشدنقرنطینهومحدودیتها)11تکرار(؛)T2(دورهمبودنخانوادگی)6تکرار(؛)T3(دلتنگیبرای
اقواموآشنایان)5تکرار(؛)T4(تعاملاجتماعی)4تکرار(؛)T5(دوریازاسترسوفشارکاری)5تکرار(؛)T6(خستگیوفشارناشیاز
تحمیلشدندرسبچههابروالدین)3تکرار(؛)T7(آرامش)3تکرار(؛)T8(استراحت)3تکرار(؛)T9(ماجراجویی)2تکرار(؛)T10(فرار

ازروزمرگی)2تکرار(؛)T11(تفریحوسرگرمی)2تکرار(؛

Q2

)T12(جاذبههایطبیعی)9تکرار(؛)T13(خانهاقواموآشنایان)6تکرار(؛)T14(مقصدخلوتوکمخطر)4تکرار(؛)T15(برخورداری
آبوهوایمطبوع)4تکرار(؛)T16(داشتنخانهدوم)3تکرار(؛)T17(امکاناتوتسهیالتمقصد)3تکرار(؛)T18(وجودمراکزارزانقیمت
خرید)2تکرار(؛)T19(امکاناتانجامفعالیتهایماجراجویانه)2تکرار(؛)T20(جاذبههایمعنویوفرهنگی)2تکرار(؛)T21(مناظرزیبا)2
تکرار(؛)T22(میهماننوازیجامعهمیزبان)2تکرار(؛)T23(خلوتبودنهتلها)2تکرار(؛)T24(توصیهنزدیکانبهامنبودنمقصد)2تکرار(

Q3

)T25(ماسکزدن)14تکرار(؛)T26(رعایتفاصلهاجتماعی)10تکرار(؛)T27(استفادهازموادضدعفونی)7تکرار(؛)T28(ترسازابتالی
بهبیماریدرهنگاماستفادهازوسایلحملونقلعمومی)7تکرار(؛)T29(عدمتمایلسفربهمناطقپرخطر)7تکرار(؛)T30(ترسابتالی
بهبیماریدرمراکزاقامتیعمومی)6تکرار(؛)T31(ترجیحسفربهمناطقطبیعیوخلوت)6تکرار(؛T32((مدتاقامتکوتاه)4تکرار(؛
T33((عدمتوقفبینراهیبرایبازدیدازجاذبهها)4تکرار(؛T34((عدماستفادهازمراکزپذیراییبینراهی)4تکرار(؛T35((ترسابتالی
بهبیماریدرتورها)4تکرار(؛T36((ترسابتالیبهبیماریدرمراکزپذیرایی)4تکرار(؛T37((محدودیتهایترددمحورهایمواصالتی
برخیاستانها)3تکرار(؛T38((جریمهترددبرایخودروهایغیربومی)3تکرار(؛T39((ناراحتیوبرخوردجامعهمحلیباگردشگر)3تکرار(؛

T40((جلوگیریازوروداتومبیلهایشخصیبهبرخیمناطق)2تکرار(؛T41((بیتوجهینسبتبهگردشگران)2تکرار(

-کدگذاری محوری
پ��س از کدگذاری باز و اس��تخراج 41 مفه��وم، در اين مرحله، 
مفاهیم استخراج شده با يکديگر مقايسه و ارتباط هر يک از آن ها 
نیز مشخص شد. سپس مفاهیم مشابه در يک طبقه قرار گرفتند. 
بدين ترتیب در اين مرحله مقوله های فرعی و اصلی ترسیم شدند. 
به طور کلی، 9 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی ايجاد شد. برای مقوله 
اصلی )رانشی(، سه مقوله فرعی، نیازهای روان شناختی عمومی )6 
مفهوم( ارتباطات اجتماعی )2 مفهوم( تأثیرات قرنطینه )3 مفهوم(؛ 

برای مقوله اصلی )کششی( دو مقوله فرعی قابلیت های منطقه  )8 
مفهوم( و اطمینان از سالمت محیط )5 مفهوم(؛ برای مقوله اصلی 
بازدارنده بیرونی دو مقوله فرعی سیاس��ت های بهداشتی دولت )3 
مفه��وم( و عدم پذيرش جامعه بومی )2 مفهوم( و در نهايت برای 
مقوله اصلی بازدارنده درونی دو مقوله فرعی احس��اس مسئولیت 
ذهنی )8 مفهوم( و خطر ادراکی کوويد-19 )4 مفهوم(، تعیین شد 
)ج��دول )5((. در ادامه اين مفاهیم و مقوله های فرعی و اصلی به 

تفسیر مطرح  می شود.

جدول5-کدگذاریمحوری

مقولههایاصلیمقولههایفرعیمفاهیم

)T5(دوریازاسترسوفشارکاری)5تکرار(؛)T7(آرامش)3تکرار(؛)T11(تفریحوسرگرمی)22
تکرار(؛)T8(استراحت)3تکرار(؛)T9(ماجراجویی)2تکرار(؛)T10(فرارازروزمرگی)2تکرار(؛

نیازهایروانشناختی
عمومی

رانشی ارتباطاتاجتماعی)T2(دورهمبودنخانوادگی)6تکرار(؛)T4(تعاملاجتماعی)4تکرار(

)T1(فشارروحیناشیازطوالنیشدنقرنطینهومحدودیتها)11تکرار(؛)T3(دلتنگیبرایاقوامو
آشنایان)5تکرار(؛)T6(خستگیوفشارناشیازتحمیلشدندرسبچههابروالدین)3تکرار(؛

تأثیراتقرنطینه

)T12(جاذبههایطبیعی)9تکرار(؛)T15(برخورداریآبوهوایمطبوع)4تکرار(؛)T17(امکاناتو
تسهیالتمقصد)3تکرار(؛)T18(وجودمراکزارزانقیمتخرید)2تکرار(؛)T19(امکاناتانجامفعالیتهای
)T22(؛)(مناظرزیبا)2تکرارT21(؛)(جاذبههایمعنویوفرهنگی)2تکرارT20(؛)ماجراجویانه)2تکرار

میهماننوازیجامعهمیزبان)2تکرار(؛

قابلیتهایمنطقه

کششی

)T13(خانهاقواموآشنایان)6تکرار(؛)T16(داشتنخانهدوم)3تکرار(؛)T14(مقصدخلوتوکمخطر)4
تکرار(؛)T24(خلوتبودنهتلها)2تکرار(؛)T24(توصیهنزدیکانبهامنبودنمقصد)2تکرار(

اطمینانازسالمت
محیط
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)T25(ماسکزدن)14تکرار(؛)T26(رعایتفاصلهاجتماعی)10تکرار(؛)T27(استفادهازمواد
ضدعفونی)7تکرار(؛)T29(عدمتمایلسفربهمناطقپرخطر)7تکرار(؛)T31(ترجیحسفربهمناطقطبیعی
وخلوت)6تکرار(؛)T32(مدتاقامتکوتاه)4تکرار(؛T33((عدمتوقفبینراهیبرایبازدیدازجاذبهها

)4تکرار(؛T34((عدماستفادهازمراکزپذیراییبینراهی)4تکرار(

احساسمسئولیت
ذهنی

بازدارندهدرونی

)T28(ترسازابتالیبهبیماریدرهنگاماستفادهازوسایلحملونقلعمومی)7تکرار(؛)T30(ترسابتالی
بهبیماریدرمراکزاقامتیعمومی)6تکرار(؛T35((ترسابتالیبهبیماریدرتورها)4تکرار(؛T36((ترس

ابتالیبهبیماریدرمراکزپذیرایی)4تکرار(

خطرادراکی
کووید-19

T37((محدودیتهایترددمحورهایمواصالتیبرخیاستانها)3تکرار(؛T38((جریمهترددبرای
خودروهایغیربومی)3تکرار(؛T40((جلوگیریازوروداتومبیلهایشخصیبهبرخیمناطق)2تکرار(

سیاستهایبهداشتی
بازدارندهبیرونیدولت

T39((ناراحتیوبرخوردجامعهمحلیباگردشگر)3تکرار(؛)T41(بیتوجهینسبتبهگردشگران)2
تکرار(

عدمپذیرشجامعه
بومی

1- انگیزه رانشی

1-1- نیازهای روان شناختی عمومی

انگیزه های رانش��ی  را  می توان به عنوان عواملی در نظر گرفت 
که نیازهای اجتماعی و روانی افراد را نش��ان  می دهند و به نوعی 
دالي��ل تمايل فرد به س��فر را توضیح  می دهد. الگوی س��فر افراد 
ارتباط تنگاتنگی با نیازهای روان ش��ناختی آن ها دارد که منجر به 
ترغیب و تش��ويق آن ها به سفر   نوعی ش��ود. دان )1981( معتقد 
اس��ت که وضعیت روحی و روانی گردش��گران بر سفر و بازديد از 
مکان های جديد تأثیر  می گذارد. در اغلب مطالعات صورت گرفته 
در خصوص انگیزه س��فر، اين نیازهای درونی گردشگران، عامل 
اصلی تصمیم و اقدام به س��فر بوده اس��ت. در پژوهش حاضر نیز 
مشارکت کنندگان يک س��ری نیازهای درونی را به عنوان عوامل 
ترغیب به س��فر نام بردند که اغلب از عوامل ش��ناخته شده ذاتی 
س��فر  هس��تند و در تئوری رانشی و کشش��ی دان )1977( از آن 
به عنوان انگیزه رانش��ی نام برده شده است. اين عوامل شناسايی 
ش��ده ش��امل:  دوری از استرس و فش��ار کاری، آرامش، تفريح و 
س��رگرم، اس��تراحت، ماجراجويی، فرار از روزمرگی  می باش��د. هر 
کدام از مش��ارکت کنندگان پژوه��ش دارای يک يا چندين انگیزه 

روان شناختی برای سفر بودند.
برای مثال مشارکت کننده ی (P 6) برای توصیف نیازهای درونی 
خود برای سفر، اين گونه پاسخ  می دهد: » بعد از چند ماه کار کردن 
حس  می کردم نیاز دارم از اس��ترس فضای کار دور بش��م، دنبال 
آرامش و استراحت بودم، يکم حال هوام عوض شه، با انرژی بیشتر 

برگردم سرکار و زندگی معمولم”. 

1-2- ارتباطات اجتماعی

انگیزه اجتماعی بیانگر اين ديدگاه س��نتی اس��ت که انسان ذاتًا 
اجتماعی هس��تند و بنابراين تمايل دارند در کنار افراد ديگر باشند، 
باألخص با افرادی که دارای اشتراکات نزديک شخصی، فرهنگی 
و اجتماع��ی دارند )مانند اقوام و دوس��تان(. بنابراين افراد به دلیل 
وابستگی به آن ها تمايل به تعامل و همراهی با آن ها دارد. اين نیاز 
نیز يکی از عواملی رانش��ی است که دان )1977( آن را به عنوان 

انگیزه ی سفر عنوان کرده است.
مش��ارکت کننده (P 17) در خصوص اين نی��از اين گونه توضیح  
می دهد: »ما در طول سال مشغول کارای روزمره و دلمشغولی هامون 
هستیم وقت در کنار هم بودن رو نداريم برای همین حس  می کنم 
نیازه يه چند روزی رو فارغ از هر مس��ئله ای دورهم و در کنار هم 

باشیم”. 

1-3- تأثیرات قرنطینه

همان طور که قباًل گفته ش��د انگیزه را  می توان به عنوان قدرت 
روانی يا درونی تأثیرگذار بر تصمیم ها و انتخاب های فرد توصیف 
کرد، نیازی که فرد را وادار به عملی  می کند که به رضايت مطلوب 
ختم  می شود.  سبک زندگی قرنطینه ای، محدوديت های مسافرتی 
تحمیل ش��ده توسط دولت ها، انزوای اجتماعی، ترس از ابتالی به 
بیماری سبب شده مردم احساس تنهايی و افسردگی داشته باشند 
و برای رهايی و خالص شدن از اين تنش ها و فشارهای ناشی از 
قرنطینه و محدوديت های اين بیماری تصمیم به س��فر بگیرند. به 
عبارت ديگر اين موارد نیز از عوامل رانشی مطرح شده در تئوری 
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رانشی کششی دان )1977( است که برای توضیح رفتار گردشگر 
بکار  می رود.

مشارکت کننده (P 5) نیازهای بر خواسته از اين بیماری و سبک 
زندگی در اين دوران را اين گونه توضیح  می دهد: " از طوالنی شدن 
قرنطینه و روند ادامه دار اين بیماری خسته شدم تا کی سفر نريم، 
تنهای چیزی که باعث میش��ه از اين حالت افسردگی و خستگی 
خارج بش��یم سفر رفتنه، از صبح تا ش��ب تو خونه ام، سر تکالیف 

مدرسه بچه ها، همش در حال حرص خوردن و سرو کله زدنم”
بدين ترتیب اين محرک داخلی همیش��ه و در همه شرايط چه 
قبل از ش��یوع کوويد-19 و چه در زمان بحران سالمت امروز، به 
عنوان عاملی در نظر گرفته  می ش��ود که موجب عدم تعادل ذهن  
می ش��ود و برای اصالح اين عدم توازن، گردشگران نیاز به سفر و 

تجربه گردشگری را الزامی  می دانند.

2- انگیزه کششی

2-1- قابلیت های منطقه

طبق تئوری رانش��ی کشش��ی دان )1977(، عوامل کششی به 
عنوان محرک خارجی در نظر گرفته  می ش��ود که بیشتر اشاره به 
جذابی��ت، کیفیت منابع و امکانات مقصد اش��اره دارد. اين عوامل 
دارای ويژگی هايی هس��تند ک��ه توانايی جلب تأمی��ن و رضايت 
نیازهای رانش��ی گردش��گران را دارند. در اي��ن پژوهش نیز يکی 
از عوامل��ی که در انتخاب مقاصد س��فر تأثیرگذار بود قابلیت های 
منطقه اس��ت که شامل جاذبه های طبیعی، برخورداری آب وهوای 
مطب��وع، امکانات و تس��هیالت مقصد، وجود مراک��ز ارزان قیمت 
خريد، امکانات انجام فعالیت های ماجراجويانه، جاذبه های معنوی و 

فرهنگی، مناظر  زيبا، میهمان نوازی جامعه میزبان  می باشد.
مشارکت کننده (P 4) در توضیح داليل انتخاب مقصد خود گفته 
اس��ت: جاذبه های طبیعی منطقه مثل دريا، س��احل زيبا، و اين که 
تو اون منطقه امکان اين وجود داش��ت فعالیت های ماجراجويانه و 
هیجان آور داش��ته باشم تا بی هیجانی و روزمرگی اين چندوقته از 

بین بره”.

2-2- اطمینان از سالمت محیط

صنعت گردشگری به ايمنی و امنیت وابسته است. گردشگران 

عمدتاً از مکان هايی بازديد  می کنند که برداشت های مثبتی از آن 
داشته باش��ند. اطمینان از سالمت محیط نقش مهمی در انتخاب 
مقصد در دوران ش��یوع کوويد برای گردشگران دارد. آن ها سعی  
می کنند مقاصدی را انتخاب کنند که از نظر بهداشتی قابل اطمینان 
و تائید ش��ده باش��د و تهديدی برای س��المت آن ها نباشد. اغلب 
مشارکت کنندگان اين پژوهش معتقد بودند مراکز اقامتی عمومی 
)مانند هتل ها و مس��افرخانه ها( و مقاصد ش��لوغ امکان ابتالی به 
بیم��اری را افزايش  می دهند لذا آن ها س��عی کردند مکان هايی را 
انتخاب کنند که خلوت و کم خطرتر باشد و يا اولويتشان اقامت در 
خانه اقوام و آشنايان يا ويالی شخصی خودشان در مقصد بود زيرا 

اين مکان ها از نظر بهداشتی قابل اطمینان تر هستند.
برای مثال شرکت کننده (P 12) در خصوص اين مقوله اين گونه 
اظهارنظر داش��ته: "ما در شهر ... ويالی شخصی داريم و از بابت 
بحث سالمت و بهداشت خیالمون راحته، خودمون موارد بهداشتی 
و ضدعفونی کردن رو رعايت  می کنیم و ديگه ترس هتل رفتن رو 
نداريم و تو خونه ش��خصی خودمون هستیم و از آب وهوای خوب 

منطقه هم استفاده  می کنیم”.

3- عوامل بازدارنده درونی 

3-1- احساس مسئولیت ذهنی

طب��ق تئوری ذی نفع��ان، تمامی ذی نفعان گردش��گری اعم از 
گردش��گر، جامعه بومی، دولت های و نهادها و ... در توسعه مقصد 
گردشگری نقش دارند و هر يک در قبال مقصد و ساير ذی نفعان 
وظايفی دارند و بايد مس��ئولیت اجتماعی خود را در اين خصوص 
به درس��تی انجام دهند تا منجر به اثرات منفی جبران ناپذير نشود. 
شرايط بحرانی امروز نیز مسئولیت اجتماعی اين ذی نفعان را بیشتر 
کرده است. يکی از اين ذی نفعان، گردشگران هستند که  می بايست 
با توجه به موقعیت پرخطر امروز، احس��اس مسئولیت شديدی در 
قبال س��ايرين داشته باشند. احساس مسئولیتی که در حال حاضر 
جامعه و دولت از آن ها انتظار دارد شامل انجام رفتارهايی است که 
مانع ش��یوع بیماری، آس��یب مالی و جانی به جامعه و کادر درمان  
می ش��ود مانند: عدم س��فر در اين دوران، ماندن در خانه و رعايت 
پروتکل های بهداشتی )ماسک زدن، رعايت فاصله اجتماعی و ...(. 
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اما در اين پژوهش مش��خص شد که گردشگران تعريفی ديگری 
از احس��اس مس��ئولیت دارند، آن ها معتقدند با طوالنی شدن روند 
ش��یوع کوويد-19 و ادامه دار بودن آن، ديگر نمی توان اين سبک 
زندگی قرنطینه ای را تحمل کرد و بايد روند تازه ای را برای س��فر 
اتخاذ کرد. آن ها اظهار داش��تند هر چند ديگر مانند گذش��ته و با 
خی��ال راحت و بدون قیدوبند نمی توان به هر مقصدی س��فر کرد 
و عوامل بازدارنده زيادی در اين ش��رايط وجود دارد؛ اما با رعايت 
يک سری مسائل سفر به برخی مقاصد امکان پذير است. احساس 
مسئولیت از نظر آن ها به اين شکل تعبیر شده است: ماسک زدن، 
رعايت فاصله اجتماعی، اس��تفاده از م��واد ضدعفونی، عدم تمايل 
س��فر به مناطق پرخطر، ترجیح س��فر به مناطق طبیعی و خلوت، 
مدت اقامت کوتاه، ع��دم توقف بین راهی برای بازديد از جاذبه ها، 
عدم استفاده از مراکز پذيرايی بین راهی. به زعم اغلب آن ها رعايت 
اين موارد جديد، بسیار سخت است و چالش هايی را برای آن ها به 

وجود آورده است.
مش��ارکت کننده (P 14) در پاس��خ به بحث احساس مسئولیت 
گردش��گران، اين گونه احساس مسئولیت خود را توصیف  می کند: 
"در مناطق طبیعی به دلیل اين که فضا بازه و افراد پراکنده هستند 
نیازی به رعايت تمامی پروتکل ها نیس��ت و ف��رد با خیال راحت 
میتونه بره س��فر چون که امکان ابتال کمه، اين جوری میشه سفر 
رفت و ديگه تو خونه حبس نباش��یم. من س��عی  می کنم تا جايی 
که میش��ه مکان های شلوغ و پرخطر نرم يا اگه میرم ماسک بزنم 
هرچن��د خود جامعه محلی هم همش��ون رعايت نم��ی کنن  .... . 
بعضی وقتا هم نمیش��ه رعايت کرد مثاًل رس��توران میری نمیشه 

ماسک زد. “.

3-2-خطر ادراکی کووید-19

مطالعات در خصوص خطر درک شده نشان  می دهد بین درک 
خطر گردش��گران و تصمیم  گیری در مورد سفر رابطه وجود دارد. 
گردش��گران تمايل دارند از مقاصد و اماکنی که خطر بالقوه آن ها 
را تهدي��د  می کن��د، اجتناب کنند. در پژوهش حاضر گردش��گران 
معتقدند، درس��ت اس��ت که امکان ابتالی بیماری در سفر وجود 
دارد اما  می توان از رفتن به مقاصد و محیط های که پرخطر هستند 
و ام��کان ابتالی بیم��اری در آن ها زياد اس��ت صرف نظر کرد. از 

ديدگاه آن ها ديگر نمی توان با خیال راحت و بدون ترس، از وسايل 
حمل ونقل عمومی، مراکز اقامتی عمومی، مراکز پذيرايی استفاده 
ک��رد و همچنین با تورها به س��فر رفت، چراک��ه در اين محیط ها 

امکان رعايت مناسب موارد بهداشتی وجود ندارد.
مشارکت کننده (P 1) شرايط را اين گونه توضیح  می دهد: "ديگه 
از ترس اين بیماری نمیشه با تور سفر رفت. اون يکی دو بار سفری 
که رفتیم با ماشین ش��خصی بوده همراه خودمونم غذا برديم که 

مجبور نشیم تو رستوران غذا بخوريم."

4- عوامل بازدارنده بیرونی

4-1 – سیاست های بهداشتی دولت

يکی ديگر از ذی نفعان گردشگری، دولت ها و نهادی گردشگری 
هس��تند که نقش هماهنگ کننده و کنترل کنن��ده را ايفا  می کنند. 
آن ها موظف هس��تند جهت دهی و تأثیرگذاری های الزم را برای 
ايج��اد امنیت و ايمنی از طريق سیاس��ت ها و برنامه های عمومی 
به انجام برس��انند. به عبارتی دولت مس��ئول است در اين شرايط 
بحرانی يک س��ری سیاست های بهداش��تی را اتخاذ و بستری را 
برای اطمینان از اجرای آن فراهم کند و با اقدامات سلبی و ايجابی، 
ديگر اعضای جامعه را وادار کند تا از اين هنجارها پیروی کنند. در 
حال حاضر دولت به منظور کاهش س��فرها به مقاصد گردشگری، 
يک س��ری سیاس��ت ها و اقدامات را در نظر گرفته که تا حدی در 
حال اجرا است شامل: محدوديت های تردد محورهای مواصالتی 
برخی استان ها؛ جريمه تردد برای خودرو های غیربومی، جلوگیری 

از ورود اتومبیل های شخصی به برخی مناطق.
مش��ارکت کننده (P 7) در خص��وص محدوديت اعمال ش��ده از 
سوی دولت معتقد است: " يک سری مقصد رو ديگه خودم تمايلی 
ندارم برم دردس��رش زياده، راحت نمیش��ه ت��ردد کرد تازه جريمه 
هم میش��م. اآلن س��فر رفتن به مقاصد ... راحت تره، کم تر از اين 

محدوديت های دست و پاگیر هست.”

4-2- عدم پذیرش جامعه بومی

جامعه محلی عالوه بر اين که از توسعه گردشگری منفعت کسب  
می کند، به تغییراتی و اثرات منفی ناش��ی از آن نیز، واکنش نشان  
می دهد. رفتار غیرمسئوالنه گردشگران در دوران شیوع اين بیماری 
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نیز منجر به واکنش های رفتاری متفاوت جامعه بومی نس��بت به 
گردش��گران شده است. آن ها گردشگران را مسئول شیوع بیماری 
در مقصد خود  می دانند و در مواجهه با گردشگران رفتارهای خشن 
و تدافعی و يا دوری گزينی )بر حسب شرايط خانوادگی، اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی( از خود نشان  می دهند.
مشارکت کننده )P10(  در خصوص رفتار جامعه بومی در مواجهه 
با گردشگران  می گويد: “در مقاصد ... مردم محلی ديد خیلی بدی 
به مسافر دارند، طوری نگات  می کنند که انگار ما مسئول بیماری 
اين منطقه هستیم برای همین من ديگه اون منطقه نمیرم، يه جا 

میرم که از اين مسائل نداشته باشه”.

کدگذاری گزینشی

در آخرين مرحله از کدگذاری ها، بعد از مشخص شدن مقوله های 
فرعی و اصلی، نیاز است داده ها و کدهای قبلی دقیق بررسی شود 
تا داده هايی، شناس��ايی و انتخاب ش��ود ک��ه از طبقات کدگذاری 
مفهومی ايجاد شده، حمايت کند. در نهايت با تلفیق و توأم کردن 
مقوله ها، خط سیر اصلی داستان و ارتباط مقوله های اصلی با ساير 

مقوله ها ترسیم شد.

. دهدمی کند، به تغییراتی و اثرات منفی ناشی از آن نیز، واکنش نشانمی از توسعه گردشگری منفعت کسب کهاینجامعه محلی عالوه بر 
های رفتاری متفاوت جامعه بومی نسبت به گردشگران شده رفتار غیرمسئوالنه گردشگران در دوران شیوع این بیماری نیز منجر به واکنش

دوری  و یا تدافعی و خشن گردشگران رفتارهای با مواجهه دانند و درمی گردشگران را مسئول شیوع بیماری در مقصد خود هاآناست. 
 دهند.می نشان خود اقتصادی( از و اجتماعی، فرهنگی خانوادگی، رایطش حسب بر)گزینی 

در مقاصد ... مردم محلی دید خیلی بدی به "گوید: می در خصوص رفتار جامعه بومی در مواجهه با گردشگران  (P10) کنندهمشارکت
کنند که انگار ما مسئول بیماری این منطقه هستیم برای همین من دیگه اون منطقه نمیرم، یه جا میرم که می مسافر دارند، طوری نگات
 ."از این مسائل نداشته باشه

 کدگذاری گزینشی -
تا ها و کدهای قبلی دقیق بررسی شود های فرعی و اصلی، نیاز است داده، بعد از مشخص شدن مقولههاکدگذاری از مرحله آخرین در

 خط ها،مقوله کردن توأم و تلفیق با هایی، شناسایی و انتخاب شود که از طبقات کدگذاری مفهومی ایجاد شده، حمایت کند. در نهایتداده
 شد. ترسیم هامقوله سایر با اصلی یهامقوله ارتباط و داستان اصلی سیر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 گیریبحث و نتیجه
آمده که هر کدام به نوعی باهم در ارتباط هستند و دالیل و  به دستهای پژوهش، نه مقوله فرعی و چهار مقوله اصلی با توجه به یافته

کنند. طبق تئوری رانشی کششی، هر دو مفهوم ارتباط نزدیکی باهم دارند. در صورتی که می های سفرهای داخلی را تبیینانگیزه
شود. بدین ترتیب گردشگران می فراهمهای رانشی به سطح مطلوبی از تحریک برسد، جریان برای احساس وجود عوامل کششی انگیزه

و  تأمینرا  آنانمطابقت داشته باشد و بتواند نیازهای  هاآنکنند که با انگیزه رانشی می را انتخاب ییمقصدهاگیری سفر خود، در تصمیم
های رانشی و انگیزهبه افزایش دهد. به عبارت دیگر عوامل کششی  هاآنشده، احساس گردشگری را در  منجر به جلب رضایتشان

عمومی، ارتباطات اجتماعی و  شناختیروانکند. در این پژوهش مشخص شد، نیازهای می را تقویت هاآنو  دهدمی نی پاسخورنیازهای د
 اهآنقرنطینه، گردشگران را ترغیب کرده به منظور رسیدن به تعادل ذهنی و جسمی، تصمیم به سفر بگیرند.  از اثراتنیازهای ناشی 

های خواسته تأمینهای الزم برای جذب و را انتخاب کنند که قابلیت مقصدهاییبایست می دریافتند برای پاسخ به نیازهای درونی خود
ی را با توجه به شرایط بحران خطرکمعین حال این اطمینان را برای گردشگران ایجاد کنند که سفر امن و  داشته باشد و در هاآن

 ردیقرار گ تأثیرای از عوامل بازدارنده تحت تواند توسط مجموعهمی تجربه خواهند کرد. با این حال این جریان گردشگری،سالمتی امروز 
همانند روال گذشته شده  هاآنمعتقدند، چندین عامل بازدارنده وجود دارد که مانع سفر  کنندگانمشارکتو یا مختل شود. در این پژوهش، 

هایی که در این دوران اعمال شده و های بهداشتی دولت و محدودیتاظهار داشتند سیاست هاآنتغییر داده است.  را هاآنو الگوی سفر 
عدم پذیرش و استقبال جامعه بومی از گردشگران به عنوان عوامل بازدارنده بیرونی و احساسات منفی و خطرات درک شده در خصوص 

لیت ذهنی نسبت به مقصد سفر و جامعه بومی )عوامل بازدارنده درونی( سبب شده، ترس از ابتالی بیماری و همچنین احساس مسئو
 ییمقصدهابه واسطه این عوامل بازدارنده دست به گزینش  هاآنگردشگران نتوانند به راحتی به سفر بروند و هر مقصدی را انتخاب کنند. 

 کنند.  تأمینرا  آنانمطلوبی نیازهای درونی  تا حدهای تحمیل شده، زنند که با وجود محدودیتمی

 انگیزه
 کششی

 یهاقابلیت
 منطقه

اطمینان از 
 سالمت محیط

 انگیزه
 رانشی

 یروانشناخت نیازهای
 عمومی

 اجتماعی ارتباطات

 قرنطینه تاثیرات

 عوامل بازدارنده

 بیرونی درونی

 مدل مفهومی پژوهش -1تصویر 
 
تصویر 1- مدل مفهومی پژوهش

بحث و نتیجه  گیری
ب��ا توجه به يافته های پژوهش، نه مقول��ه فرعی و چهار مقوله 
اصلی به دس��ت آمده که هر کدام به نوعی باهم در ارتباط هستند 
و داليل و انگیزه های س��فرهای داخل��ی را تبیین  می کنند. طبق 
تئوری رانشی کشش��ی، هر دو مفهوم ارتباط نزديکی باهم دارند. 
در صورتی که انگیزه های رانش��ی به س��طح مطلوبی از تحريک 
برسد، جريان برای احساس وجود عوامل کششی فراهم  می شود. 
بدين ترتیب گردش��گران در تصمیم  گیری سفر خود، مقصدهايی 
را انتخاب  می کنند که با انگیزه رانش��ی آن ها مطابقت داشته باشد 
و بتواند نیازهای آنان را تأمین و منجر به جلب رضايتش��ان  شده، 
احساس گردشگری را در آن ها افزايش دهد. به عبارت ديگر عوامل 
کشش��ی به انگیزه های رانش��ی و نیازهای درونی پاسخ  می دهد و 
آن ها را تقويت  می کند. در اين پژوهش مش��خص ش��د، نیازهای 
روان شناختی عمومی، ارتباطات اجتماعی و نیازهای ناشی از اثرات 

قرنطینه، گردش��گران را ترغیب کرده به منظور رسیدن به تعادل 
ذهنی و جسمی، تصمیم به سفر بگیرند. آن ها دريافتند برای پاسخ 
به نیازهای درونی خود  می بايست مقصدهايی را انتخاب کنند که 
قابلیت های الزم برای جذب و تأمین خواس��ته های آن ها داشته 
باشد و در عین حال اين اطمینان را برای گردشگران ايجاد کنند 
که س��فر امن و کم خطری را با توجه به شرايط بحران سالمتی 
ام��روز تجربه خواهند کرد. با اين حال اين جريان گردش��گری،  
می تواند توس��ط مجموعه ای از عوامل بازدارنده تحت تأثیر قرار 
گیرد و يا مختل شود. در اين پژوهش، مشارکت کنندگان معتقدند، 
چندين عامل بازدارنده وجود دارد که مانع سفر آن ها همانند روال 
گذش��ته شده و الگوی سفر آن ها را تغییر داده است. آن ها اظهار 
داش��تند سیاست های بهداش��تی دولت و محدوديت هايی که در 
اين دوران اعمال ش��ده و عدم پذيرش و اس��تقبال جامعه بومی 
از گردش��گران به عن��وان عوامل بازدارنده بیرونی و احساس��ات 
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منفی و خطرات درک شده در خصوص ترس از ابتالی بیماری و 
همچنین احس��اس مسئولیت ذهنی نسبت به مقصد سفر و جامعه 
بومی )عوامل بازدارنده درونی( س��بب شده، گردشگران نتوانند به 
راحتی به سفر بروند و هر مقصدی را انتخاب کنند. آن ها به واسطه 
اين عوامل بازدارنده دس��ت به گزينش مقصدهايی  می زنند که با 
وجود محدوديت های تحمیل شده، تا حد مطلوبی نیازهای درونی 

آنان را تأمین کنند. 
در نهايت اين نکته قابل تأمل است که در بحران کوويد-19، ما 
با سناريوی اقتصادی و اجتماعی جديدی روبه رو هستیم که نیاز به 
تعريف مجدد اس��تراتژی ها و بازنگری تصمیم ها و اقدامات توسط 
تمامی ذی نفعان گردش��گری و تعهد و اقدامات مس��ئوالنه آن ها 
در مواجهه با اين تهديد جهانی دارد. بنابراين بررس��ی انگیزه های 
گردش��گران برای س��فر در ش��رايط نامتعارف و پر ريسک امروز 
ضروری اس��ت و از آنجايی که انگیزه، يک مفهوم پويا  است و در 
هر فرد متفاوت از فرد ديگر اس��ت و حتی موقعیت های اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی گردش��گر نیز در ايج��اد انگیزه های متنوع 
تأثیرگذار اس��ت؛ لذا الزم اس��ت که اين مفهوم در هر کش��وری 
با توجه به ش��رايط زندگی افراد آن کش��ور يا منطقه به درس��تی 
شناس��ايی ش��ود.  پژوهش حاضر با شناس��ايی انگیزه های متنوع 
گردش��گران و بازدارنده های سفر داخلی و رابطه آن ها با يکديگر  
می تواند درک بهتری از داليل س��فر در دوران شیوع بیماری ارائه 
ده��د. يافته های پژوهش همچنین  می تواند ب��ه مديران و برنامه 
ريزان دس��ت اندرکار در تصمیم  گیری س��فر کمک کند با آگاهی 
بیشتری نسبت به نیازهای گردشگران و ساير ذی نفعان، استراتژی 
و برنامه های معقوالنه و هوش��مندانه تری را ارائه دهند و نسبت به 
چالش موجود واکنش مناسب تری را اتخاذ کنند. از اين رو با توجه 

به نتايج پژوهش پیشنهادهاي زير ارائه  می شود:
- اعمال سیاس��ت های بهداشتی س��خت گیرانه دولت برای 
مناط��ق قرم��ز: اقدامات س��لبی  نظی��ر جريمه ب��رای تردد 
خودرو ه��ای غیربومی به اين مناطق، جريمه در صورت عدم 

رعايت پروتکل ها.
- تنظیم ش��رايط س��فر ب��ه مقصده��ای مختلف: داش��تن 
گواهی نامه سالمت برای تردد، استفاده از حمل ونقل عمومی، 

مراکز اقامتی، ...، ممنوع بودن چادر زدن در مقصد و ...  
- اعمال نظ��ارت و کنترل بر فعالیت ه��ای عرضه کنندگان 
خدمات گردش��گری: تش��ديد نظ��ارت بر رعاي��ت پروتکل 
بهداشتی در مراکز اقامتی و پذيرايی، حمل ونقل های عمومی، 
آموزش کارکنان برای رعايت مقررات و پروتکل ها،  نظارت بر 
عملکرد آژانس های مسافرتی و جريمه آن ها در صورت تبلیغ 
برای سفر به مناطق قرمز، نظارت بیشتر بر تورهای مسافرتی.
- هماهنگی کامل و همکاری مش��ترک دو وزارت بهداشت 
و درمان و میراث  فرهنگی، گردش��گری و صنايع دس��تی، در 
جهت آگاهی بخش��ی ساير ذی نفعان در خصوص مسئولیت 

اجتماعی آن ها در بحران شیوع کوويد-19.
در پايان بايد گفت اين پژوهش مانند هر پژوهش ديگری دارای 
محدوديت های نیز بوده است: با توجه به اين که سفر رفتن در اين 
دوران کار عقالنی نیست واکنش منفی نسبت به افرادی که سفر  
می روند وج��ود دارد، بعضی از اف��راد از مصاحبه در اين خصوص 
اجتن��اب کردند. همچنین امکان مصاحب��ه حضوری مقدور نبود و 
اغلب مصاحبه ها به صورت تلفنی انجام شد. در نهايت، اين يافته ها 
با توجه به انگیزه های س��فر در شرايط بحران کوويد-19 در ايران 

انجام شده و امکان تعمیم آن در شرايط غیرمشابه وجود ندارد. 
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چکیده

ساختمان های پراهمیت و حساس از قبیل بیمارستان ها، که به عنوان يکی از زيرساخت های حیاتی شهرها محسوب شده، همواره نیاز 
به مقاومت و ايمنی باال در برابر انواع س��وانح و تهديدات را دارند و نقص و فقدان عملکرد آن به خصوص در زمان بحران ها، بر ديگر 
کاربری های شهری نیز بی تأثیر نخواهد بود و در صورت آسیب يا تخريب آن، بدون شک بر سالمتی، ايمنی و حتی اقتصاد جوامع، تأثیر 

جدی خواهد گذاشت. 
بیمارس��تان ها، به دلیل دارا بودن ترکیب پیچیده ای از تجهیزات تش��خیصی و درمانی، سیس��تم ها و تأسیسات اختصاصی، استفاده از 
مواد خطرناک و نیز حضور بیمارانی که در ش��رايط مختلف س��المت جسمی و روحی قرار دارند، بیشتر از ساير دستگاه های خدمت رسان 
به جامعه، در برابر فاجعه ها آس��یب پذيرند و ناتوانی آن ها در ارائه خدمات به موقع، می تواند نتايج جبران ناپذيری به همراه داش��ته باش��د. 
تاب آوری بیمارس��تان، ش��امل توانايی مقاومت، جذب و پاسخگويی در برابر شوک حاصل از فاجعه است. بیمارستان بايد در زمان فاجعه 

عملکردهای اساسی خود را حفظ کرده و بتواند در زمانی کوتاه به حالت قبل و حتی کارآمدتر از حالت اولیه برگردانده شود. 
در اين مطالعه به ضرورت ايمنی بیمارس��تان ها در مقابل حوادث، مقررات س��اختمانی الزامی و افزايش آتش س��وزی در دوران کرونا، 

پرداخته شده است.  

واژگان کلیدی: تاب آوری، زيرساخت شهری، کوويد-19، کرونا، مقررات ساختمانی، آتش سوزی، بیمارستان، اکسیژن. 

نويسنده

y زهره درودی، دکتری شیمی تجزيه، استاديار، گروه آموزشی شیمی، دانشکده علوم پايه، واحد يادگار امام خمینی )ره( شهر ری، دانشگاه آزاد اسالمی تهران

y منصور نجفی مطیعی، کارشناس ارشد معماری، دفتر تدوين مقررات ملّی ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران

تاب آوری بیمارستان ها در دوران کرونا
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Hospital Corona Resilience
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Abstract

Important and sensitive buildings such as hospitals, which are considered as one of the vital infrastruc-

tures of cities, always need high resistance and safety against all kinds of accidents and threats, and their 

defects and lack of performance, especially in times of crisis, have other uses. Urban development will not 

be ineffective and in case of its damage or destruction, it will undoubtedly have a serious impact on the 

health, safety and even the economy of the communities.

Hospitals, due to having a complex combination of diagnostic and therapeutic equipment, special sys-

tems and facilities, use of hazardous substances and the presence of patients who are in different conditions 

of physical and mental health, more than other devices serving the community, Are vulnerable to disasters 

and their inability to provide timely services can have irreparable consequences. Hospital resilience in-

cludes the ability to withstand, absorb and respond to the shock of a disaster. The hospital must maintain its 

basic functions in the event of a disaster and be able to return to its previous state and even more efficiently 

in a short time.

This study addresses the need for hospital safety against accidents, mandatory building regulations, and 

increased fires during the corona.

Key Words: Resilience, Urban Infrastructure, Covid-19, Corona, Building Regulations, 

Fire, Hospital, Oxygen.
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مقدمه
زيرساخت های شهری جزء بنیان های اصلی يک شهر محسوب 
می ش��وند و دربرگیرن��ده تمام تأسیس��ات و تس��هیالت رفاهی و 
خدماتی آن جامعه به شمار می روند. وابستگی به اين زيرساخت ها 
روزبه روز افزايش پیدا کرده و ش��رايط زندگی به کیفیت و کمیت 
کارکرد اين ساختارها بس��تگی دارد. در اين رابطه، ساختمان های 
پراهمیت و حس��اس از قبیل بیمارس��تان ها، که به عنوان يکی از 
زيرس��اخت های حیاتی يک شهر محسوب ش��ده، همواره نیاز به 
مقاومت و ايمنی باال در برابر انواع سوانح را دارد و نقص و فقدان 
عملک��رد آن به خصوص در زمان بحران ها، بر ديگر کاربری ها نیز 
بی تأثیر نخواهد بود و در صورت آسیب يا تخريب آن، بدون شک 
بر سالمتی، ايمنی و حتی اقتصاد جوامع، تأثیر جدی خواهد داشت. 
عدم آگاهی و ش��ناخت کافی از مشکالت و کمبودهای مراکز 
درمان��ی و میزان ت��اب آوری1 آن ه��ا در زمان حوادث و ش��رايط 
پرخطر هنگام بهره برداری و توس��عه خدمات در حوزه بهداشت و 
سالمت، می تواند مشکالت جدی بیشتری را رقم زند و آسیب های 
جبران ناپذي��ر جانی و مالی فراوانی را به وج��ود آورد. برای مقابله 
با هرگونه آس��یب و تهديد در اين زيرس��اخت  سالمت، بايد برای 
شهرها ساختار تش��کیالتی منسجم داشته باشیم. در حوزه درمان 
و خدمات بیمارستانی، بحث سطح بندی خدمات از حیث تهديدات 
هسته ای، شیمیايی و ... در حال انجام است و به همین منظور تهیه 
طرح های آمايش س��رزمین بايد بر اساس توجه به انواع تهديدات 
اين زيرساخت صورت گیرد. زيرس��اخت های بهداشتی و درمانی 
اغلب به دلیل استفاده زياد، دارای فرسودگی و آسیب پذيری بسیار 
ب��وده و به همین دلیل امروزه به خاطر ش��یوع بیماری کوويد-19 
)کرونا( ش��اهد معضالت بس��یاری در اين ارتباط هس��تیم )ايرنا، 

 .)1395
س��ازمان جهانی کالن ش��هرهای جهان، تاب آوری را به عنوان 
ظرفیت افراد، جوامع، نهادها، مش��اغل و سیس��تم های يک شهر 
برای تحمل تنش ها و ش��وک ها، انطباق ب��ا آن ها و در عین حال 
تداوم رش��د پايدار تعريف می کند. در حوزه مهندسی، تاب آوری را 
می توان توانايی سیس��تم برای تحمل اختالالت خارجی و داخلی 

بدون قطع عملکرد سیس��تم يا در  صورت قطع عملکرد، بازيابی 
کامل و س��ريع آن تعريف کرد. شش عامل بهبوددهنده تاب آوری 

در سیستم های مهندسی عبارت اند از:
y به حداقل رساندن خرابی ها
y محدود کردن اثرات
y روش های اجرايی
y انعطاف پذيری
y کنترل پذيری
y )1399 ،تشخیص زودهنگام )غفارپور

و بیمارستان زمانی تاب آور خواهد بود که بتواند خدمات سالمت 
را حی��ن و بعد بروز بحران ه��ا و باليا ارائه کند و جان انس��ان ها 
را نجات دهد. بیمارس��تان تاب آور نیازمن��د حمايت دولت، تدوين 
قوانین و سیاس��ت های مرتبط، برنامه ريزی دقیق، نیازسنجی ها و 
تأمین منابع و امکانات است. و همچنین نیاز به تعداد کافی نیروی 
انسانی، تجهیزات و ملزومات، سیس��تم اطالعات سالمت، منابع 
مالی کافی و يک سیس��تم مديريت قوی دارد تا بتواند خدمات با 

کیفیت و عادالنه را ارائه نمايد. )مصدق راد، علی محمد. 1397(

دوره  از  بیمارستان ها  نیاز  و  تاب آوری 
ساخت تا بهره برداری 

سازمان بهداشت جهانی معتقد است که بیمارستان ها، به دلیل 
دارا بودن ترکیب پیچیده ای از تجهیزات تشخیصی و درمانی، آب 
و برق و تأسیسات، مواد خطرناک و بیمارانی که در شرايط مختلف 
س��المت جسمی و روحی قرار دارند، بیش��تر از ساير دستگاه های 
خدمت رس��ان به جامعه، در برابر فاجعه ها آس��یب پذير هس��تند و 
ناتوان��ی آن ها در ارائه خدمات ب��ه موقع می تواند نتايج مرگ باری 
به همراه داش��ته باش��د. بنابراين، تاب آوری بیمارستان، صرف نظر 
از اينک��ه چه نوع فاجعه ای رخ داده اس��ت، ب��رای مديريت فاجعه 
الزامی است. تاب آوری بیمارستان، شامل توانايی مقاومت، جذب و 
پاس��خگويی در برابر شوک حاصل از فاجعه است. بیمارستان بايد 
در زمان فاجعه عملکردهای اساسی را حفظ کرده و به حالت قبل 

و حتی کارآمدتر از حالت اولیه برگردانده شود )خادمی، 1398(.
ايمن��ی برای تاب آور بودن بیمارس��تان در زم��ان فاجعه نیاز به 

1. Resiliency
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برنامه ريزی های الزم دارد و توجه به بهداشت و سالمت مردم در 
زمان شیوع کرونا و پس از آن، همواره بايد مورد توجه قرار داشته 
باشد. اهمیت موضوع در حوزه ساختمان از دوره ی ساخت، تا زمان 
بهره برداري و س��پس تخريب بنا وج��ود دارد و در هیچ مرحله ای 
نبايد بهداشت و سالمت مردم تهديد شود و بايد در اين دوره ها از 
آلودگي و به خطر افتادن منابع و چرخه ی حیات پیشگیري گردد. 

بنابراين الزم است انتظارات زير برآورده شوند:
y  برخورداری ساختمان در حال بهره برداری از نور و تهويه ی

مناسب،
y  نفوذ نکردن رطوبت مزاحم به داخل س��اختمان يا فضاها و

اجزاء آن،
y  ،وجود نداشتن خطراتی مانند متصاعد شدن گازهای سمی

ذرات ي��ا گازها و تابش های خطرناک بر اثر اس��تفاده از مصالح يا 
جزئیات نامناسب يا مکان يابي نادرست ساختمان،

y  آلوده نش��دن آب يا خاک به وس��یله ضايعات ساختمانی و
فاضالب.
y .محدود کردن نورهای ناخواسته و مزاحم
y  محدود کردن س��طح نوفه يا س��روصدای ناخواسته ی در

حدي که از تهديد س��المتی مردم پیش گیری ش��ده و امکان کار 
و فعالیت، استراحت و خواب مناسب برای آن ها فراهم باشد )دفتر 

تدوين مقررات ملّی ساختمان، 1396(.

مقررات ساختمانی و ایمنی در برابر حریق 
بیمارستان ها 

در س��ال های اخیر بخش ساختمان با افزايش سرمايه گذاری ها 
و س��اخت زيربناهای بیش��تر مواجه بوده  و پروژه های عظیمی از 
نظر کمیت در حال ش��کل گیری اس��ت. اما هنوز مسائل عمومی 
بیش��ماری در صنعت ساختمان حل نشده باقی مانده و بحران های 
ناشی از خطر سانحه در برخی ساخت وسازهای غیراصولی، تهديد 
جدی برای جان و مال مردم محس��وب می ش��ود. با وضع ش��دن 
مقررات ملّی ساختمان و الزامی شدن آن که در جهت تأمین ايمنی، 
بهداشت، رفاه و آسايش و بهره دهی مناسب و نیز صرفه اقتصادی، 
و تأمین نیازهاي حداقل ساکنان و اس��تفاده کنندگاِن )متصرفاِن( 
ابنیه تدوين ش��ده است، س��ازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع 

کنت��رل الزم را برای اطمینان از کیفیت ساخت وس��ازها توس��ط 
ناظران و بازرسان، در اختیار دارند. بديهی است که در اين شرايط، 
ب��ه منظور درس گیری از تجارب پیش��ین، ع��الوه بر لزوم تالش 
جهت ايجاد س��ازوکاری دقیق تر در ام��ر نظارت و اجرای صحیح 
س��اختما ن ها و هدايت پايدار توس��عه و عمران کش��ور، مسئولیت 
خطیرتری بر عهده قوانین و مقررات گذاش��ته ش��ده و الزم است 
تا الزامات عمومی مقررات ملّی س��اختمان نیز متأثر از شرايط، به 
صورتی دقیق تر و کاربردی تر، تدوين و بازنگری شود )دفتر تدوين 

مقررات ملّی ساختمان، 1396(. 
در مقررات س��اختمانی الزامات و انتظارات ايمنی در برابر آتش 
برای س��اختمان های با تصرف های مختلف ارائه ش��ده است و از 
جمله مقررات اختصاصی برای بیمارستان ها و فضاهای درمانی را 
)تح��ت عنوان تصرف درمانی- مراقبتی( در بر می گیرد. به عالوه 
مدارک فنی اختصاصی از جنبه های تجويزی و يا مهندس��ی آتش 
)عملکردی( وجود دارد که به طراحی ايمنی بیمارستان ها در برابر 
آتش به طور اختصاصی پرداخته اند. کاًل چند دسته از مدارک فنی 
مهم برای ايمنی بیمارستان ها در برابر آتش وجود دارد که به موارد 

زير می توان اشاره نمود:
1- مقررات ساختمانی محافظت در برابر آتش. در اين مقررات، 
الزام��ات ايمن��ی در براب��ر آت��ش تصرف های مختل��ف، از جمله 
بیمارستان ها، ارائه می شود. در مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان 
)حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق(، چند بند به طور اختصاصی 
به ضوابط راه های خروج در تصرف های درمانی- مراقبتی پرداخته 
شده است. عرض مفید راهروها، عرض مفید درها برای اتاق های 
بیماران، راديوگرافی، اتاق های عمل و ... داده شده است. همچنین 
مس��ائلی مانند حداقل تعداد خروج، مشخصات خروج های افقی و 
روشنايی اضطراری بیان شده است. بالطبع با توجه به پیچیدگی های 
ممکن در س��اختمان های درمانی و به خصوص بیمارس��تان های 
ب��زرگ با فضاهای گوناگون عمومی درمانی، اين الزامات می تواند 
برای طراحان ناکافی باش��د. البته بديهی است ضوابط کلی که در 
اين مقررات برای همه ساختمان ها ارائه می شود، بايد به طور کامل 

برای طراحی بیمارستان ها نیز در نظر گرفته شود.
2- مق��ررات و راهنماهای اختصاصی طراح��ی ايمنی در برابر 
آتش برای بیمارس��تان ها از ديدگاه مهندس��ی آتش. در اين قبیل 



28  ایده/ سال پنجم/ شماره یازدهم/ تابستان 1400

م��دارک فنی، اج��زای ايمنی در برابر آتش برای بیمارس��تان ها و 
س��اختمان های درمانی به طور مفصل ت��ر و متمرکزتری پرداخته 
می ش��ود و راهنمايی های الزم برای طراحی بیمارس��تان مطابق 
ب��ا مقررات آتش ارائه می گردد. به ع��الوه به جای صرف مقررات 
تجويزی، آلترناتیوهای امکان پذير با اس��تفاده از اصول مهندس��ی 
آت��ش مطرح می گردد که می تواند طراح��ان را برای طراحی های 

حرفه ای تر، اقتصادی تر و يا حتی ايمن تر ياری نمايد.
3- اص��ول ارزياب��ی ايمنی در برابر آتش برای س��اختمان های 

موجود )که اخیراً تدوين و منتشر شده است(.
4- ضواب��ط يا مدارک راهنم��ا برای مديريت ايمن��ی در برابر 
آت��ش برای بیمارس��تان های موج��ود موضوع مه��م ديگر برای 
ايمنی بیمارس��تان ها در برابر آتش و مديريت ايمنی در برابر آتش 
در زمان بهره برداری اس��ت که مسئولیت های مديران و کارکنان 
بیمارستان ها را برای ايمنی حريق بیمارستان در زمان بهره برداری 
و مديريت ايمنی حريق در صورت وقوع آتش سوزی در بیمارستان 

را مشخص می نمايد )بختیاری، 1392(.
بررس��ی تعدادی ديگر از مباحث مقررات ملّی س��اختمان نشان 
می دهد برای رس��یدن به اهداف اصل��ی و انتظارات عملکردی در 
تصرف ه��ای درمانی- مراقبتی، از نظم دهی بیش��تر به مطالب و 
فصل بندی مقررات در جهت بهره برداری سهل تر تالش شده است 
و الزاماتی برای کارکرد مناسب تر ساختمان و ايمنی و پايداری آن 

پیش بینی شده است:  
در مبحث بیس��ت و يکم مقررات ملّی ساختمان  که به موضوع 
پدافن��د غیرعام��ل اختص��اص دارد، کلیه س��اختمان ها بر مبنای 
ويژگی ها، درجه اهمیت و نیز نوع کاربری، تعداد س��اکنین، زيربنا، 
تعداد طبقات و ارزش سرمايه های داخل آن، به پنج گروه ساختمانی 
تقسیم شده اند و مراکز درمانی در سطوح مختلف، از گروه 2 تا 4 در 
اين دسته بندی قرار دارند و دامنه شمول مقررات وضع شده در اين 

مبحث، بر اساس اين گروه بندی تدوين شده است.     
در اين تقسیم بندی بیمارستان های با بیش از 96 تخت در گروه 
2 و با ويژگی “س��اختمان های دولتی حساس” و با درجه اهمیت 
“بسیار زياد” قرار دارند. بیمارستان های کمتر از 96 تخت در گروه 
3 ويژگی “ساختمان های  مهم” و با درجه اهمیت “زياد” قرار دارند. 
درمانگاه ه��ا و کلینیک ها در اين دس��ته بندی در گروه 4 با ويژگی 

“ساختمان های  با اهمیت متوسط” و درجه اهمیت “متوسط” ديده 
می شوند 

همچنی��ن در اي��ن مبحث ب��ه منظور ايمنی بیش��تر در بخش 
گازرس��انی، اس��تفاده از وس��ايل ايمن��ی مضاعف مانن��د گازياب 
)آشکارس��از گاز طبیعی(، آشکارساز منواکسیدکربن و کنترل وجود 
اکسیژن )در موتورخانه، آشپزخانه مرکزی و فضاهای امن(، الزامی 
ذکر ش��ده اس��ت. به نصب مخازن اکس��یژن مايع در محوطه يا 
فضاهای محصور )به خصوص فضاهای بیمارس��تانی( اشاره شده 
و اينک��ه بايد با حفظ ضوابط ايمنی مربوط��ه صورت پذيرد و نیز 
تأکید ش��ده اس��ت که بعضی از اماکن ويژه مانند اتاق های عمل 
بیمارس��تان ها نقش سرويس رس��انی خاص و بحران��ی را دارند و 
به همین س��بب نیاز به برق بدون قطعی و به کارگیری تمهیدات 
الزم جهت تأمین برق پايدار و قابل اطمینان از قبیل منابع انرژی 
وقفه ناپذير، برای اين اماکن الزامی است. )دفتر تدوين مقررات ملّی 

ساختمان، 1395(. 
در مبح��ث چهارم مقررات ملّ��ی س��اختمان )الزامات عمومی 
ساختمان( نیز در بخش تصرف های درمانی- مراقبتی، به مقررات 
طراحی اين نوع س��اختمان ها توجه ش��ده اس��ت. از دسترسی به 
فضاهای مختلف که بايد راحت، ساده و بدون خطر باشند تا تهويه 
طبیع��ی در فضا های درمانی و تأثیر آن بر کنترل عفونت، تا نحوه 
طراحی مناسب برای معلولین، س��الخوردگان و ناتوانان جسمی- 
حرکتی و ذهنی و بررس��ی امکان خ��روج آن ها در هنگام خطر از 
ساختمان ها آمده است )دفتر تدوين مقررات ملّی ساختمان، 1396(. 
در مبحث پنجم مقررات ملّی س��اختمان به ايمنی، بهداشت و 
مالحظات زيست محیطی مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر بهداشت 
و سالمتی افراد توجه شده است. به طور مثال استفاده از سنگ های 
گرانیتی در محیط بیمارستان و فضاهای بسته به خاطر باال بودن 
میزان پرتوزاي��ی و احتمال تجمع گازهای پرتوزا مانند گاز رادون، 
منع ش��ده است. همچنین استفاده از نانوذرات نقره به عنوان يک 
ماده ضدعفونی کننده دارای خواص ضد باکتری و قارچ با عملکرد 
فوتوکاتالیس��تی باال، برای پوش��ش دهی در محصوالت مختلفی 
مانند رنگ ها، کف پوش ها و بر روی محصوالت نمای ساختمانی و 
بیمارستانی، توصیه شده است )دفتر تدوين مقررات ملّی ساختمان، 

 .)1396
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در مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان )عالئم و تابلوها( نیز به 
عالئم و تابلوهای ايمنی و نیز عالئمی که الزم است در مخازن و 
لوله ها و حمل مواد به ويژه در تصرف های درمانی بکار گرفته شوند، 
اش��اره شده اس��ت. “راهنمای تخلیه اضطراری” شامل نقشه  های 
طبقات ساختمان، حاوی مسیرهای خروج اضطراری، محل دکمه 
زنگ خطر، کپس��ول های آتش نش��انی، موقعیت ف��رد و غیره به 
منظور اس��تفاده متصرفین و بهره برداران و نیز “راهنمای واکنش 
اضطراری”، ش��امل نقشه طبقاتی از ساختمان  که عالوه بر عالئم 
مذکور در نقش��ه راهنمای تخلیه اضطراری، حاوی شیرهای گاز و 
کلیدهای برق و اتصال به ش��یر سیس��تم آتش نشانی و اطالعات 
ديگر به منظور اطالع رسانی به امدادرسانان و مسئوالن ايمنی، در 
اين مبحث آمده است )دفتر تدوين مقررات ملّی ساختمان، 1396(. 
مقررات ايمني در برابر آتش سوزي داراي هدف اصلي مشترکي 
هس��تند که آن را در باالترين س��طح تصمیم گی��ري مي توان به 
ش��رح زير بیان نمود: “محافظت از جامع��ه به نحوي که به علت 
آسیب هاي ناشي از حريق در ساختمان ها، حتي االمکان و در يک 
س��طح قابل قبول دچار تبعات منفي، روحي، جاني و مالي نشود”. 
بديهي اس��ت که براي دس��تیابي به اين هدف، باي��د در مقررات 
س��اختماني ايمني در برابر آتش با اس��تفاده از الزامات مناسب در 
طرح و اجراي س��اختمان، س��طحي معق��ول و اقتصادي از ايمني 
در س��اختمان مطالب��ه گردد، به نحوي ک��ه در صورت وقوع يک 
آتش س��وزي ناخواس��ته، متصرفان س��اختمان دچار آسیب جاني 
نشده، آسیب هاي مالي به حداقل منطقي کاهش يابد. بنابراين هم 
روش هاي “پیشگیري از آتش سوزي” و هم روش هاي “محافظت 
در براب��ر آتش” به طور همبس��ته و با درجات مختلفي در مقررات 
ايمن��ي در برابر آتش س��وزي وجود دارند. بايد توج��ه نمود که در 
روش ه��اي محافظ��ت در برابر آتش )و اصواًل مهندس��ي آتش(، 
لزوماً به پیشگیري از حريق پرداخته نمي شود، بلکه عمدتاً کاهش 

خسارت ها مدنظر است )بختیاری، 1393(. 

ــوزی  آتش س ــش  افزای در  ــا  کرون ــش  نق
بیمارستان ها 

بررس��ی حوادث آتش سوزی در بیمارستان های پذيرنده بیماران 
کرون��ا در جهان، نش��ان دهنده خطرات ناش��ی از توس��عه کاربرد 
اکسیژن پزشکی برای اين بیماران می باشد. در ادامه به اطالعات 
درج شده در يکی از نشريات تخصصی در اين زمینه اشاره می شود:   
پس از وقوع آتش س��وزی هايی )ناش��ی از کپس��ول اکس��یژن 
پزش��کی( در چند بیمارستان از کش��ورهای مختلف جهان، مرکز 
تحقیقات مش��ترک (JRC)1 کمیس��یون اروپا (EC)2 گزارشی را در 
نش��ريه Lessons Learned Bulletin (LLB) در اوايل س��ال 2021 
)دی م��اه 1399( منتش��ر ک��رد و در آن در م��ورد افزايش خطر 
آتش سوزی در بیمارس��تان ها به دلیل استفاده از کپسول اکسیژن 

در بخش های درمانی بیماران کرونا هشدار داد.
موضوع اصلی ش��ماره ويژه اين نشريه، به پیشگیری و آمادگی 
در برابر حوادث ش��یمیايی و خطر آتش سوزی مربوط به اکسیژن 
در بیمارستان هايی که بیماران کوويد-19 را تحت درمان داشتند، 
اختص��اص يافت. ه��دف اين نش��ريه ارائه رهنمودهاي��ی درباره 
تجربیات به دس��ت آمده از حوادث گزارش شده در سیستم خبری 
حوادث عمده اروپا (eMARS)3 و ساير منابع حادثه برای صنعت و 
 4(MAHB) نهادهای نظارتی دولت است. دفتر خطر حوادث بزرگ
وابس��ته به مرکز تحقیقات مش��ترک (JRC)، ساالنه حداقل يک 
نش��ريه برای ارائه تجربیات به دس��ت آمده در زمینه پیشگیری و 
آمادگی در برابر حوادث ش��یمیايی (CAPP)5 و به منظور پشتیبانی 
از کاهش خطرات شیمیايی، تهیه و منتشر می کند و هر شماره از 

نشريه روی موضوع خاصی تمرکز دارد.
 Lessons Learned Bulletin (LLB) دومین شماره ويژه نش��ريه
مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در می 2021 )ارديبهشت 
1400( منتشر ش��د. موضوع اصلی نشريه، به ارائه توصیه های به 
روز ش��ده و همچنین معرفی پیوندهای مفید )ش��امل لینک های 

1. Joint Research Centre (https://minerva.jrc.ec.europa.eu)
مرکز تحقیقات مشترک )JRC( با بیش از 50 سال سابقه فعالیت، مرکز علمی مستقلی برای اتحاديه اروپا محسوب می شود و در زمینه علوم و مديريت دانش، کمیسیون اروپا را پشتیبانی می کند. دفتر اصلی اين مرکز در 

بروکسل است و در پنج کشور بلژيک، ايتالیا، آلمان، هلند و اسپانیا، دارای سايت های تحقیقاتی می باشد.
2. European Commission
3. European Major Accident Reporting System
4. Major Accident Hazards Bureau
5. Chemical Accident Prevention & Preparedness
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دسترسی به منابع مرتبط( در مورد پیشگیری از حوادث و آمادگی 
در برابر حوادث شیمیايی و خطر آتش سوزی مربوط به اکسیژن در 
بیمارستان هايی که به معالجه بیماران کرونا می پردازند، اختصاص 
يافت. اگرچه خطرات عمده صنعتی در نظر گرفته نشده است، اما 
افزايش استفاده از اکسیژن در بیمارستان هايی که به درمان کرونا 
می پردازن��د، می تواند خطر حوادث ش��یمیايی را افزايش دهد و به 
همین دلیل موضوعی مناسب و مرتبط برای اين نشريه محسوب 

می شود.
بیم��اری همه گیر کرونا، وابس��تگی زيادی به تأمین اکس��یژن 
بیش��تر، برای بیماران بدح��ال در مبارزه با اثرات ش��ديد بیماری، 
ايجاد کرده اس��ت. برای بیمارستان ها بسیار مهم است که در برابر 
خطر آتش سوزی مرتبط با محیط های غنی از اکسیژن، به ويژه در 
بخش های مراقبت ويژه که ممکن اس��ت چندين دستگاه تنفس 

مصنوعی فعال وجود داشته باشد، آمادگی الزم را داشته باشند.
همچنین مکان هايی که به نگهداری سیلندرهای گاز اکسیژن 
پزشکی اختصاص دارند، بايد همواره مورد توجه قرار گیرند. حداقل 
دو مورد از آتش س��وزی ها در انبارهايی که مخازن اکسیژن در آن 

نگهداری  شده بود، رخ داده است. 
البته بیش��ترين مرگ ومیرها مستقیماً در اثر آتش سوزی )ناشی 
از س��وختگی و خفگی( به وجود آمده اس��ت، اما چندين مرگ نیز 
در اثر کمبود اکس��یژن در اثر قطع اکسیژن پزشکی برای بیماران 
نیازمند رخ داده اس��ت، اگرچه در بسیاری از موارد تعداد دقیقی از 

اين مرگ های غیرمستقیم اين چنینی در دسترس نیست. 
در اينجا به برخی از حوادث آتش س��وزی در بیمارس��تان هايی 
که در طول ماه های اخیر در برخی از کش��ورهای جهان به وقوع 
پیوسته و در رسانه های مختلف بازتاب بیشتری پیدا کرده است، به 

ترتیب زمان وقوع حادثه، اشاره  می شود:
1- مصر، بیمارستانی در اسکندريه 1

2- روسیه، بیمارستانی موقت در چلیابینسک 2

3- رومانی، بیمارستانی در پیترا نیامت 3
4- ترکیه، بیمارستانی در غازی آنتپ 4

5- هند، بیمارستانی در نزديکی بمبئی 5
6- عراق، بیمارستان ابن الخطیب در بغداد 6

1. مصر )9 تیر 1399(:
- آتش س��وزی در يک بیمارس��تان خصوصی در اسکندريه )در 
حومه قاهره، پايتخت مصر(، منجر به مرگ هفت بیمار کوويد-19 
شد. طبق گزارش بیمارستان، اين آتش سوزی در اثر به وجود آمدن 
نقص فنی در سیس��تم برقی يکی از ژنراتورهای تهويه مطبوع در 
بخش مراقبت های ويژه ايجاد ش��ده اس��ت. 9 کارمند بیمارستان 
نیز مجروح ش��دند. کارمندان برای اطفای حريق بالفاصله تالش 
کردند، اما ظاهراً آن ها از ش��دت و نحوه گسترش شعله های آتش 
غافلگیر ش��ده بودند، که نشانه ای معمول از آتش سوزی با مقادير 

باالی اکسیژن است. 
- اين آتش س��وزی در حدود س��اعت 9 صب��ح به وقت محلی، 
در بیمارس��تان مصرالعمال در ال اوبور7، و در حدود 30 کیلومتری 
ش��مال ش��رقی مرکز قاهره رخ داد. در زمان حادثه، مصر ش��اهد 
افزايش چش��مگیر تعداد م��وارد ويروس کرونا و مصرف بیش��تر 
اکسیژن پزشکی در بیمارستان ها نیز بوده است. پس از اين حادثه، 
بیمارس��تان تخلیه و بسته ش��د و بیماران به بیمارستان دولتی در 

قاهره منتقل شدند. 

2. روسیه )10 آبان 1399(: 
- به دلیل انفجار کپسول های اکسیژن و سپس آتش سوزی در 
اتاق ذخیره اکسیژن پزشکی که به بقیه ساختمان سرايت کرده بود، 
بیش از 150 بیمار از خوابگاهی که به عنوان بیمارستان موقت برای 
درمان کوويد-19 استفاده می شد، در چلیابینسک روسیه )در جنوب 
اورال( تخلیه شدند. و سپس در بیمارستان های ديگر شهر بستری 
و تحت معالجه قرار گرفتند. بر اساس اطالعات اولیه، در نتیجه اين 

1. Alexandria, Egypt
2. Chelyabinsk, Russia
3. Peatra Niamt, Romania
4. Gaziantep, Turkey
5. Mumbai, India
6. Baghdad, Iraq
7. Misr Al Amal Hospital in El Obour
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1. Piatra Neamt
2. Gaziantep

آتش سوزی تلفاتی وجود نداشته و هیچ کس نیز زخمی نشده است. 
- در ش��ش ماه گذشته از تاريخ اين حادثه، چندين مورد حادثه 
آتش سوزی به خاطر عملکرد دستگاه تنفس مصنوعی در روسیه رخ 
داده است که باعث کشته شدن 5 بیمار کرونايی در بخش مراقبت های 
ويژه و تخلیه 150 نفر از بیمارس��تانی در سن پترزبورگ شد و اين 
مسئله ابهاماتی را درباره ايمنی تجهیزات ساخت روسیه ايجاد کرد.

3. رومانی )24 آبان 1399(: 
- آتش سوزی در بخش بیماران کوويد-19 بیمارستان اورژانسی 
پیاترا نیامت1 رومانی منجر به کشته شدن 10 نفر شد، همه آن ها 
بیماران��ی بودن��د که به خاط��ر کرونا تحت درم��ان بودند. در اين 
حادثه چهار نفر ديگر از جمله دو پزش��ک، زخمی ش��دند، مقامات 
اعالم کردند که آتش س��وزی به احتمال زياد ب��ا اتصال کوتاه در 
تجهیزات الکتريکی در بخش مراقبت های ويژه، و احتمااًل از يک 
فن مکانیکی ش��روع شده اس��ت. و اعتقاد بر اين بود که آتش به 
دلیل وجود افزايش مقدار اکسیژن در اتاق، که از طريق لوله برای 

بیماران استفاده می شد، به سرعت گسترش يافته است. 

4. ترکیه )29 آذر 1399(: 
- آتش س��وزی در اثر اس��تفاده از يک دستگاه تنفس مصنوعی 
با جريان باال، پس از منفجر ش��دن يک سیلندر اکسیژن منجر به 
 (ICU) کشته شدن 10 بیمار کرونايی در بخش مراقبت های ويژه

بیمارستانی در غازی آنتپ2 در جنوب ترکیه شد.

5. هند )4 اردیبهشت 1400(:
- 13 نفر در آتش س��وزی در بخش مراقبت های ويژه (ICU) در 
يک بیمارس��تان کرونايی در نزديکی بمبئ��ی هند، جان خود را از 
دس��ت دادند. هنگام آتش سوزی 90 بیمار در بیمارستان بودند که 

18 نفر از آن ها در بخش مراقبت های ويژه بستری بودند.
- سیستم مراقبت های بهداشتی هند در مدت طوالنی به خاطر 
ش��یوع بیماری کرونا با کمبود بودجه و تأمین اکسیژن، دارو تخت 
بیمارس��تانی، با مشکالتی همراه بوده اس��ت. در روز حادثه، ده ها 
نفر ديگر نیز به خاطر افزايش فعالیت های پزش��کی در سیس��تم 
مراقبت های بهداش��تی هند، با کمبود شديد اکسیژن روبرو شده و 

تصویر 1- نردبان های آتش نشانان بر روی دیوار بیمارستانی در پیترا نیامت، رومانی )رویترز(
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در میان افزايش ويرانگر بیماری، جان خود را از دست دادند. حادثه 
در زمانی اتفاق افتاده است که هند باالترين میزان شیوع ويروس 

کرونا در جهان را ثبت کرده است. 
- حادثه آتش س��وزی ديگری که در بخ��ش مراقبت های ويژه 
(ICU) بیمارستانی با بیماران کرونا در منطقه ويرار رخ داد، دومین 

حادثه مهم بیمارس��تانی در ايالت ماهاراشترا در غرب هند در طی 
يک هفته بود. در آن حادثه، نش��ت اکس��یژن در بیمارستان جان 
24 بیمار را گرفت که زير دس��تگاه تنفس مصنوعی بودند. چنین 
حوادثی نش��ان دهنده مشکالت و فش��ار زياد روی بیمارستان ها و 
همچنین ضرورت توجه به اجرای مقررات فنی حفظ و نگهداری و 

حفظ کیفیت الزم در تجهیزات بیمارستان ها است. 

6. بغداد )5 اردیبهشت 1400(
- در حادثه آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب بغداد، محل 
بستری بیماران مبتال به ويروس کرونا، 82 نفر به خاطر سوختگی 
و برخی ديگر به خاطر کمبود اکس��یژن کش��ته و 110 نفر شامل 
کادر درمان زخمی ش��دند. تقريباً تمام بیمارستان در آتش سوخت 
و صدم��ات زيادی ب��ه تجهیزات و ملزومات آن وارد ش��د. بخش 
مراقبت های ويژه در زمان حادثه حدود 30 بیمار داشت و ده ها تن 

از بستگان آن ها برای مالقات در بیمارستان حضور داشتند.
- خرابی در اتصاالت کپس��ول اکس��یژن و انفجار آن و سپس 

آتش س��وزی و گسترش آن، باعث خس��ارت سنگین و تلفات باال 
در بیمارستان ابن الخطیب بغداد اعالم شده است. حادثه در بخش 
مراقبت های ويژه (ICU) بیمارس��تان رخ داد و سپس باعث انفجار 
مخزن اکسیژن ش��د. منابع پزشکی علت حادثه را نقص در نحوه 
ذخیره سیلندرهای اکسیژن دانسته اند. کارکنان در اين حادثه تالش 
کردند تا سیستم اکسیژن مرکزی بیمارستان را خاموش کنند، اما 
مخازن اکسیژن منفجر شدند. اين انفجارها باعث توسعه آتش سوزی 
ش��د و در طول ش��ب به س��رعت به چند طبقه گس��ترش يافت. 
- بیمارستان حادثه ديده در منطقه الرصافة بغداد قرار دارد. تعداد 
زيادی از شهروندان در مراکز درمانی اين منطقه واکسینه شدند. اين 
منطقه از ابتدای ورود واکس��ن به عراق همواره شاهد حجم باالی 
واکسیناسیون به نسبت ساير مناطق و شهرهای عراق بوده است. 
- اين بیمارس��تان فاقد سیس��تم محافظت در برابر آتش بود و 
س��قف های کاذب باعث ش��د تا ش��عله های آتش با کمک مواد و 
مصالح بسیار قابل اشتعال، گسترش يابد. به گفته سخنگوی دولت، 
هیچ آشکارس��از دود، سیستم شبکه بارنده خودکار )اسپرينکلر(1 يا 

شیلنگ آتش نشانی وجود نداشته است. 
- در آخرين س��اعات انتشار اين شماره از فصلنامه، آتش سوزی 
ديگری در تاريخ 21 تیر ماه 1400 در بخش کرونای بیمارس��تانی 
در ناصريه عراق )استان ذی قار(، به خاطر اتصال در سیستم برق و 
سپس انفجار کپسول اکسیژن اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 

92 نفر و زخمی شدن حدود 100 نفر شد.

1. Sprinkler

تصویر 2- آسیب های ناشی از کپسول های اکسیژن در بیمارستان بغداد، عراق، نیوز پرس
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تصویر 3- بیمارستان بغداد، عراق، نیوز پرس

ــی از  ــا محیط های غن ــط ب ــرات مرتب خط
اکسیژن

اکس��یژن برای ادامه زندگی ضروری است و به طور کلی حدود 
21% گازهای هوای تنفس��ی را تشکیل می دهد. بسیاری از مردم 
ممکن اس��ت از خطرات مرتبط با فضای غنی ش��ده از اکس��یژن 
آگاهی نداشته باشند. با اين حال، شیمی دانان و متخصصان ايمنی 
فرآيند، جنبه های خطرناک آن را در رابطه با س��هم اکس��یژن در 
خوردگی و نقش آن در واکنش های شیمیايی را مشخص می کنند. 
اکس��یژن خالص هنگام انتشار در فش��ارهای زياد، با مواد متداول 
مانن��د روغ��ن و چربی واکنش نش��ان می ده��د و می تواند باعث 
آتش س��وزی و حتی انفجار شود. دريچه يا شلنگ هايی از اکسیژن 
که دارای نشتی هس��تند، و دهانه هايی که در رابط های ماسک و 
لوله های پزش��کی ق��رار دارند، وقتی در يک فض��ای محدود يا با 
گردش هوای کم هستند، می توانند به سرعت غلظت اکسیژن را تا 

يک سطح خطرناک افزايش دهند. 
حتی افزايش اندک سطح اکسیژن هوا تا 24%، می تواند باعث 
خطر آتش س��وزی ش��ود. در يک محیط غنی از اکسیژن، اشتعال 
مواد راحت تر می شود و آتش سوزی ها، با حرارت بیشتر و شديدتر از 
هوای طبیعی، اتفاق می افتد. همچنین خطر استفاده از حالل های 
آلی بر پاي��ه اتانول به عنوان عوامل تمیزکننده، در فضاهای غنی 

شده از اکسیژن افزايش می يابد.
احتراق می تواند ناشی از فشار گاز، اصطکاک، گرمای آدياباتیک 
)فرآيندی که در آن انتقال حرارت و جرم بین سیستم ترمودينامیک 

و محیط اطراف وجود نداش��ته باشد.( و همچنین از آلودگی باشد 
و می تواند توسط دستگاه های اکسیژن )از طريق استفاده نادرست 
و يا طراحی نامناس��ب( تولید شود، و سپس توسط محیط خارجی 

تشديد شود.
قابل ذکر اس��ت، ش��روع ح��وادث آتش س��وزی در بخش های 
مراقبت های ويژه کرونا می تواند ناش��ی از خرابی در سیستم های 
الکتريکی باشد و برخی گزارش ها نشان می دهد که شاهدان خیلی 
س��ريع تحت تأثیر گسترش آتش قرار گرفته اند. سهولت احتراق و 
گسترش سريع، از عالئم معمول آتش سوزی های ناشی از اکسیژن 

محسوب می شود.

ـــوزی در  ـــش س ــوع آت ــی ـــش ش ـــزای اف
بیمارستان های کووید-19

آتش س��وزی با اکسیژن در پزش��کی پديده جديدی نیست، اما 
اغلب در اتاق عمل که اکسیژن به طور معمول کاربرد دارد، بیشتر 
ديده می ش��ود. در اين خصوص، پروتکل های ايمنی سخت گیرانه 
معمواًل اجرا می ش��وند و کارکنان بخش جراحی در زمینه مقابله با 
خطرات اکسیژن به خوبی آموزش ديده اند. عالوه بر اين، خطرات 
اغلب به خاطر وجود دس��تگاه های تنفس مصنوعی و محیط غنی 
شده از اکسیژن که در اطراف صورت بیمار متمرکز شده، می باشد. 
با اين حال، امروزه به خاطر بیماری ش��یوع يافته کرونا و افزايش 
دس��تگاه های تنفس مصنوعی موجود در بخش های مراقبت ويژه 
بیمارستان ها، توجه بیشتر به تجهیزات پزشکی ضروری شده است.
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از طرف ديگر اين امر منجر به افزايش مصرف برق در بخش های 
مراقبت ويژه نیز شده است که در برخی موارد ممکن است باعث 
مص��رف بیش از حد برق در تجهیزات پزش��کی و سیس��تم های 
الکتريکی ديگر و گرم ش��دن بیش از حد آن ها شود. اين موضوع 
به اين معنی اس��ت که به دلیل افزايش تعداد دستگاه های تنفس 
مصنوعی، غلظت اکسیژن نیز با سرعت بیشتری در محیط افزايش 
می يابد. و با توجه به اينکه واحدهای عفونی در طراحی دارای نرخ 
تبادل هوای پايین تری نسبت به محیط خارج هستند، پتانسیل يک 
محیط غنی شده از اکسیژن خطرناک، افزايش می يابد. همچنین 
با وجودی که مرگ بارترين آتش س��وزی ها در ارتباط با واحدهای 
مراقبت ويژه بیمارستان ها بوده  است، اما حداقل دو مورد آتش سوزی 
در انبارهايی که مخازن اکسیژن در آن نگهداری می شده، رخ داده 
است. به همین دلیل در صورت مناسب نبودن شرايط و عملکردها، 
اس��تفاده بیشتر از اکسیژن می تواند باعث افزايش خطر در سیستم 
اکسیژن رسانی و محل های ذخیره سازی آن در هنگام پاسخگويی 

به تقاضای زياد باشد.

ــا  ب ــه  ــرای مقابل ب ــی  ــگیری و آمادگ پیش
از  ــی  ناش ــتانی  بیمارس ــوزی های  آتش س

اکسیژن
مرکز تحقیقات مشترک (JRC) کمیسیون اروپا، در حال حاضر بر 
روی توصیه هايی برای استفاده از رويکردهای دقیق تر در مديريت 
ريس��ک فعالیت می کند. به خصوص، توصیه های استراتژيکی را 
برای ايمنی فرآيند شیمیايی برای مديريت فضاهای قابل اشتعال و 
قابل انفجار به کمک می گیرند، که تحت اصطالح آتکس1 توصیه 
می ش��ود، به طوری که در صورت وجود چنی��ن خطراتی، امکان 
احتراق وجود ن��دارد. رويه های مديريتی بايد ش��امل کل زنجیره 
مديريت، نه تنها ش��امل کارکنان بخش پزشکی و پرستاری، بلکه 
همچنین خانه داری، نظافت، تعمیر و نگهداری تأسیس��ات برقی و 
ساير بخش های فنی نیز باش��د. عالوه بر اين، آمادگی اضطراری 
بايد آتش س��وزی های احتمالی بخش مراقبت های ويژه، ش��امل 
اقدام��ات الزم برای کاهش تأثیرات از جمل��ه تجهیزات مقابله با 
ح��وادث، آموزش کارکنان و برنامه ريزی ب��رای نیازهای عملی و 

روان شناختی را در نظر بگیرد.

نتیجه گیری
 در اج��رای بند يک اصل 110 قانون اساس��ی و بر اس��اس 
سیاس��ت های کلی “سالمت” )يکی از جامع ترين اسناد باالدستی 
که چارچوب کلی نظام سالمت ايران را ترسیم کرده است(، تحقق 
رويکرد س��المت همه جانبه در همه قوانین، سیاست های اجرايی 
و مق��ررات با رعايت اصولی از جمل��ه “روزآمد نمودن برنامه های 
بهداشتی و درمانی” و “کاهش مخاطرات و آلودگی های تهديدکننده 
سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی” و همچنین “افزايش و بهبود 
کیفیت و ايمنی خدمات و مراقبت های جامع و يکپارچه س��المت 
و ...” از طري��ق “ترويج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر يافته های 
متقن و علمی در مراقبت های سالمت، آموزش و خدمات با تدوين 
اس��تانداردها و راهنماها و ...”، امکان پذي��ر خواهد بود. بنابراين با 
پیش��گیری و کاهش مخاط��رات از طريق تدوين اس��تانداردها و 
راهنماها و آموزش های موردنیاز، می توان در راه ارتقای س��المت 
و افزايش ايمنی تالش نمود )سیاس��ت های کلی سالمت، 1393(

 به دلیل استفاده زياد از زيرساخت های بهداشتی و درمانی در 
دوران کرونا، فرس��ودگی و آسیب پذيری در سیستم های بهداشتی 
و مراقبتی و عدم ش��ناخت کافی نسبت به کمبودهای اين مراکز 
و می��زان تاب آوری آن ها در زمان حوادث، نیاز به مقابله با هرگونه 
آسیب و تهديد در اين زيرساخت ها از قبیل آموزش و به روزرسانی 

مقررات ساختمانی )بر اساس نوع تهديد( می باشد. 
 ايمنی برای تاب آور بودن بیمارس��تان در زمان فاجعه نیاز به 
برنامه ريزی های الزم دارد و توجه به بهداشت و سالمت مردم در 
زمان شیوع کرونا و پس از آن، همواره بايد مورد توجه قرار داشته باشد. 
 م��روری ب��ر برخ��ی از حوادث گذش��ته )گزارش ش��ده در 
رس��انه های جهانی( نش��ان می دهد که تعداد ح��وادث در 12 ماه 
گذش��ته بسیار بیشتر از تعداد موارد مشابه در سال قبل بوده است. 
بنابراين به منظور کاهش خطرات ناش��ی از آتش سوزی مربوط به 

اکسیژن در مراکز درمانی کوويد-19، توصیه های زير وجود دارد:
 اگ��ر ش��رايط و روش ها برای تأمین تقاضای زياد مناس��ب 
نباشند، افزايش استفاده از اکسیژن می تواند باعث افزايش خطر در 

سیستم اکسیژن رسانی و مکان های ذخیره سازی شود.
 اتصال کوتاه و خرابی سیستم الکتريکی، متداول ترين عامل 
شروع آتش سوزی مربوط به اکسیژن در بخش های مراقبت ويژه 

1. Sprinkler
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1. Hospital Evacuation Plan

(ICU) بیمارستان ها هستند. ظرفیت برق بايد قبل از افزايش شدت 

اکس��یژن درمانی ارزيابی ش��ود تا اطمینان حاصل شود که کافی 
می باشد. در غیر اين صورت، زيرساخت های برق می توانند بیش از 

حد گرم شده و آتش سوزی ايجاد کنند.
 کلیه تجهیزات الکتريکی از جمله هواکش ها در مناطق دارای 
اکس��یژن، بايد با باالترين اس��تانداردها نگهداری و استفاده شوند.
 خطر آتش سوزی همراه با اکسیژن درمانی بايد در باالترين 
سطح مديريت بیمارستان کنترل شود و کلیه کارکنان بخش های 

مختلف درمانی، اداری و نگهداری را شامل شود.
 کس��انی که در ذخیره س��ازی، سیس��تم های توزيع و کار با 
مخازن اکسیژن نقش دارند، بايد در مورد خطرات اکسیژن و نحوه 
تش��خیص موقعیت های خطرناک که منجر به نش��ت اکسیژن و 

آتش سوزی می شود، آموزش الزم را ببینند.
 از مواد قابل اشتعال نبايد در مناطقی که خطر اکسیژن وجود 
دارد، اس��تفاده شود، يا بايد با حداقل اس��تفاده و با دقت زيادی به 

کار گرفته شود.
 مديريت بیمارستان بايد تشخیص دهد که افزايش استفاده از 
دستگاه های تنفس مصنوعی يک تغییر قابل توجه در دوره بیماری 
کرون��ا بوده و می تواند خطر آتش س��وزی را به میزان قابل توجهی 
افزاي��ش دهد. به همین ترتی��ب، بايد ارزيابی خط��ر باال، راهبرد 

پیش��گیری و کنترل، در ارتباط با همه کارکنان مربوطه باش��د. و 
به طور کلی بر تمام بخش های مراقبت ويژه (ICU) يا بخش های 
کرونا، تجهیزات تنفس مصنوعی، سیستم الکتريکی گردش هوا، 

سیستم تأمین اکسیژن و ذخیره آن، تأثیر می گذارد.
 حت��ی در بخش های مرتبط با بیماری کوويد-19 بايد برای 
تهوي��ه کامل اطمینان حاصل ش��ود تا بتواند ب��ه کاهش غلظت 
اکس��یژن کمک کند. و نیز از روش ها و تکنیک هايی استفاده شود 

که عفونت را به ساير قسمت های بیمارستان منتقل نکند.
راهنمايی و آموزش های الزم در مورد استراتژی های پیشگیری 
و مديريت ريس��ک بايد برای مقابله با خطرات احتمالی اکس��یژن 
در تمام قس��مت های بیمارس��تان، به ويژه بخش ه��ای مراقبت 
ويژه (ICU)، سیس��تم های توزيع اکس��یژن و ذخیره سازی و انبار، 
به  صورت اس��تاندارد تهیه و اجرا ش��ود. اين اطالعات بايد به طور 
گس��ترده در دسترس باشد و به عنوان بخشی از آموزش کارکنان 
مراقبت های بهداشتی و مديران بیمارستان ها و همچنین مؤسسات 

آموزشی در نظر گرفته شود.
 نقشه و طرح تخلیه بیمارستان1 در هنگام حادثه )بخصوص 
در براب��ر آتش و دود(، حاوی مس��یرهای خروج اضطراری، محل 
دکمه زنگ خطر، محل کپس��ول های آتش نشانی، موقعیت افراد 
و تعیی��ن نقاط امن، به منظور اس��تفاده متصرفی��ن و بهره برداران 

ساختمان در موقعیت مناسب بیمارستان پیش بینی شود. 
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مقدمه
بحران کوويد-19 اهمیت سیستم های حمل ونقل 
در م��ورد تضمین دسترس��ي و ادامه س��رويس هاي 
جابجاي��ي را نش��ان داد. در ط��ي دوران قرنطینه در 
تمام نق��اط دنیا، سیس��تم های حمل ونق��ل عمومي 
س��رويس هاي خ��ود را ب��ه جهت جابجاي��ي نیروي 
انس��اني خط مقدم ارائه دادند. با تغییرات انجام ش��ده 
در فعالیت های اقتصادي در طي اين دوره، تقاضا براي 
جابجايي در حال افزايش است. مسئولین سیستم های 
حمل ونق��ل عموم��ي و بهره ب��رداران آن ه��ا نیازمند 
تنظیم شبکه و س��رويس دهی خود، افزايش ظرفیت 
بهره برداری، س��رمايه گذاری در تکنولوژی های جديد 
ب��راي ارائه اطالعات آنالين به مس��افران و مديريت 
نرخ اش��غال و اعمال معیارهاي ايمني می باشند. اين 
اقدامات در حالي است که درآمدهاي اين شرکت ها به 
دلیل کاهش تقاضاي سفر کم شده و هزينه های آن ها 
های جدیدبه دلیل اقدامات نظافتي اضافي افزايش يافته اس��ت.

 

بینی اتفاق

 

تصویر 1- بحران کووید-19 و پیش

سیستم های حمل ونقل عمومي در برابر کووید-19 ایمن هستند
مترجم

y محمد منتظری، دکتری مديريت صنعتی، مدير دفتر هماهنگی "اتحاديه بین المللی حمل و نقل عمومی” در ايران
 yMohammad Montazeri, PhD, P. Eng, Head of UITP Iran Liaison Office
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علی رغ��م عدم وجود داليل علمي، دولت هاي زيادي با حمايت 
رس��انه ها، از مردم خواس��ته اند که از وس��ايل حمل ونقل عمومي 
اس��تفاده نکرده و در عوض براي جابجايي از خودروي ش��خصي، 
دوچرخه يا پیاده روی اس��تفاده کنند. اين موض��وع بر رفتار مردم 
و برداش��ت عموم��ي از خطرناک بودن فضاهاي عمومي ش��امل 

حمل ونقل عمومي تأثیر گذاشته است. 
ام��روزه دالي��ل کاف��ي وج��ود دارد ک��ه در ص��ورت رعايت 
ش��یوه نامه های بهداشتي توصیه شده توس��ط مسئولین بهداشت، 
خطر ابتال به بیماري کوويد 19 در سیستم های حمل ونقل عمومي 

بسیار کم می باشد. 
اگر در نظر بگیريم که ريسک صفر اصاًل وجود ندارد، سیستم های 
حمل ونقل عمومي يکي از ايمن ترين روش های جابجايي در شهر 
بوده و ش��هرها را زنده نگه می دارند. با اج��راي قوانین و مقررات 
صحیح می توان مطمئن بود که سیستم های حمل ونقل عمومي در 

برابر کوويد 19 ايمن هستند.

به  ملزم  عمومي  حمل ونقل  سیستم های 
اجراي موارد زیر هستند

از ابتداي ش��روع بحران کوويد 19، مس��ئوالن سیس��تم های 
حمل ونقل عمومي و بهره برداران اين سیس��تم ها به  طور جدي با 

اين ويروس توسط عوامل زير مقابله کرده اند: 
- سرويس دهی مناسب.

- اجرا و تقويت عملیات نظافت و ضدعفوني کردن فضاها.
- تأمین تجهیزات و ابزار محافظت براي پرسنل و مسافران.

- اطمینان از اجراي دس��تورالعمل های بهداشتي توسط پرسنل 
و مسافران.

- افزايش میزان تهويه طبیعي و هواي تازه.
- تسريع در ديجیتالي نمودن کارها و به کارگیری ابزار IT براي 

کنترل بهتر عملیات خود. 
- تخمی��ن تعداد مس��افران و میزان اش��غال واگن ها به جهت 

داشتن اطالعات آنالين براي جلوگیري ازدحام. 
- به کارگیری سیستم ها و تجهیزات پرداخت بلیط بدون تماس و 

برقراري ارتباط شفاف و مرتب با پرسنل و مسافران.
گرچه موارد فوق باعث افزايش هزينه های آن ها شده است، ولي 
مسئوالن و بهره برداران اين سیستم ها خود را با شرايط وفق داده و 
در عین حال مسئولیت باالي خود در برابر پرسنل و محیط اطراف 
را حفظ کرده اند. با برقراري مرحله به مرحله فعالیت ها بعد از دوران 
قرنطینه، بايد کمک های مالي اختصاصي براي اين سیس��تم ها در 

نظر گرفته شود واال اين سیستم ها ورشکست خواهند شد.

https://www.espormadrid.es :منبع ،)CITRAM( تصویر 2- مرکز نوآوری و مدیریت حمل و نقل عمومی
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در عین اجراي تمام دستورالعمل های ارائه شده توسط مسئوالن 
بهداشت، سیس��تم های حمل ونقل عمومي از پله برقی ها، درب ها، 
کارت خوان ه��ا، دکمه های فش��اري آسانس��ورها و دس��تگیره ها 
نمونه برداری منظم انجام می دهند. به عالوه نمونه های هوا نیز از 
محل های مختلف به جهت اطمینان از تمیز بودن سیس��تم و کم 

کردن ريسک شیوع اين بیماري گرفته می شود. 
بر مبناي تجربیات گذشته، تیم های برنامه ريزی و اجرايي نحوه 
تأثیر قرنطینه احتمالي دوم بر سیستم های خود شامل برنامه کامل 

مقابله با اين شرايط را شبیه سازی کرده اند.

تصویر 3- یک نگهبان امنیتی به عالمتی اشاره می کند که نشان می دهد مسافران باید در 5 آوریل 2020 در ایستگاه MRT در تایپه تایوان از ماسک صورت 
https://www.straitstimes.com :استفاده کنند یا جریمه شوند، منبع

تصویر 4- فعالیت کارکنان مترو در دوران کرونا

اقدامات سیستم های حمل ونقل عمومي بر 
اساس مستندات می باشد

همه ما از اهمیت تصمیمات اخذ ش��ده بر اس��اس مستندات در 
تمام زمینه های جابجايي ش��هري و اث��رات آن بر کیفیت زندگي 

م��ردم آگاه هس��تیم. از نقطه نظر ايمني در ارتباط ب��ا کوويد 19، 
مطالعات و آنالیزهاي بس��یار زياد علمي و تجربه نشان داده اند که 
رفتار سیس��تم های حمل ونقل عمومي در اين مورد مش��ابه ساير 

مکان های عمومي و خصوصي می باشد.
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به عنوان مثال: 
موسس��ه رابرت ک��وخ )در آلمان(: داده های ارائه ش��ده در يک 
مقاله منتش��ر شده در بولتن اپیدومیولوژي شماره 2020/38 مورخ 
2020/08/21 نشان می دهد که فقط 0/2% انتشار قابل رديابي در 
آلمان در ارتباط با حمل ونقل بوده و افراد آلوده ش��ده در مقايسه با 

ساير مکان های پرتردد، کمتر می باشد. 
مؤسس��ه عمومي اطالعات بهداش��ت )در فرانس��ه(: داده های 

جمع آوری شده در فاصله زماني 9 مي تا 28 سپتامبر 2020 نشان 
می دهند که فقط 1/2% از بیماران کوويد 19 مربوط به حمل ونقل 
می باش��ند )زمیني، هواي��ي و دريايي(. عمده ابت��ال به بیماري در 
محیط ه��ای کاري )24/9%(، م��دارس و دانش��گاه ها )%19/5(، 
همايش ه��ای بهداش��تي )11%(، رويدادهاي موق��ت عمومي و 

خصوصي )11%( و گرد هم آيی های فامیلي )7%( می باشند.

مطالعات انجام ش��ده توسط گروه ايمني ريل در انگلیس نشان 
می دهد که ريسک ابتال به بیماري کوويد 19 در حین سفر با قطار 
1 به ازاي هر 11،000 سفر می باشد. اين عدد برابر شانس ابتالي 
0.009%  اس��ت که کمتر از احتمال ف��وت در تصادفات جاده ای 
می باشد. در صورت استفاده از ماسک صورت، اين عدد 1 به ازاي 

هر 20،000 سفر يعني 0.005% می باشد.
دانشگاه کلورادو بوولر )منتشر شده در نشنال جیوگرافي در تاريخ 
11 آگوس��ت 2020(:  بر اساس اطالعات يک مدل استفاده شده، 
ريسک ابتال به بیماري در متروهاي داراي تهويه مناسب با حداقل 
صحبت و حرکت، مساوي 0% بعد از 70 دقیقه می باشد. اين عدد 

حتي براي مسافرت با اتوبوس کمتر می باشد.

مجله علوم )منتش��ر ش��ده توس��ط اتحاديه آمريکايی پیشرفت 
عل��وم در 26 ماه مي س��ال 2020(: در ژاپن، بیش��تر واگیري به 
دلیل رفت وآمد بلندمدت در محل های ژيمناس��تیک، کافه ها، گرد 
هم آيی های موس��یقي زن��ده، اتاق های غذاخ��وري (Karaoke) و 
مکان های مشابه که افراد براي خوردن، نوشیدن، صحبت کردن، 
آواز خواندن ورزش کردن گرد هم می آيند بوده است. هیچ واگیري 
در قطارهاي بین شهری گزارش نش��ده است. بر اساس اظهارات 
هیتوش��ي اوش��ي تاني، يک متخصص ويروس شناسی و سالمت 
عمومي در دانشگاه توکیو، مسافران معمواًل تنها هستند و با ساير 
مسافران صحبت نمی کنند و اخیراً از ماسک هم استفاده می کنند.

تصویر 5- جوامع آسیب پذیر - واحد جغرافیایی کوچک - مراکز اجتماعی کودکان
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- آزمايشگاه شهر بلومبرگ )منتشر شده در تاريخ 9 ژوئن سال 
2020(: در فاصله زماني 9 مي تا 3 ژوئن، بر اساس اطالعات ارائه 
شده توسط س��ازمان ملي بهداشت عمومي، 150 مجموعه جديد 
ابتال به بيماري كوويد 19 در فرانسه شناسايي شد. بر اساس دسته 
بندي هاي ابتال به بيماري بر اثر تماس بر مبناي 3 مورد يا بيشتر، 
محل هايي كه شناسايي ش��دند عبارت اند از خانه هاي بهداشت، 
محل هاي كار و محل هاي نگهداري بي خانمآن ها. در تمام اين 
مكانها، افراد در محل هاي سربس��ته براي مدت طوالني در كنار 
يكديگر بودند. در مورد بيمارستانها، افراد مبتال شده به احتمال زياد 
همگي در يك فضا كن��ار هم بودند. نكته جالب اين بود كه هيچ 
مجموعه بيماري در ارتباط با سيستم های حمل ونقل عمومي وجود 
نداش��ت. براي حدود يك ماه، حتي يك مجموعه مبتال به كوويد 
19 در هيچ يك از 6 سيس��تم متروي فرانس��ه، 26 تراموا و قطار 

سبك شهري و مسيرهاي متعدد اتوبوسراني ديده نشد.
- سازمان بهداشت جهاني )WHO( تاييد كرده است كه آلودگي 
هوا به احتمال زياد يك عامل تش��ديد كننده مش��كالت سالمتي 
اس��ت كه توس��ط كوويد 19 بوجود آمده اس��ت زيرا هواي آلوده 
موجب تورم ريه ها ش��ده و باعث بوجود آمدن مشكالت تفسي و 
قلبي می شود كه افراد را براي ابتال به اين بيماري مساعد مي كند. 
در مجموع شواهد نشان می دهد كه استقبال رو به افزايش مردم 
از سيستم های حمل ونقل عمومي پس از رفع قرنطينه بيانگر ايمن 
بودن اين سيس��تم ها در مقابل كوويد 19 )به دليل تعداد كم موارد 
ابتال به بيماري در بين اس��تفاده كنندگان از اين سيستم ها( از نظر 

افكار عمومي می باشد. 

در واقع علي رغم افزايش تعداد مبتاليان به كوويد 19 در موج 
دوم اين بيماري در تعداد زيادي از شهرها، استفاده از سيستم های 
حمل ونقل عمومي روند افزايشي خود را به دست آورده و اطمينان 

مسافران را جلب كرده است.

 ،  MTA داده ها:  منبع  کووید-19،  و  عمومی  گزارش حمل و نقل  تصویر 7- 
وزارت بهداشت شهر نیویورک ؛ اعداد روزانه میانگین  7 روزه را نشان می دهد.

سیستم های حمل ونقل عمومي از عوامل 
ساختن آينده بهتر هستند

عل��ي رغم بدنام س��ازي غي��ر واقعي سيس��تم های حمل ونقل 
عمومي، دست اندركاران اين سيستم ها متعهد به بازسازي اعتماد 
و اطمين��ان در بين مس��افران می باش��ند. اين موض��وع بايد يك 
مسئوليت مش��ترك بين مقامات سياسي، شركت های حمل ونقل 
عمومي )مس��ئوالن، بهره برداران و صنعت( و ش��هروندان باش��د. 
بنابراين براي مجموعه هاي حمل ونقل عمومي مهم اس��ت كه با 
تصميم گيران محلي، منطقه اي و ملي كه در خط مقدم پاسخگويي 

به افكار عمومي هستند، در ارتباط باشند. 

تصویر 6- پوشاندن صورت با ماسک در مترو
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مديريت تقاضاي س��فر نقش مهمي در تنظيم نقطه پيك دارد. 
مسئولين بخش عمومي و خصوصي بايد به جهت نظارت و تدوين 
مجدد استراتژي هاي تأثير گذار کوتاه مدت و اثرات بلندمدت بحران 
اخير در ديناميك ش��هرها و جابجايي، با يكديگر همكاري داشته 

باشند. 
راهكاره��اي تكنولوژيك و قابل انعطاف، روش هاي مؤثر بهينه 
کردن و تنظيم ش��بكه و س��رويس دهی به س��فرهاي هوشمند را 
تحت تأثير قرار مي دهند )مثاًل روش هاي قيمت گذاري متفاوت در 
طول روز در جهت تنظيم ساعت پيك(. به عنوان مثال درخواست 

از مشاغل و محيط هاي آموزشي براي شناور کردن ساعات کاري 
از اقدامات مؤثر به جهت حداقل کردن ازدحام مسافري در ساعات 
پيك می باشد. سيستم های جديد مانند دورکاري در محل هايي که 
قابليت اجرايي دارند بايد ادامه يابند. در طي سفر، شرايط زير بايد به 
طور همزمان به دست آيد تا بتوان ايمني سفر را همراه با جلوگيري 

از انتشار ويروس کرونا در شهر تضمين نمود. 
- استفاده از ماسك

- ضدعفوني کردن سطوح با قابليت تماس باال
- تهويه خوب و جابجايي مستمر هوا

تصویر 8- بازگشت به تحرک بهتر، تحرک پایدار در دوران کووید-19

به عالوه، رفتار عمومي مس��افران )مردم در وسايل حمل ونقل 
عمومي زياد صحبت نمي کنند و غذا هم نمي خورند( باعث محدود 

شدن پراکندگي ذرات ويروس می شود. 
مجله پزش��كي بريتانيا با ارائه جدول زي��ر، اطالعات جالبي از 

انتش��ار ويروس در زمان اس��تفاده از وسايل حمل ونقل عمومي بر 
مبناي اس��تفاده از ماس��ك صورت، زمان در معرض بودن و نوع 
فعالي��ت و کيفيت هواي دميده ش��ده در واگن ه��اي کم تراکم و 

متراکم ارائه داده است.



 ایده/سال پنجم/شماره یازدهم/ تابستان 1400  43   

شهرها نياز به جابجايي بهتر دارند
ح��اال زمان ارائ��ه راهكاره��اي ملم��وس و اجراي��ي در مورد 
شهرنش��يني جامع، پايدار، تاب آور و هوش��مند است كه از حقوق 
ش��هروندان حمايت كرده و اصول دموكراسي محلي را در حمايت 
از موفقيت و تندرستي رعايت نمايد. توافقنامه هاي بين المللی مانند 
توافقنامه تغييرات آب وهواي پاريس، برنامه توس��عه پايدار س��ال 

2030 و برنامه شهري نيويورك همگي نياز به اجرا دارند. 
ش��هرها بايد ماوراي برنامه روزانه خ��ود عمل كرده و با كمك 
يكديگ��ر نتايج باالي��ي در زندگي مردم ايجاد كنن��د. دولت ها در 
تمام س��طوح بايد براي س��اختار اجتماعي شهرها به خصوص در 
مورد س��امتي، تحصي��ات و سيس��تم های حمل ونقل عمومي 
سرمايه گذاری كنند. سيس��تم های حمل ونقل عمومي و جابجايي 

فعال از عوامل مهم براي ساخت آينده بهتر می باشند. 
حمل ونقل عمومي بايد اولوي��ت بااليي براي تصميم گيران در 
تمام كش��ورها داشته باش��د. مزاياي اقتصادي، اجتماعي و محيط 
زيس��تي اين سيستم ها غير قابل انكار هستند و از اصول سامتي 
شهروندان و شهرها هستند. سيستم های حمل ونقل عمومي قابل 
دسترس��ي و قابل ش��مول براي ش��هروندان بدون در نظر گرفتن 
موقعيت اجتماعي – اقتصادي آن ها می باش��ند. بسيار مهم است 
در نظر داش��ته باش��يم كه بايد به مردم سرويس داده شود و نه به 

خودروها. 

اولويت تصميم سازان شهري بايد خيابان هاي در دسترس، ايمن، 
قابل تنفس و قابل پياده روی براي شهروندان از طريق برنامه ريزي 
شهري و قرار دادن مردم در قلب شهرها توسط هماهنگي استفاده 
از زمين و برنامه ريزي دراز مدت جابجايي )به وس��يله درگير كردن 

تمام ذينفعان( از همان ابتداي پروژه باشد. 
در حال حاضر س��طح پايين ترافيك در شهرهاي دنيا، موقعيت 
مناس��بي براي س��رمايه گذاری هاي تاكتيكي مقرون به صرفه از 
قبيل اختصاص فضاي مناسب براي حمل ونقل عمومي، اختصاص 
خطوط ويژه اتوبوسراني به جهت كاهش زمان سفر مسافران تا حد 
امكان، مقابله با آلودگي هوا از طريق اعمال محدوديت تردد براي 
خودرو ها و س��اير اقدامات مؤثر براي حمايت از شهروندان بوجود 

آورده است. اين اقدامات با حمايت مردم مؤثر خواهند بود.

تصویر 10- پاسخ های نظرسنجی YouGov در هر کشور؛ از ساکنان شهر 
پرسیده شد که آیا آن ها موافقت می کنند که شهرها باید برای جلوگیری از 
آلودگی هوا با ذخیره فضای عمومی بیشتر برای پیاده روی، دوچرخه سواری و 

حمل و نقل عمومی اقدام کنند.

تصویر 9- نمونه مرزی که بسیار به تعاریف کمی از فاصله، تعداد افراد و زمان مواجهه بستگی دارد.
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روش ه��اي جابجاي��ي مؤثر با تکیه بر سیس��تم های حمل ونقل 
عمومي به عنوان س��تون فق��رات، نه تنها مزاياي زي��ادي از نظر 
سالمتي، کم شدن ترافیک و تصادفات و سروصدا و کاهش انتشار 
گازهاي گلخانه ای خواهند داشت بلکه موجب دسترسي به مراکز 
آموزشي، مشاغل، اماکن تجاري و بازرگاني و مجموعه ديگري از 
سرويس هاي موردنیاز براي همه افراد در همه مکان ها مي گردند. 
به اي��ن ترتیب اف��راد راحت تر به مش��اغل، محل ه��ای آموزش 
و مکان ه��اي تجاري خواهند رس��ید. مزاياي ارائه ش��ده توس��ط 
سیستم های حمل ونقل عمومي باعث ايجاد همبستگي اجتماعي و 
منطقه ای، توسعه محلي، ادغام بیشتر جامعه و ايجاد موقعیت های 

جديد کاري خواهد شد. لذا دسترسي به جابجايي پايدار شهري بايد 
به عنوان يک حقوق ش��هروندي در نظر گرفته شده و می بايست 

توسط دولت ها حمايت شود. 
با توجه به مطالب باال، قراردادهاي طراحي و اجراي سیستم های 
حمل ونق��ل عمومي در آينده بايد از روش مش��تري-تأمین کننده 
به س��مت هم��کاري بخ��ش عمومي-خصوصي  ب��ه جهت به 
اش��تراک گذاری ريس��ک و منافع در میان هم��ه ذينفعان )دولت 
مرکزي و محلي، مسئوالن و بهره برداران سیستم های حمل ونقل 
عموم��ي، ارائه دهندگان سیس��تم های جديد جابجاي��ي، صنايع، 

شهروندان، ...( تغییر يابد.

تصویر 11- دوچرخه سواران در تابستان آفتابی از خیابان در یک خط اختصاصی مقابل ساختمان شهرداری در پایتخت دانمارک عبور می کنند، کپنهاگ، دانمارک.

نتیجه گیری
شهرها و کش��ورها به مسائل غیرقابل پیش بینی به وجود آمده 
در کوتاه مدت پاس��خ گفته ان��د ولي حاال زماني اس��ت که بايد به 
جلو حرکت کنیم، ادامه حیات سیس��تم های حمل ونقل عمومي را 
تضمین کنیم و از موقعیت اس��تثنايي منحصربه فرد به وجود آمده 

براي شروع مجدد و شکل دهی آينده شهرهايمان استفاده کنیم. 
موضوع جابجايي در ش��هرها به  طور جدي با ساير چالش های 
ديگري مرتبط است )آب وهوا، بهداش��ت، ادغام اجتماعي، ايمني 
راه ها، غیره( و لذا بدون اهمیت دادن به سیس��تم های حمل ونقل 
عمومي به عنوان يک س��تون اصلي بهبود اقتصادي، اجتماعي و 
محیط زيستي در کوتاه مدت و بلندمدت، نمی توان با آن چالش ها 

مقابله نمود.
ذينفعان سیس��تم های حمل ونقل عمومي، گرچه قباًل هیچ گونه 
تجربه ای در مورد مقابله با چنین بحران بهداش��تي نداش��تند، به 

س��رعت به شرايط به وجود آمده عکس العمل نشان داده و به نحو 
شايسته مس��ئولیت خود را در قبال پرسنل خويش و جامعه هدف 

به انجام رساندند. 
بروز بیماري کوويد 19 باعث ايجاد شرايط جديد براي ذينفعان 
سیس��تم های حمل ونقل عمومي ش��ده اس��ت که مش��ابه ساير 
نقش آفرين��ان بخش های عمومي و خصوص��ي، به طور مداوم در 
حال يادگیري از اين شرايط استثنايي و در حال گسترش می باشند.
مطالع�ات علمي و تجربي زیادي نش�ان داده اند که ریس�ک 

ابت�ال به این بیماري در سیس�تم های حمل ونقل عمومي کمتر از 

س�ایر مکان های عمومي یا گردهمایی های خصوصي می باش�د. 

متاسفانه این سیس�تم ها اکثراً بدون هیچ گونه دلیل محکمي در 

این مورد بدنام شده اند.

بر اس��اس يافته ه��ای علمي و تجربیات موجود، سیس��تم های 
حمل ونق��ل عموم��ي اقدامات مناس��بي را به جه��ت کم کردن 
ريس��ک های موج��ود تا س��طح قابل کنت��رل و قابل قب��ول براي 
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اس��تفاده کنندگان انجام داده اند. البته سعي و کوشش اضافي الزم 
اس��ت که مزاياي سیس��تم های حمل ونقل عموم��ي را به جامعه 

منعکس نموده و موجب جلب اطمینان مجدد شهروندان شد. 

توصیه ها
بیماري کوويد -19 نشان داد که سیستم های حمل ونقل عمومي 
از ضروريات جامعه بوده و بايد از آن محافظت کرد. تصمیم سازان 
بايد قبول کنند که شهرها نمی توانند سرويس هاي جابجايي خود 
را از دست بدهند. لذا جمع بندی پیشنهادات به  صورت زير می باشد: 
1- تنظیم قوانین مش��خص و رويکرد اصول��ي منطقه ای/ فرا 
منطقه ای توس��ط مسئوالن بهداش��تي ضروري می باشد. در عین 
حال بايد با ارائه چارچوب های مقررات هوش��مندانه و مشوق های 
مالي، سیستم های حمل ونقل شهري را به نحوي ساخت که داراي 
ظرفیت مناسب بوده و کیفیت محیط زيست موردنظر مردم را ارائه 

دهند. 
2- بايد به واقعیت ها توجه داش��ت و نه اس��تنباط ها. داده های 
علمي، مطالعات و مش��اهدات عیني تائی��د می کنند که زماني که 
دستورالعمل های ارايه ش��ده توسط مسئوالن بهداشت اجرا شوند 
سیستم های حمل ونقل عمومي در مقابل ويروس کوويد-19 ايمن 

خواهند بود. 
3- قبول مس��ئولیت و فعال و شفاف بودن با رسانه ها به جهت 
ارائه مثبت اقداماتي که بخش حمل ونقل عمومي در جهت کاهش 
ريسک انتش��ار اين ويروس می کشد از عوامل مؤثر می باشد. اين 
سعي و کوشش نه تنها به بازگرداندن اطمینان مردم به سیستم های 
حمل ونق��ل عمومي کمک خواه��د کرد، بلکه منافع گس��ترده تر 
سیس��تم های حمل ونقل عموم��ي را براي جامعه روش��ن خواهد 

ساخت. 
4- ادامه حیاط بخش حمل ونقل عمومي به طور عمده توس��ط 
کاهش موقت س��فرها با اين وسايل )به جهت اجراي قرنطینه( و 
در نتیجه کم شدن درآمد آن ها تحت تأثیر قرار گرفته است. خنثي 
ک��ردن اين اثرات منفي با ارائه يک چارچوب پايدار تأمین مالي از 
طريق منابع تخصیص يافته به سیس��تم های جابجايي و خصوصًا 
سیستم های حمل ونقل عمومي به عنوان موتور محرک، قابل اجرا 
می باشد. در اين رابطه بايد راهکارهاي جايگزين تأمین منابع مالي 
مانند درآمدهاي به دست آمده از اجراي طرح ترافیک، هزينه های 
اس��تفاده از جاده/خیابان يا تعیین مالیات های ديگر در نظر گرفته 

شوند.

منابع
 y UITP POLICY BRIEF, OCTOBER 2020
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چکیده

اين  روزها که جامعه ی ايران درگیر بحران کرونا ش��ده، فرصت مناس��بی است تا تأمل جدی و انتقادی در زمینه ی جايگاه شهروندان، 
دولت و سیاس��ت گذاری ها در فضای ش��هرها و مديريت ش��هری داشته باش��یم و به برخی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی اين موقعیت 
بینديشیم. اگرچه هنوز برای تحلیل پیامدهای ماندگار اين موقعیت کرونايی و ترومايی زود است، اما برخی وجوه نسبتاً آشکار و در حال 
ظهور ناشی از اين موقعیت در نحوه ی ايجاد چالش های حوزه ی شهری و مديريت شهری قابل توضیح هستند. کتابی مشهور با نام »قوی 
سیاه«1 اثر نسیم نیکوالس طالب2 نويسنده ی لبنانی - آمريکايی و فیلسوف اقتصادی وجود دارد که میلیون ها نسخه از آن در سراسر دنیا 
به فروش رفته است. اين نويسنده در اين کتاب می گويد: »ياد بگیريم که درس واقعی را ياد بگیريم«. او به اين موضوع اشاره می کند که 
ملت ها، دولت ها و حکمرانی ها از بحران ها و فاجعه ها به س��ختی درس می گیرند. او می گويد بعد از جنگ جهانی اول، فرانس��وی ها برای 
جلوگیری از تجاوز آلمان به فرانسه تصمیم می گیرند بین مرز آلمان و فرانسه ديوار بکشند. اما در جنگ جهانی دوم، آلمان نازی ديوار را 
به راحتی دور می زند و از آن عبور می کند و تمهید فرانس��وی ها با شکس��ت رو به رو می شود. او می گويد دلیل اين که فرانسوی ها از جنگ 
جهانی اول درس نگرفتند، اين بود که بخش عظیمی از آن چه واقعیت جامعه را می ساخت، را در نظر نگرفتند. البته نه فقط فرانسوی ها، 
بلکه به اين نکته اشاره می کند که آمريکائی ها هم از حادثه ی حمله ی 11 سپتامبر در سال 2001 درس نگرفته اند. اما اين درس ها چه 
چیزی هس��تند؟ درس واقعی چیس��ت؟ آنچه که در اين مقاله به آن می پردازم، بر پايه ی بخشی از آموزه های نیکوالس طالب است که 
برای فهم درس های واقعی پیرامون بحران کرونا در شهر، می توانیم از آن استفاده کنیم. مجموعه نکاتی که می تواند شیوه ی فهم ما را 

از مفهوم شهر و مديريت شهری در معنای عینی و ذهنی آن دگرگون کند.

درس های کرونا برای شهر و مدیریت شهری
نويسنده

y نعمت اهلل فاضلی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1. The black swan
2. Nassim Nicholas Taleb
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COVID-19 Lessons for the City and Urban Management Perspective

 yNematullah Fazeli, Professor at the Institute of Humanities and Cultural studies.

Abstract

These days as Iranian community involved in the COVID-19 crisis, there is a good opportunity to reflect 

on the position of citizens, government, and policies seriously and critically in urban space and urban man-

agement, and to think about some cultural and social happenings of this situation. Although it is too early 

to analyze the lasting consequences of the COVID-19 and its traumatic situation, but some challenges in 

the city and urban management that are relatively related to this situation could be explained. There is a 

famous book called “Black Swan” by Nasim Nicolous Taleb, a Lebanese and American writer who is an 

economics professor exists that could help to understand the situation. This book are being sold millions 

of times all over the world. The writer in this book says: “We need to learn the real lesson”. He mentions 

to this notion that societies, governments and rulings hardly learn from disasters and crises. He says after 

the World War I, The French decided to make a wall on their boarders with Germany to limit their access 

to invade their lands. However, in World War II, The Germans cross the wall easily, passed the border and 

the French strategies failed. He says the reason that The French did not learn from the World War I experi-

ence is that they did not pay attention to the realities of the society. Actually not only the French but also 

Americans, did not learn from September 11th, 2001. But, what are these lessons? What is the real lesson? 

What will be covered in this article is partly based on the Nicolous Taleb’s lessens that could be used to 

understand the COVID-19 crisis impacts on the city. This article will help to change our understanding of 

the city and urban management both in practice and theory.



48  ایده/ سال پنجم/ شماره یازدهم/ تابستان 1400

مقدمه 
نس��یم نیکوالس طالب می گويد يکی از بزرگ ترين درس هايی 
که بايد از حوادث ياد بگیريم اين اس��ت ک��ه آنچه زندگی واقعی 
جامعه را می س��ازد، شوک های بزرگی است که مانند بحران کرونا 
وارد زندگی انس��انی می ش��ود. به تعبیر او، زندگی واقعی، زندگی 
جمعی، زندگی شهری و کش��ورها، توسط منحنی نرمال و عادی 
)ح��وادث عادی( قابل توضیح نیس��تند. روزم��ره ای که زندگی را 
تش��کیل می دهد، همان چیزی اس��ت که مدي��ران، حکمرانان و 
م��ردم به آن توجه��ی ندارند. در حقیقت آن ها تنه��ا روزنامه ها را 
دنبال می کنند، خبرها را از رس��انه ها می ش��نوند، جزئیات فراوانی 
را به ص��ورت آم��ار و ارقام رصد و تصور می کنن��د. زندگی ملت ها 
و شهرها زندگی ای اس��ت که به کمک عدد و ارقام قابل توضیح 
است، در حالی که ما می توانیم زندگی، جامعه، شهر و کالن شهرها 
را با همه ی پیچیدگی هايش به صورت چند نمودار، چند عدد، رقم 
و آم��ار توضیح دهیم و پیش بینی کنیم. اين مس��ئله يعنی تکیه بر 
جزئیات باعث می شود که ما پديده های جمعی را در کلیت آن فهم 
نکنیم و اين همان نکته ی کلیدی است. برای نمونه کالن شهری 
مانند مش��هد از حرکتی تاريخی و کلی برخوردار است. سرشت و 
سرنوش��ت اين حرکت کلی و تاريخ��ی به کمک و يا در نتیجه ی 
وقوع س��یلی عظی��م، زلزله، جنگ يا وق��وع بحرانی مثل ويروس 

کوويد-19 می تواند دگرگون شود.
کتاب قوی سیاه به صورت داستان نوشته شده و همه می توانند 
آن را بخوانند، اما متأسفانه مديران و کارشناسان تمايلی به خواندن 
اين کتاب ها ندارند، چون ترجیح می دهند که با زبان اعداد و ارقام 
ب��ا ما حرف بزنند. کاری که اع��داد و ارقام می کنند، پنهان کردن 
کلیت اس��ت. پنهان کردن افق و بین��ش فکری که به آن احتیاج 
داريم. البته فهمیدن افق، مس��تلزم درک نظری، فلسفی و ذهنی 
انتقادی اس��ت. چیزی ک��ه معمواًل آدم ها چن��دان از آن برخوردار 
نیس��تند. در مقابل هر چیزی که با ما انضمامی صحبت کند و به 
ش��کل قصه ای، عددی، جدولی باشد، پارادايم فکر ساده سازانه ای 
اس��ت که گويی همه ی واقعیت بزرگ را ب��رای ما ملموس کرده 
اس��ت، و درست مانند کودکان  که دوس��ت دارند گرمی و سردی 
بغل مادر را لمس کنند، روی ما تأثیر می گذارد. ما دوس��ت داريم 

هنگام مديريت، حکمرانی، تصمیم گیری و فهم پديده ها کس��ی با 
ما به ملموس ترين شکل ممکن، همان طور که آب سرد يا آب گرم 
بدنمان را لمس می کند، حرف بزند تا مجبور نش��ويم بیانديش��یم، 
بیاموزيم و مس��ئولیت خودمان را ب��رای مديريت جامعه و يا برای 
پديده ای که با آن درگیر هس��تیم به نحو جدی ايفا کنیم. به تعبیر 
طالب ما به اس��تقبال هر چیزی به جز فکر کردن می رويم و اين 

همان فاجعه عظیمی است که با آن روبه رو هستیم.

درس های کرونا برای مردم شهر و مدیریت 
شهری

از میان درس هايی که کرونا برای مديريت شهری به ما می دهد 
به گمان من اولین و مهم ترين درس اين اس��ت که ما را به جای 
اعداد، ارقام، جدول، بودجه، تعداد آدم ها و توجه به تفکر انضمامی، 
درگی��ر تفکر پیچیده تر و نظری تری کند. ما اغلب به اين موضوع 
عادت داريم و اين عادت هم بس��یار سیطره پیدا کرده و به ارزش 
تبديل ش��ده اس��ت که بايد حرف های عملی و اجرايی زد. بايد از 
کلی گويی، نوعی عمل گرايی فاقد تئوری، اجرايی گرايی فاقد فهم 
کلیت، نوع��ی درگیری انضمامی بدون فهم تحلیلی و تفس��یری 
و انتزاعی پديده ها به  ويژه درباره ی ش��هر دوری کرد، و اگر ش��هر 
بزرگ تر و کالن ش��هر باشد، اين مسئله بسیار جدی تر هم خواهد 
بود. نظام ه��ای بوروکراتیک1 و تکنوکراتیک2 اي��ن اجازه را به ما 
نمی دهن��د که تفکر انتزاعی به اصط��الح تئوريک، تفکر تأويلی، 
تفس��یری، درک های شهودی و استدالل های تاريخی در حوزه ی 
مديريت و حکمرانی شهرها اثر بگذارد. بحران کرونا به ما نشان داد 
که برخالف آن تصور موجود که می توانیم با تصور تحصل گرايانه، 
علم گرايانه و انضمامی گرايانه  همه چیز را به جدول، آمار و بودجه ها 
تبديل و پیش بینی کنیم اشتباه است. به اين معنا که اگر ما فالن 
خیابان، زيرگذر، پل يا پارک را بس��ازيم، ش��هر آباد خواهد ش��د و 

زندگی شهری، انسانی می شود.
بح��ران کرونا برای ما توضی��ح داد که اگر هتل ه��ا، پارک ها، 
روگذرها و زيرگذرها و هزار تصمیم عمرانی هم انجام شود، چیزی 
که ناگهان از راه می رس��د، سرشت شهر را دگرگون کرده و ُشک 
بزرگی به وجود می آيد. اگر به تاريخ ش��هرها نگاه کنیم، می بینیم 

1. Bureaucratic
2. Technocratic
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1. Sars virus
2. Mers virus
3. Ebola virus
4. Zika virus

که اين ُشک های بزرگ مانند جنگی که ناگهان رخ داده، سیلی که 
ناگهان جاری شده و زلزله ای که ناگهان اتفاق افتاده است، شهرها 
را س��اخته اند. برای مثال هجوم مهاجره��ا، اقلیت ها و گروه هايی 
مانند افغانستآن که فکر نمی کرديم دچار بحران شود ورود جمعیت 
عظیمی از مردم افغانستان به ايران به ويژه شهر مشهد نمونه ای از 
ظهور شهر در شکلی جديد است. ما گمان نمی کرديم که ناگهان 
جه��ان به تعطیالت طوالنی مدت محکوم ش��ود؛ ويروس نامرئی 
بیايد و همه ی سیاست ها و برنامه های ما را دگرگون و متوقف کند. 
بنابراين اولین درسی که بحران کرونا به ما داد اين بود که درباره ی 
نظام دانايی و  فرم دانش��ی که ش��هرها را می سازد، تأمل کرده و 
ببینیم اين دانش��ی که ما به کمک آن ش��هر را می انديشیده ايم و 
تخیل می کرده ايم، چه ضعف هايی داش��ته که ما را با اين بحران 
مواجه س��اخته است. اکنون متوجه ش��ده ايم که در شهری مانند 
مشهد، که اقتصاد آن نه تنها مبتنی بر صنعت و کشاورزی، بلکه بر 
پايه ی خدمات و بخش عظیمی از آن خدمات زيارتی، گردشگری 
و توريستی است، زمانی که با اين بحران مواجه شود، اقتصاد شهر 
از هم پاشیده خواهد يافت. ما حتی در نه ماه گذشته هم تصوری 

از اين بحران اقتصادی نداشته ايم.
نیکوالس طالب می گويد برای آنکه بتوانیم سیستم های پیچیده 
را مديري��ت کنیم، نیاز به آگاهی از چی��زی داريم که از آن تحت 
عنوان جهل مرکب نام می برد. در علم متعارف مفهوم جهل بسیط 
داريم، يعنی می دانیم که چه چیزهايی را نمی دانیم. مجهوالتمان 
برای ما آشکار بوده و به دنبال حل کردنشان هستیم. اما آن چیزی 
که واقعیت را ش��کل می دهد، جهل مرکب ما است. آن چیزهايی 
ک��ه نمی دانی��م و نمی دانیم ک��ه نمی دانیم. کرون��ا، جهل مرکب 
حکمرانی ها را آشکار کرد. نه فقط در مشهد، در تهران يا در ايران، 
بلکه در اروپا و در همه جا متوجه ش��ديم علمی که داش��ته ايم، در 
بهترين حالت می تواند به جهل های بسیط و ساده ی ما پاسخ دهد؛ 
يعنی به مجهوالت! اما آن چیزی که کلیت زندگی ما را تش��کیل 
داده و می سازد به کمک اين علم قابل پاسخ دادن و مديريت کردن 
نیست. ما نیازمند چیزی هستیم که طالب به آن می گويد تسلط بر 
جهل مرکب! برای مديريت شهری اولین درس اين بود که درس 

واقع��ی را ياد بگیريم. اين درس اين بود که ببینیم آيا نظام دانايی 
ما قادر است، سیستم های پیچیده ای مثل کالن شهرها را برای ما 
فهم پذيرتر کند. آيا ما بعد از اين ماجرا باز هم به تکنسین های آمار 
و اطالعات و به قول طالب، به نقشه کش هايی که در صحنه بیايند 
و بگويند بودجه هايتان را به ما بدهید، چرا که ما در آستین هايمان 
راهبرده��ا و راه حل های آماد ه ای داريم تا برايتان طرح بکش��یم و 

شهر بسازيم، پناه می بريم؟
دومی��ن درس مه��م بحران کرون��ا برای حکمرانی ه��ا به ويژه 
حکمرانی های محلی و ش��هری، اين بود ک��ه در حوزه ی زندگی 
اجتماعی و زندگی ش��هری، بخش مهمی از مش��کالت زندگی، 
آن هايی هس��تند که هرگز حل نمی ش��وند و ما نبايد به فکر حل 
آن ها باش��یم؛ بلکه بايد آن ها را بفهمیم. ما اين قدرت را داريم که 
در قالب مس��ئله های زندگی کالن ش��هری آن ها را فهم کنیم. در 
واقع اين همان چیزی اس��ت که در مديريت شهری در جامعه آن 
محروم هستیم. فهمیدن کالن شهر، يعنی فهمیدن و تفسیر کردن 
زندگی. خلق يک زبان برای اينکه ش��هروندان بتوانند با يکديگر 
ارتباط برق��رار کنند. اين فهمیدن يعنی رس��یدن به نوعی تخیل 
که فرد ش��هر را نه فقط مجموعه ای س��نگ، سیمان و آهن، بلکه 

به مثابه ی يک متن ببیند.
درس ديگر کرونا اين بود که به ما بقبوالند بس��یاری از مسائل 
بنیادين زندگی اجتماعی بش��ر، هرگز حل نمی شوند. يکی از اين 
موضوعات بحران ويروس هاس��ت. از چند هزار سال پیش تا اآلن 
وب��ا، طاع��ون، تیفوس و ان��واع ويروس ها زندگی بش��ر و هزاران 
میلیون انسان را تحت تأثیر قرار داده است و اکنون همه می دانیم 
اطالعات بحران کرونا به ما کمک کرد تا تاريخ در مقابل چش��م 
ما زنده ش��ود. در س��ال 1918 بیش از پنجاه میلیون نفر کش��ته 
ش��دند. از سال 1980 تاکنون ويروس HIV بیش از 31 میلیون 
نفر را کش��ته است. از س��ال 2000 به بعد تا اآلن چندين ويروس 
پاندمیک مانند س��ارس1، مرس2، اب��وال3، زيکا4 و ديگر ويروس ها 
ظهور يافته اند که هرکدام تأثیرات خود را بر زندگی بشر داشته اند. 
محققان اپیدمیولوژی می گويند که از سال 1970 تا امروز نزديک 
هجده هزار ويروس در میان مردم و جوامع پخش شده است. حاال 
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متوجه می شويم که مجبور هستیم با بخش عظیمی از مشکالت 
ب��زرگ زندگی کنیم. اما زندگی ک��ردن يعنی چه؟ معنای آن، اين 
نیس��ت که تکنولوژی را کنار بگذاريم، بلکه به اين معناس��ت که 
بفهمیم بخش��ی از زندگی، طبیعت آن است که قابلیت شمردن و 
اندازه گیری ندارد. تنها آن بخشی از زندگی را می توان دست کاری 
ک��رد که مربوط به تاريخ، فرهنگ، مذهب، عواطف، احساس��ات، 
آيین ه��ا و بخ��ش عظیمی از وجود جمعی انس��انی  ماس��ت. اين 
مواردی که قابلیت حل ش��دن دارند، مجموعه ای هس��تند که به 
سیاست فرهنگی و دانش��ی خاص و نظام دانايی ای نیازمند است 
که از راه تأويل، تفس��یر و گفت وگو قابل دستیابی اند. اغلب ما اين 
حرف عوامانه را ياد گرفتیم که اين گفت وگو بحث ها، ارزشی ندارند 
و مهم اين است که در عمل چه بايد کرد. در حالی که حرف زدن، 
عمل کردن اس��ت. به قول زبان شناس معروف "آستین"1 صحبت 
کردن يک کنش  گفتاری2 اس��ت. خانمی که در مراسم ازدواجش 
بله می گويد، عمل بزرگی انجام داده است. وقتی قانونی به صورت 
متن و گفتار نوشته می شود، عملی بزرگ انجام شده است. زمانی 
که دور هم جمع می ش��ويم و با مديران و کارشناس��ان و محققان 
بح��ث می کنیم، حرافی نکرده ايم، بلکه عملی را انجام داده ايم. به 
تعبیر هانا آرنت3 نويس��نده ی کتاب »وضع بش��ر«4 که می گويد ما 
مفاهیمی در قالب های زحمت کش��یدن، کار کردن و عمل کردن 
داريم. عمل کردن آنجايی اس��ت که تعامل برقرار ش��ده و بحث 
می ش��ود. آن چیزی که زندگی را می س��ازد، کار و زحمت نیست، 
بلکه تعامل و عمل اس��ت که حوزه ی عمومی، حیات ش��هری و 
کالن شهر را می سازد. اين عمل که میلیون ها انسان بتوانند از يک 
تخیل و زبان مشترک استفاده کنند و همچنین اجتماعی فکری از 

نوع فهم بسازند، جريانی بیهوده نیست.
ماهیت زندگی بشر ارتباط و گفت وگو است. البته نه فقط ارتباط 
می��ان ما زنده ها، بلکه ما با همه ی م��ردگان پیش از خودمان هم 
از ابت��دای تاريخ تاکنون در حال گفت وگو هس��تیم. بحران کرونا 
اي��ن درس را به م��ا داد که برای حکمرانی ش��هرها نیازمند فهم 
تفسیری زبان و مفاهیم مستحکم برای اداره ی شهرها هستیم. اين 
همان چیزی است که اغلب در مديريت های شهری ناديده گرفته 

می ش��ود. به طورکلی مديريت شهری را س��اختن ساختمان، پل، 
جاده، آسفالت، جمع آوری زباله ها و بازيافت و ... تعريف کرده اند. اما 
دقیقاً از جايی که روزنامه ها، داستان ها، فیلم ها، مورخان، فیلسوفان، 
متفکران ش��هر حضور پیدا می کنند، از حوزه ی مديريت ش��هری 
خارج می شويم و گاهی جهت تشريفات، از استادی دعوت به عمل 
می آوريم که برای ما سخنرانی کند. زمانی هم که سخنرانی تمام 
ش��ود، هیچ کس به  حرف های او فکر نخواهد کرد و آن ها را جدی 
نخواهد گرفت. تنها س��خن جدی، سخنی است که در آن اعداد و 
ارقام مطرح شود، اما چرا؟ زيرا ما تنها با اعداد و ارقام می توانیم پول را 
توزيع و تقسیم کنیم. تنها با اعداد و ارقام می توان ساختمان ساخت 
و با طبیعت و ماده سروکار داشت. ما فراموش می کنیم که آدم ها از 
جنس عدد و ماده نیستند؛ بلکه از جنس عاطفه و احساس هستند. 
زندگی کالن شهری، زندگی پیچیده ای است که میلیون ها انسان 
می خواهند در آن زندگی کنند. میلیون ها انسان يعنی مجموعه ی 
وس��یعی از ايدئولوژی ها، آيین ها، افسانه ها، قصه ها، زندگی نامه ها، 
میلیون ها انس��ان، يعنی میلیاردها نش��انه ک��ه می خواهند در يک 
کالن شهر در کنار هم زيست کنند. حال برای مديريت شهری چه 
کارهايی بايد انجام داد؟ بحران کرونا به ما نش��ان داد آن تصوری 
که ما از کالن ش��هر و شهر داش��تیم و آن نظام دانايی که ما را به 
خدمت گرفته و با آن شهر را مديريت می کنیم، اشتباه بوده است.
ساس�کیا ساس�ن5 شهرش�ناس بلندآوازه جمله ی مشهوری 

دارد که می گوید »ش�هر ش�کلی از دانش اس�ت«. ش�هر در هر 

کش�وری یعن�ی مجموعه ی جغرافیا، فلس�فه، ادبی�ات، اقتصاد، 

جامعه شناسی، الهیات، عرفان، روانشناسی،  علوم سیاسی، علم 

مدیریت و هزاران دانش دیگر. اکنون می خواهیم ببینیم، مشهد 

چگونه ش�هری اس�ت؟ برای این مهم باید بدانی�م که جغرافیا، 

اقتص�اد، معم�اری، فلس�فه، جامعه شناس�ی، انسان شناس�ی، 

مطالعات فرهنگی، علوم سیاس�ی و ادبیات در کالن شهر مشهد 

را چگونه فهمیده ایم؟ فلس�فه، الهیات و س�ایر علوم واقعی آن 

چیزهایی که در کتاب ها می نویسند، نیست. بلکه آن چیزی است 

که در ش�هر می بینیم. برای نمونه باید ببینیم که ش�هر از حیث 

دین و اخالقیات چه روایتی برای ما می گوید.
1. John Langshaw Austin
2. Act speech
3. Hannah Arendt
4. The human condition
5. Saskia Sassen
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1. Jane Jacobs
2. The Death and Life of Great American Cities
3. Richard Sennett
4. The fall of public man
5. Jan Gehl
6. Cities for people

7. “بحران کرونا و بازگشت به خانه“ ، از کتاب جستارهايی انسان شناختی درباره ی مصیبت های جمعی در ايران، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحه ی 109

درس ديگ��ر کرونا اين بود که به ما ي��ادآوری کرد بیش از حد 
به تکنول��وژی برای مديريت و حکمرانی ش��هرهايمان وابس��ته 
هس��تیم. بیش از حد چش��ممان را به صورت  خودآگاه يا ناخودآگاه 
به اين که ابزارها جای انسان ها را بگیرند، دوخته ايم. اگر به شهرها 
و کالن شهرهايی مانند مش��هد نگاهی بیندازيم، خواهیم ديد که 
بزرگراه ه��ا، زيرگذرها، پارکینگ ها، خیابان ها و میدان ها متعلق به 
اتومبیل ها هستند. گوئی آن ها برای آسايش اشیاء ساخته شدند. در 
کالن شهرها مغازه ها، فروشگاه ها، مراکز خريد و ساير مجتمع های 
تجاری برای آس��ايش کامل اش��یاء، س��ازماندهی می ش��وند. اما 
حاال بايد پرس��ید که انسان ها چه می ش��وند؟ آيا انسان ها آسايش 
و آرام��ش دارند؟ آيا آن ها ش��هر را تجربه می کنن��د؟ خانم جین 
جیکوبز1 روزنامه نگار، در سال 1960 کتابی به اسم »زندگی و مرگ 
شهرهای بزرگ آمريکايی«2 نوشت. او از آن زمان توضیح داده بود 
که ش��یوه ی توسعه ی شهرها کاماًل ضد انسانی است. شهری که 
پیاده رو ندارد، ش��هری که انسان ها نمی توانند در آن تعامل برقرار 
کنند، شهری که همسايگی و میدان ها و فضاهای شهری ارتباط ها 
را گسیخته و هويت ها را تکه پاره می کند، شهری انسان زداست؛ و 
هنگامی که اتفاقی مانند کرونا در اين شهر رخ  دهد، بحران هايش 

برمال می شود.
ريچارد س��نت3 جامعه شناس و شهرش��ناس بلندآوازه  کتابی با 
نام »س��قوط انس��ان عمومی«4 نوشته است. س��نت در اين کتاب 
می گويد ما ش��هرها را به گونه ای می سازيم که شهروندان نتوانند 
حداقل مش��ارکت  را در فضا ها و زندگی ش��هری داشته باشند. در 
نتیجه انسان ها در آن شهر تبديل به ذره ای می شوند که هرکسی 
می خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکش��د. در اينجاست که افراد 
می گويند مش��کالت شهری، مش��کالت آن ها نیست و همچنین 
مشکالت ش��خصی فرد از شهر جداست و مس��أله دقیقاً از اينجا 
شروع می شود. ما ش��هرها را به  گونه ای اداره و مديريت می کنیم 
که زمانی که مشکلی مانند کرونا پیش می آيد، شهروندان حاضر به 
استفاده از ماسک و رعايت فاصله ی اجتماعی نیستند تا از بیماری 

و مرگ در امان بمانند. آن ها نمی خواهند بحران را درک کنند و با 
همدردی و همدلی از سقوط شهر جلوگیری کنند.

بحران کرون��ا به ما درس های واقعی زي��ادی داد. درس کرونا 
برای حوزه ی حکمرانی شهرها اين بود که بايد شهرهايی انسانی 
بس��ازيم. يان گل5 در کتابش6، ش��عاری را از سال های 2000 سر 
داده و آن اين اس��ت که ش��هر انسانی، زيرمجموعه های مفهومی 
دارد. شهر بايد دوست دار زن، کودک، شعر، معلوالن، اقلیت ها و به  
طور کلی انسان باشد، نه دوست دار بازار، اشیاء، قدرت، سرکوب و 
نظمی آهنین که با زور و با تحقیر شهروندان شکل گیرد؛ و يا اينکه 
برای ايجاد نظم و قانون مجبور به س��اختن پلیس و زندان باش��د 
تا اعتیاد، قاچاقچی ها و خش��ونت های شهری و نزاع های خیابانی، 

شهر را از پا در بیاورند.
درس ديگری که بحران کرونا به ما آموخت اين بود که اگر شهر، 
انسانی و بر پايه ی نظام دانايی و دانش نباشد و صرفاً بر ايدئولوژی 
يعنی زور سیاست، ابزار، اشیاء و بازار تکیه کند به مشکل برمی خورد. 
به تعبیر نیکوالس طالب عاقبت آن ُشک بزرگ آشکار خواهد شد 
و در آن زمان خواهید فهمید که اين روال متعارف ظاهراً آرامی که 
در شهر ايجاد شده، در يک آن، فرومی ريزد و همه آن سرکوب ها، 
ظلم ها، فرودس��ت کردن ها، تحقیر کردن ها، بس��تن میدان برای 
مش��ارکت واقعی و اصیل ش��هروندان در فضاهای شهری و ساير 
موضوعاتی از اين دس��ت س��رباز می کنند. ما بیش از ابزار به يک 
افق، نیاز داريم. افق فکری که بیش از تکنیک باشد. اغلب مديران 
و کارشناس��ان بر اين موضوع اذع��ان دارند که ما فقط تکنیک را 
می فهمیم. تفکر، کار دانشمندان و فیلسوف ها و دانشگاهی هاست. 
حوزه ی شهر جای تفکر نیست. گويی همگان بايد در يک فورس 
ماژور و به صورت لحظه ای تکنیک هايی را که ياد داده می ش��ود 
را بیاموزن��د. حال اگر اين گونه پی��ش برويم، اتفاقی رخ خواهد داد 
که امروز در ش��هر با آن مواجه هس��تیم. بحران کرونا به ما نشان 
داد با دانش��ی که داشتیم، نتوانس��تیم روايتی از شهر را بفهمیم و 
شهر نتوانس��ت ما را برای بحران ها آماده کند. اخیراً در يادداشتی 
ب��ه اي��ن موضوع پرداخته ام ک��ه بحران کرونا با ش��هر چه کرد؟7
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داس��تان مدرنیته اين است که انس��ان ها را از زندگی عشايری، 
بیابان ها و گله ها به روستاها و از روستاها به شهرها و از شهرها به 
کالن شهرها آورد. جامعه ی ما يک کوچ عظیم جمعیتی و تاريخی 
را تجرب��ه کرد و ح��اال 75 درصد جمعیت 85 میلی��ون نفری در 
شهرها و نیمی از اين جمعیت شهری هم در کالن شهرها زندگی 
می کنند. اتفاقی که در اين دوره برای جامعه رخ داد )البته درباره ی 
جامعه های ديگر هم اين گونه است( اين بود که بحران کرونا ما را 
وادار کرد که به خانه ها پناه ببريم و خیابان ها را تخلیه کنیم. اين در 
حالی است که خیابان فضای متعلق به دنیای مدرن و خانه فضای 
متعل��ق به دنیای س��نت بود. اما آيا در اين دوران مدرن، ش��هرها 
را به گونه ای س��اخته ايم که خانه ها قابل س��کونت باشند؟ خانه ها 
می توانند نوعی تخیل انس��انی، اخالقی و عاطفی به ما انس��ان ها 

بدهند که در آن ها زندگی کنیم، آن ها را بفهمیم و معنا کنیم؟
گاستن باشالر1 در کتاب »بوطیقای فضا«2 می گويد پاريس خانه 
ندارد. خیلی از شهرهای دنیا خانه ندارند و به واقع مسکن هستند. 
جالب اين اس��ت که ما به آن ها خان��ه نمی گويیم، بلکه از آن ها با 
عنوان مس��کن ياد می کنیم. ما خانه ها را به مسکن تبديل کرديم، 
اين چه معنايی می تواند داش��ته باش��د؟ يعنی ما دارای س��رپناه و 
مستقالتی هستیم که قیمت دارند. اما آيا اين مستقالت قیمت دار 
می تواند روابط ش��هر و زن، ش��هر والدين و فرزند و… را عاطفی و 
شاعرانه کند؟ او می گويد که زيست درون خانه، زيست شاعرانه و 
رمانتیک است و خانه  تنها در اين صورت لذت بخش و خانه است. 
ام��ا اکنون مردم خانه را اين گونه می بینند که از صبح تا غروب در 
خیابان باشند و آخر ش��ب به خانه رفته و بخوابند. تعارض خانه و 
خیابان حاصل حکمرانی های شهری است. بحران کرونا به ما نشان 
داد که سیاست های مديريت ش��هری و توسعه ی شهری نیازمند 
بازگشت به خانه و احیای آن است. خانه بايد کارکردهای وسیعی 
مانند مکانی برای ورزش، تفريح، گفت وگو حتی کار داش��ته باشد. 
شهرشناسان از س��ال 1980 توضیح دادند که انقالب الکترونیک 
مجدداً کار را به داخل خانه ها برمی گرداند و همین اتفاق هم افتاد. 
بخشی از بحران کرونا به ما نشان داد که دورکاری3 چیست. يعنی 

در خانه بنشینیم و از طريق اينترنت و کامپیوتر همه ی کارهايمان 
را انج��ام بدهیم. معنای اين حرف اين اس��ت که با تخیل جمعی 
ما، خانه  بايد دوباره از نو تعريف ش��ود. برای مثال ما به خانه هايی 
نیازمند هستیم که در آن بتوان ورزش کرد. در اين صورت ورزش 
ش��هری، ديگر ورزشی حرفه ای نیس��ت که باشگاه ها را به رقابت 
وادارد. انس��ان ها در س��اختار پیشا معاصر، کش��اورزی و دامپروری 
می کردند که کار فیزيکی سنگینی به حساب می آمد. ظهور انقالب 
صنعتی در قرن 19 باعث ش��د که ماش��ین ها اي��ن قبیل کارها را 
انجام دهند. در نتیجه بدن انسان شهری تحرکش را از دست داد. 
به تدريج و با توس��عه ی زندگی ش��هری و کالن شهری و انقالب 
الکترونی��ک، مغزها هم کارکرد خود را کم کم از دس��ت می دهند. 

چون ربات ها و نرم افزارها کارهای مغز را انجام می دهند.
نتیجه ی اين س��خنان آن است که انسان روزبه روز بی ربط تر و 
بی خاصیت تر می شود. در چنین فضايی مديريت حکمرانی شهری 
چه کارهايی بايد انجام دهد؟ انسان اکنون بايد به اين بینديشد که 
سیاست های گوناگون بهداشتی، تفريحی، شغلی و شهری را چگونه 
طراحی کند تا شرايط بهتر شود. شهر را به گونه ای طراحی کند که 
خانه ه��ا و اندازه ی خیابان ها مهم باش��د. معمواًل در مديريت های 
شهری جديد فقط خیابان را عرصه ی مديريت می دانند، اما بحران 
کرونا نش��ان داد که حکمران ش��هری بايد به خانه هم بینديشد؛ 
نه فق��ط برای گرفت��ن عوارض و مالیات و يا نم��ای بیرونی خانه، 
بلکه بايد در بخش بهداشت، سالمت، تفريح و سرگرمی، ورزش، 

آموزش و ديگر امور خانه نیز اقداماتی انجام شوند.
 کرونا به ما آموخت که ما در ش��هر به ش��دت نیازمند همدلی، 
همراهی، هم فکری، احساس��ات جمعی ش��هری و کالن شهری 
هس��تیم. به همین دلیل رس��انه ها در دنیای ام��روز و فردا بخش 
عظیمی از حکمرانی شهری را دربرمی گیرند. اکنون فقط مسئله ی 
تبلیغات، ارتباطات و روابط عمومی مطرح نیست، که شهرداری ها 
قسمت کوچکی از آن را بر عهده بگیرند. بحران کرونا به ما نشان 
داد که انسان ها و شهروندان برای روابط و زيست جمعی به سمت 
دنیای مجازی حرکت کرده اند و شهر الکترونیک4، شهر مجازی و 

فضاهای شهری مجازی عظیمی شکل گرفته اند.

1. Gaston Bachelard
2. The poetics of space
3. Telecommuting
4. Electronic city
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بحران کرونا نشان داد حکمرانان شهری هوشیار و دلسوز کسانی 
هستند که فعالیت های گسترده ای را برای فضاهای شهری مجازی 
و زيست شهری مجازی در نظر بگیرند. اين عمل بايد هم از حیث 
زيرس��اخت های عظیم الکترونیک و هم از حیث شهروند مجازی 
باش��د. آن ها بايد در زندگی به فکر توس��عه ی آزادی ش��هروندان 
باش��ند، برای مشارکت واقعی شهروندان در گفت وگوی شهری و 
برای ش��هرهای مجازی عظیم و کالن ش��هرهای رو به گسترش 
در دنی��ای امروز فضائی تعريف کنند و چاره ای بینديش��ند. بحران 
کرون��ا درس واقعی بزرگی به ما داد، به اين معنا که برای هدايت 
و مديريت و حکمرانی کالن شهرها نمی توانیم با انگاره ی معرفتی 
ش��هر که در صد سال اخیر شکل گرفته است، شهر را ساماندهی 
کنیم. امروز با جمعیت های عظیمی در ش��هرها رو به رو هستیم که 
شامل 14 میلیون دانش آموخته و حدود 4 میلیون دانشجو هستند. 
اين افراد نیاز به خودبیان گری دارند. آن ها می خواهند فیلم بسازند، 
عکس بگیرند، به موس��یقی احتیاج دارند و نیاز به ديده ش��دن و 
ديدن دارند. مديريت ش��هری صرفاً توس��عه ی ساخت و س��ازهای 
ش��هری و بازار نیست. بحران کرونا نشان داد که انزوا و دور شدن 
از حوزه ی عمومی، افسردگی جمعی به وجود می آورد؛ فرصت ها و 
فضاهايی را بايد ايجاد کرد که شهروندان بتوانند به ابراز خودشان 
بپردازند. هنرها بخش عظیمی از ش��هر را تش��کیل می دهند. هنر 
فقط سرگرمی يا وقت گذرانی نیست. اين  موضوع که هنر به دايره 
و تمبک تقلیل داده ش��ود، نوعی خطای معرفتی و سیاستی است 

که ممکن است در حکمرانی شهری شکل بگیرد.
بحران کرونا نش��ان داد که انس��ان کالن ش��هری فقط به نان 
احتی��اج ندارد، بلکه ب��ه نام هم احتیاج دارد. ب��ه اين معنا که بايد 
نام او ديده و ش��نیده ش��ود. نام ها را بفهمد و بشناسد، در غیر اين 
صورت اتمیزه1 و سرخورده می شود . خودکشی می کند، کم حوصله 
می ش��ود و توان س��ازگاری خويش را در موقعیت های بحرانی از 
دست می دهد. درس بزرگ کرونا برای شهروندان اين بود که شهر 
بايد برايش��ان آشنايی زدايی ش��ود. زمانی که در حالت عادی نفس 
می کش��یم، متوجه اکسیژن هوا نمی شويم، اما وقتی که هوا آلوده 
می ش��ود، متوجه خواهیم شد که اکسیژن حیاتی ترين چیزی است 
که به آن احتیاج داريم.  بحران کرونا نوعی تنگی تنفس ش��هری 

بود، مردم در شهر راه می رفتند و رانندگی و خريد می کردند. مردم 
زيست و زندگی خیابانی داشتند، اما متوجه شهر نبودند؛ اما اکنون 
شهر و کالن شهر را متوجه شديم؛ حاال همه متوجه شديم که اگر 
قرار باشد به اجبار در خانه ها قرنطینه شويم، دنیای ديگری به اسم 
شهر هم وجود دارد و در حقیقت دنیای ما دنیای شهر است؛ به يک 

معنا نوعی آگاهی و خودآگاهی نسبت به شهر در مردم پديد آمد.

نتیجه گیری 
بحران کرونا معلم س��خت گیری بود که به همه ی مردم جهان 
درس ه��ای زيادی آموخت و هم اکنون هم می آموزد، اين درس ها 
در حوزه های مختلفی از زندگی انسانی اتفاق افتاد. در اين مقاله به 
بخش هايی از درس های کرونا در حوزه ی شهر و  مديريت پرداخته 
شد. از جمله نکات موجود در اين مقاله می توان به موارد ذيل اشاره کرد:

y .کرونا به ما نه تنها افق رؤيا داد، بلکه افق گشايی هم کرد
y  کرون��ا به م��ا آموخت که فق��ط ايدئول��وژی و تکنولوژی

نمی تواند ش��هر را مديريت کند، بلکه زندگی شهری نیازمند توجه 
به انسان هاست، چرا که بدون انسان ها شهر معنايی ندارد.

y  بحران کرونا به ما نشان داد که دانايی و نظام معرفت بیش
از هر چیزی برای ش��هر و حکمرانی ش��هری ضرورت دارد؛ برای 
حکمرانی ش��هری دانايی کالسیک و مدرن مبتنی بر آمار، ارقام و 
پوزيتیويسم2، که بر اندازه گیری استوارند، کافی نیست. بلکه ما به 

دانش اخالقی، تاريخی، اجتماعی، فرهنگی وسیعی نیاز داريم.
y  درس واقعی کرونا اين بود که حکمرانی شهری بايد بیاموزد

که در عصر عدم قطعیت و در عصر ُشک و عصر ويروس ها زندگی 
می کند. به همین دلیل بايد بپذيرد که همه چیز را نمی توان پیش بینی 
و همه ی مسئله ها را نمی توان حل کرد. ما بايد حکمرانی و چگونگی 
زيست با مسئله هايمان را طراحی کرده و ارتباطات را تسهیل کنیم.

y  ،شهروندان در شهر زندگی می کردند، اما متوجه شهر نبودند
اما بحران کرونا از مفهوم ش��هر و تمام متعلقات آن آشنايی زدايی 

کرد و ما ناگهان متوجه شديم که چیزی به نام شهر وجود دارد.
y  در نهاي��ت درس��ی که بحران کرونا به م��ا داد اين بود که

ارتباطات، فضای مجازی، ش��هر مجازی و ش��هروندان مجازی، 
واقعیت های مسلط و بزرگ شهرها و کالن شهرها هستند.

1. Atomize
2. Positivism
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تصویر 1- شهرها برای مردم

مقدمه
بحران ايجاد شده توسط کوويد 19 اثر مهمي بر سیستم های حمل ونقل عمومي در اکثر مناطق در دنیا داشته است. گرچه دست اندرکاران 

بخش عمومي و خصوصي تمام راهکارهاي الزم را براي ادامه سرويس دهی و جابجايي افراد جبهه مقدم بکار برده اند.
در طي اين دوران و ضمن هماهنگي کامل با مسئوالن دلسوز و با پیروي از دستورات آن ها، سیستم های موجود حمل ونقل عمومي 
سرويس دهی کرده و يا سرويس های جديد راه اندازی شده اند به نحوي که افرادي که وظايف خود نمی توانند از منزل انجام دهند و بايد 
از سیستم های حمل ونقل براي رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند، سیستم جايگزين مناسب داشته باشند. در اين رابطه سرويس دهی با 
معیارهاي جديد موردنیاز براي فاصله گذاری اجتماعي هماهنگ شده اند، استفاده از ماسک صورت در اکثر شهرها اجباري شده و نظافت 

ايستگاه ها وسايل نقلیه علی رغم ايجاد هزينه های اضافي اجرا شده است.

تصویر 2- تجهیزات محافظت شخصی

شهرها براي مردم
بازسازي شرایط گذشته از طریق استراتژی های پایدار جابجایی شهري

مترجم

y محمد منتظری، دکتری مديريت صنعتی، مدير دفتر هماهنگی "اتحاديه بین المللی حمل و نقل عمومی” در ايران
 y Mohammad Montazeri, PhD, P. Eng, Head of UITP Iran Liaison Office
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تمام اين کارها با توجه به حفاظت از کارکنان و مسافران و همگام 
با معیارهاي س��المتي و ايمني تدوين شده توسط وزارتخانه های 
بهداش��ت و سازمان بهداش��ت جهاني انجام شده است. البته اجرا 
و رعايت مس��ائل بهداشتي و س��المتي موجب کم شدن گسترده 
تعداد مسافران سیستم های حمل ونقل عمومي تا 90% شده است 
و محدوديت های س��فر نیز بر وخیم تر ش��دن اين موضوع افزوده 
اس��ت گرچه از زمان شروع اين بحران، سرويس دهی حتي بیشتر 
از تقاضا شده اس��ت. در اين مدت مسافرکشی نیز 70% کم شده 
اس��ت و تعدادي از شرکت های حمل ونقل کوچک و اتومبیل های 

اشتراکی نیز فعالیت خود را متوقف کرده اند.
با توجه به ش��روع بکار فعالیت ها بع��د از دوران قرنطینه، الزم 
اس��ت که قدم های ويژه ای در اين مورد برداشته شود واال سیستم 
فرو خواهد پاش��ید. بر اساس اطالعات ILO )سازمان بین المللی 
کار( انتظار می رود که 305 میلیون ش��غل در جهان تا نیمه س��ال 
2020 میالدي از بین برود. بر اين اساس هزاران شغل مستقیم و 
غیرمس��تقیم در بخش حمل ونقل عمومي از بین خواهد رفت )در 
قس��مت بهره برداری در بخش عمومي و خصوصي سیس��تم های 
حمل ونق��ل، پیمان��کاران، صنع��ت، ارائه دهندگان سیس��تم های 
حمل ونق��ل جديد، ....(. بر اس��اس تحقیق��ات جديد مک کینزي، 
هزينه ه��ای مصرف کنندگان با کمي احتیاط بی��ن 40% تا %50 
کاهش خواهد يافت که به معن��ي کاهش 10% از تولید ناخالص 
داخلي خواهد بود. بايد همین اآلن اقدام کنیم که بحران سالمت 
موج��ب ايجاد س��ونامی اجتماعي و اقتصادي نگ��ردد که در اين 

صورت تبعات اين سقوط را به راحتي نمی توان جبران کرد.
در واقع ما با يک ش��یوع جهاني روبرو هستیم که به  طور جدي 
در ح��ال عمیق ک��ردن نابرابری ها و خنثي کردن پیش��رفت های 
انجام ش��ده در زمینه اهداف توس��ط پايدار بوده و بر اس��اس آمار 
بانک جهاني، بیش از 150 میلیون نفر را در جهان به س��مت فقر 
روان��ه می کند. در عین حال، ما ب��ا چالش های جهاني گوناگون با 
اثرات غیر قابل بازگشت براي مردم روبرو هستیم. در پاسخ به اين 
بحران ه��ای مرتبط با يکديگ��ر، نمی توانیم فقط با بعضي از آن ها 
مقابله کنیم. آب وهوا، بهداشت، ارتباطات اجتماعي، ايمني جاده و 

اقتصاد همگي تحت تأثیر قرار دارند.

ــتم های  سیس ــکار  ان ــل  غیرقاب ــاي  مزای
حمل ونقل عمومي براي جامعه 

در زمان پاسخ گوئي، ترمیم و بازگشت به حالت قبل از بحران، 
ش��هروندان و تصمی��م س��ازان در مناطق مختل��ف عکس العمل 
متفاوتي خواهند داش��ت. در اين دوره بايد خوب عمل کنیم. يک 
نکته کلیدي در اين دوره تأکید بر نقش سیس��تم های حمل ونقل 
عمومي به عنوان س��تون فقرات جابجايی به جهت دس��تیابي به 

اهداف اقتصادي، اجتماعي و محیط زيستي جامعه می باشد.
با دو برابر کردن نقش سیس��تم های حمل ونقل عمومي و ساير 
سیس��تم های فعال، اهمیت مشاغل سبز و رشد پايدار مورد تأکید 
ق��رار خواهد گرفت، از طبیعت و مردم محافظت خواهد ش��د و به 
سمت رسیدن به اهداف طراحي شده براي سال 2030 و دستیابي 
به توافق نامه پاريس قدم خواهیم برداشت. در سراسر جهان بیش از 
13 میلیون شغل مستقیم به سیستم های حمل ونقل عمومي مرتبط 
هستند. به ازاي هر شغل مستقیم در سیستم های حمل ونقل عمومي، 
2/5 شغل غیرمستقیم وجود دارد )در زنجیره تأمین و اقتصاد محلي(.
مطالع��ات جديد )“مش��اغل در جابجايی س��الم و س��بز، ايجاد 
جابجاي��ی س��بز”، 2020( که توس��ط س��ازمان ملل و س��ازمان 
بین المللی کار انجام ش��ده است نش��ان می دهد که اهمیت دادن 
به جابجايی س��بز و س��الم باعث ايجاد ش��غل جديد می گردد. دو 
برابر کردن سرمايه گذاری در سیستم های حمل ونقل عمومي و در 
نتیجه تش��ويق مردم به استفاده از اين سرويس ها می تواند حداقل 
2/5 میلیون ش��غل مستقیم اضافي در سراسر جهان در اين بخش 
ايجاد کن��د. اين تعداد حتي می تواند به 5 میلیون ش��غل افزايش 
يابد در صورتی که تأثیر گس��ترده تر اين س��رمايه گذاری در ساير 

قسمت های اقتصاد نیز در نظر گرفته شود.
س��رمايه گذاری در حمل ونقل عمومي در راس��تاي ساير منافع 
جامعه اس��ت و مزاياي اقتصادي حمل ونق��ل عمومي پنج مرتبه 
بیش��تر از میزان پولي اس��ت که در آن س��رمايه گذاری می شود. 
مطالعات نشان می دهد که ارزش امالک در مجاورت سیستم های 
حمل ونق��ل عمومي که تحت تأثیر اين سیس��تم ها قرار می گیرند 
به طرز چش��م گیری افزايش می يابد. اي��ن موضوع به دلیل ايجاد 
فروشگاه ها و مراکز خريد، پیاده راه ها و فضاهاي باز در آن مناطق 

می باشد.
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.Fuente: Colombia.com ،تصویر 3- هزاران شهروند برای لذت بردن از مسیر دوچرخه سواری بیرون آمدند

حمل ونق��ل عمومي ش��رايط و موقعیت های مس��اوي به همه 
ش��هروندان ارائ��ه می دهد زيرا ک��ه بهتري��ن و ارزان ترين روش 
دسترسي به مشاغل، مراکز تحصیل و محل های عمومي می باشد. 
در س��طح بین المللی، دوسوم سفرهاي مرتبط با کار و تحصیالت 
توس��ط روش های پاي��دار جابجايی )حمل ونق��ل عمومي( انجام 
می ش��ود. بخش حمل ونقل عمومي می تواند موتور محرک شروع 
مجدد فعالیت شهرهای دنیا به روش ايمن و مؤثر باشد که شامل 

همه افراد و محل ها می شود.
س��االنه هش��ت میلیون مرگ زودرس به دلیل آلودگي هوا در 
دنیا اتفاق می افتد. اين عدد  برابر يک سوم مرگ های غیر واگیردار 
)حمالت قلبي، سرطان ريه، فشارخون و مرض های مزمن ريوي( 
می باشد. بیش از 90% جمعیت جهان در محل هايی زندگي می کنند 
که در آن ها آلودگي هوا بیش از سطح مجاز می باشد. بنابراين نبايد 
به موقعیتي برگرديم که در آن نفس کش��یدن خطرناک است. هر 
کیلومتر س��فر با وسايل حمل ونقل عمومي موجب صرفه جويی در 
انتشار 95 گرم گازهاي گلخانه ای و 19 گرم گاز No2  در مقايسه 

با سفر با وسیله نقلیه شخصی می شود.
هرگونه تبلیغ اس��تفاده از سیستم های حمل ونقل عمومي باعث 
جلوگیري از انتش��ار گازهاي فوق می گردد. استراتژی های مقابله 
با آلودگي هوا هم چنین باعث کم ش��دن ريس��ک به خطر افتادن 

سالمت عمومي به جهت تصادفات، چاقي و سروصدا می گردد.
هزينه های بهداش��ت براي مقابله با امراض غیر قابل انتقال در 
قرن 21 کافي نیست. چالش سالمتي يک از عوامل مهم تبعیض 
اجتماعي است. به نظر UITP، يکي از راهکارهاي ترويج سالمتي، 
تجهیز شهرها و ساکنین آن ها به سیستم های حمل ونقل عمومی 

و به هم پیوسته می باشد.

تصویر 4- تکامل شهرسازی سبز

مش��اهدات نشان می دهد که استفاده از سیستم های حمل ونقل 
عمومي موجب کاهش يک س��ومی تولید گاز س��می دی اکس��ید 
نیت��روژن (NO2) می ش��ود. گرچه در ش��رايط کنون��ي تعدادي از 
ش��هرها تصمیم گرفته اند که به جهت ايجاد تسهیالت سفر برای 
کادر پزش��کي و پرس��تاري و همچنین حمل تجهیزات ضروري، 
محدوديت های استفاده از وسايل نقلیه شخصي را لغو يا تصمیمات 
جديد در مورد اين محدوديت ها را به تأخیر بیندازند، ولي ضروري 
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اس��ت که اين تصمیمات که براي مقابله با آلودگي هوا اتخاذ شده 
بودند هر چه سريع تر برقرار گردند.

بدون ش��ک مهم ترين ريسک انتقال بیماري کوويد 19، تماس 
با فرد مريض می باشد و در اين رابطه کیفیت خدمات بهداشتي در 
مورد مقابله با اين بیماری بسیار مهم است. مطالعات نشان می دهد 

که آلودگي هوا از سه جهت در اين مورد مؤثر است.
1. می��زان مرگ ومیر باالتر ب��ه دلیل ضعف قلب و ريه افراد که 

عامل عمده اين ضعف آلودگی هوا می باشد.
2. آالينده ها همچنین موجب تورم ريه ها شده و احتمال ابتال به 
اين بیماري را بیشتر می کنند. اين موضوع موجب افزايش نگرانی ها 
به جهت باال رفتن سطح آلودگي هوا بعد از پايان قرنطینه می باشد.

3. در نهايت ذرات آالينده ها ممکن اس��ت موجب انتش��ار اين 
ويروس در مناطق ديگر شوند.

اگر قرار اس��ت بر اس��اس توافقنامه پاريس افزايش دماي کره 
زمی��ن را ت��ا 1/5 درجه محدود کنیم، بايد میزان انتش��ار گازهاي 
آالينده هوا را طي 10 س��ال آينده س��االنه 7/6 درصد کم کنیم. 
همان گون��ه که در بیانیه UITP در مورد تغییرات آب وهوا اعالم 
شده است، الزم است که اقدامات فوري در مورد کاهش گازهاي 
گلخانه ای را به نحوي آغاز کنیم که بتوانیم تا سال 2050 به هدف 
جلوگیري از انتشار کربن برسیم. لذا اقدامات بیشتري براي مقابله 
با انتش��ار گازهاي مضر الزم است که بتوانیم به اهداف توافقنامه 

پاريس دست يابیم.
عوامل غیردولتی مانند بخش حمل ونقل عمومي نشان داده اند 
که مصمم هس��تند به اهداف کم کردن انتشار گازهاي آالينده و 
تحت کنترل درآوردن موقعیت های مرتبط دست يابند. سريع ترين 
و کم هزينه تري��ن روش جلوگیری از انتش��ار گازهای آالينده )به 
دلیل س��فر م��ردم( و کم کردن اث��رات انتخ��اب روش جابجايي 
آن ها، اس��تفاده از سیس��تم های حمل ونقل عموم��ي، پیاده روی و 

دوچرخه سواری است.
تصادفات ج��اده ای دهمین عامل مرگ ومیر در جهان و موجب 
م��رگ 1/2 میلیون نفر در س��ال می باش��د. 90% اين مرگ ها در 
کش��ورهاي در حال توس��عه اتفاق می افتد. حدود 50 میلیون نفر 
هم در تصادفات جاده ای هر سال مجروح می شوند که معادل %3 

تولید ناخالص داخلي برای کشورها هزينه دارد.

تصویر 5- مترو مادرید، تعویض قطار در مترو مادرید

تعداد کشته ش��دگان تصادف��ات جاده ای به  ط��ور دائم در حال 
افزايش اس��ت و اين تعداد به نس��بت جمعیت جه��ان ثابت مانده 
است که نش��ان می دهد از میزان برنامه ريزی 3/6 اهداف توسعه 
پاي��دار (SDG) فاصله زي��ادي داريم. اگر تصمیم��ي در اين مورد 
گرفته نشود، در سال 2030 تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای 
پنجمین عامل مرگ در دنیا خواهد بود. SDG هم چنین راه حل هايی 
 .)SDG11( را براي ايمني راه ها در مناطق ش��هري ارائه داده است
)SDG11.2( بر اهمیت دسترس��ي به يک سیستم حمل ونقل ايمن 
و پايدار درون ش��هری براي همه تأکید و به “بهبود ايمني جاده به 

جهت توسعه حمل ونقل عمومي” اشاره کرده است.  
زم��ان توق��ف اين تع��داد مرگ ومیر فرا رس��یده اس��ت. هنوز 
چالش ه��ای ديگ��ري پی��ش رو داريم مث��اًل اس��تفاده کنندگان از 
جاده ه��ای غیراس��تاندارد درصد بااليي از تلف��ات به خصوص در 

محیط های شهري را تشکیل می دهند.
به جهت بهبود در تمام اين قس��مت ها، بايد تفکر اس��تراتژيک 
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داش��ته باشیم و راه کارهای غلبه بر مش��کالت پیش روي را پیدا 
کنیم. تعدادي از اين  مشکالت در سطح سیاسي و سازماني هستند 
که شامل دولت هاي ملي، محلي و بخشي می باشند. مسائل مالي 
جهت حمايت از زيرس��اخت های الزم معمواًل از مشکالت عمده 

می باشد.
در اين رابطه هم چنین عدم اطمینان در مورد درگیر کردن بخش 
عموم��ي در اين موضوع و توجیه تغییرات اساس��ي موردنیاز براي 
دس��ت يابی به اين هدف وجود دارد. اين بحران س��المتي موجب 
باز ش��دن يک پنجره جديد ب��راي تصمیم گیران به جهت اعمال 
سیاست های مردم محور با استفاده از رأی آن ها می باشد. موضوع 
حائز اهمیت اين اس��ت که امروز نس��ل جوان به دنبال استفاده از 
سیستم های حمل ونقل عمومي است. البته موانع ديگری در سطح 
تکنیکی وجود دارد که UITP می تواند براي آن ظرفیت س��ازی 

کند.

جهت  به  شهري  پایدار  جابجایي  پتانسیل 
ساخت آینده بهتر

در طول تاريخ، ساختار شهري به جهت پاسخگويي به تغییرات 
اجتماع��ي، اقتصادي و محیط زيس��تي تغییر يافته اس��ت. امروزه 
با مهاجرت تعداد بیش��تري از مردم به مناطق ش��هری، ش��هرها 
اس��تفاده کننده 75% انرژي و تولیدکننده 70% گازهاي دی اکسید 
کربن می باش��ند. روشي که ش��هرهاي خودمان را طراحي کرده و 
می سازيم کیفیت زندگي ما را تعیین می کند. اين موضوع نه تنها بر 
کیفیت نحوه زندگي و جابجايي ما اثر می گذرد، بلکه بر هوايی که 
تنفس می کنیم، آبي که می نوشیم و دسترسي ما به غذا، تحصیالت، 
سرويس هاي سالمتي و اشتغال ما نیز مؤثر می باشد. برنامه ريزان 
ش��هري و تصمیم گیرن��دگان می بايس��ت نحوه س��رويس دهی 
سیس��تم های حمل ونقل را بازنگري کنند. شهرهاي جهان متوجه 
شده اند که حاال زماني است که بايد به سمت داشتن يک سیستم 
حمل ونقل شهري پايدار پیش رفت و تعدادي از آن ها در حال تغییر 
فضاي ش��هري خود هستند. کلید اصلي در اين مورد سیستم های 
مکم��ل و ادغام سیس��تم های فعال، اش��تراکي و انبوه می باش��د.
انق��الب ديجیتال تغییرات عمده ای را براي اقتصاد و رفتارهاي 
جابجايي مسافر و کاال به همراه داشته و عالوه بر آن موجب شده 

اس��ت که بازيگران جديدي وارد بازار حمل ونقل ش��وند که ورود 
آن ها موجب تأثیر بر مديريت جابجايي ش��هري شده و بر نقش و 
حالت خیابان ها نیز اثر گذاش��ته اس��ت. شهرها بايد خود را تطبیق 
داده و راه حل هاي��ی براي ادغام اين سیس��تم های جديد جابجايي 
با روش ه��ای مؤثر پايدار اتخاذ نمايند. لذا الزم اس��ت که ارتباط 
سیس��تم های حمل ونقل عمومي با سرويس هاي مکمل جابجايي 
انبوه مس��افري و به جهت زندگي بدون خودرو مورد بازنگری قرار 

گیرند.
بحران کرونا نشان دهنده يک موقعیت حیاتي برای تصمیم گیری 
جهت برگردان مجدد ش��هرها به مردم می باشد. تصمیم های اخذ 
ش��ده در هفته ها و ماه های آينده نشان خواهد داد که شهرهاي ما 
چگونه به سمت س��المتي، شادابي، انعطاف پذيری و قابل زندگي 
ب��دون پیش خواهند رفت. به اين دلی��ل نقش بازنگری و تقويت 

اصول بسیار مهم تر از قبل است.
تصمیم های اصلي براي توسعه و اجرايي کردن استراتژی های 
ايجاد يک فضاي ش��هري بايد در کلیه س��طوح مديريتی شهری 

اعمال گردد. عوامل مؤثر در اين مورد عبارت اند از:
1- داشتن يک ديدگاه  قوي.

2- اجراي مؤثر و قوانین جديد.
3- منابع مالي قوي و محکم به همراه يک برنامه تجاري شامل 

معیارهاي مالي فوري.
4- رهبران سیاسي آينده نگر و بلندپرواز.

جابجايي ش��هري نقش مهمي در کمک به پیش��رفت شهرها 
دارد. البته اين موضوع بستگی به همکاري بین ذينفعان به جهت 
حمايت از سیستم  حمل ونقل عمومي دارد. معمواًل چارچوب های 
مؤسس��ات حمل ونقل عمومي و مقررات موجود با تعاريف محلي 
متفاوت هستند و نقطه ش��روع در مورد برنامه توسعه استراتژيک 
هر ش��هر بايد اين باشد که يک ديدگاه اشتراکی )عمودي و افقي( 
ايجاد ش��ود که در آن حمل ونقل شهري می بايست تکمیل کننده 
اهداف اس��تراتژيک بوده و منافع گسترده تر اقتصادي-اجتماعي را 

تأمین کند.
ادغام اس��تراتژی های بلندمدت ب��ا معیارهاي تاکتیکي، موجب 
ايج��اد هماهنگ��ي در مرحل��ه تصمیم گیری می ش��ود و توس��ط 
مطالعات جامع انجام ش��ده بدون در نظر گرفتن مس��ائل سیاسي 
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حماي��ت می گردد. مش��وق های کوتاه مدت در م��ورد پیاده روی و 

دوچرخه س��واری بايد باعث راهنماي ارائ��ه راه حل های بلندمدت 

براي ذينفعان سیستم های حمل ونقل عمومی  گردد.

برنامه ري��زی و تصمیم گیری می تواند موجب ايجاد يا تش��ديد 

ريس��ک های س��المتي براي مردم ش��ده يا می تواند باعث ايجاد 

محیط سالم و روش زندگي بهتر و سالم تر مردم و سبب پايدار شدن 

ش��هرها و جوامع پوياتر شود. در عین حال فاکتور سالمتي نه تنها 

يک عامل کنترل پیشرفت جوامع است بلکه به عنوان يک عنصر 

براي اطمینان از توس��عه پايدار نیز می باشد. قرار دادن سالمتي و 
رف��اه در مرکز عملیات برنامه ريزی می تواند محرک زندگي خوب 
و مولد جوامع پويا گرديده و زبان گويای اقش��ار آس��یب پذير شده 
و باعث کم ش��دن نابرابري در جامعه ش��ود. به جهت ادغام بهتر 
استفاده از مراکز مسکوني و عملیات اقتصادي، برنامه ريزی تراکم 
جمعیتي به جهت حداکثر کردن ساخت مراکز مسکوني، تجاري و 
مکان های تفريحي در فاصله نزديک به ايس��تگاه های حمل ونقل 
عمومي موردنیاز است. تراکم شهري به عنوان يک عامل مهم به 

جهت دسترسي به سیستم های حمل ونقل عمومي می باشد.

تصویر 6- زیرساخت های ایمنی جاده ها، شهرهای سبز برای بهره وری محیط زیست

بعضي از قانون گذاران ممکن اس��ت بحران کنوني را به عنوان 
يک نکته انعطاف جهت تس��ريع زمان به سمت استفاده بیشتر از 
سیستم های حمل ونقل پايدار ببیند در حالی که افراد ديگر ممکن 

است قوانین وضع شده را لغو کنند.
بررسي نحوه عملکرد اکوسیستم شهري نشان می دهد که قوانین 
و مقررات می توانند اثر مهمي بر موفقیت يا شکس��ت اس��تراتژي 
حمل ونقل ش��هري داشته باشند. يک محیط قوی و قابل انعطاف، 
ش��هرهاي را مجبور می کند که به حداکثر پتانسیل و ظرفیت خود 
دست يابند. با توجه به افزايش پیچیدگي و رقابت پذيری محیط های 
تجاري، اين محیط ها نیازمند سیاست گذاری های نوگرايانه از طرف 

تصمیم گیران می باشند.
نظر به اين که اکثر قانون گذاری ها در سطح ملي يا فدرال انجام 
می شود، شهرها بايد در محدوده فعالیت های خود به  صورت خالقانه 

عمل کنند. بعضي از ش��هرها با اجراي مکانیزم هاي نوگرايانه و با 
استفاده از استارت آپ ها، انبوه سازان و شهروندان، نقش راهبري را 
در نوآوری به عهده گرفته اند. تعدادی از شهرها هم چنین در مورد 
کارهای اجرايي خود نیز به  طور مس��تقل و نوگرايانه ورود کرده اند 
که ش��امل تأمین منابع بر اس��اس چالش يا نتیجه اقدام می شود 

گرچه اين روش ها ناشناخته بوده و تاکنون اجرايي نشده اند.
 سیاس��ت گذاران در حال حاضر اهمیت سیستم های حمل ونقل 
عمومي را به عنوان يکی از شريان های اصلی شهر دريافته اند. اين 
سیستم ها به جاي آنکه به عنوان يک عامل سرمايه بر در نظر گرفته 
ش��وند، بايد به عنوان يک س��رمايه گذاری سودآور و محرک مهم 
اقتصاد در نظر گرفته شوند. اطمینان از درآمد پايدار و برنامه ريزی 
جهت تأمین منابع سرمايه ای و بهره برداری از عوامل مهم حمايت 
از استراتژي شهر و دس��ت يافتن به نتايج برنامه ريزی های انجام 

شده براي حمل ونقل می باشند.
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تصویر 7- تفکیک مسیر اتوبوس و پیاده و دوچرخه

قوانین اختصاص��ي و تأمین منابع مالي بايد جزو اولويت ها قرار 
گیرند. مش��اغل بايد از مراحل اولیه  برنامه ريزی به طور مستقیم 
)ارزش افزوده اراضي( يا غیرمس��تقیم )مالیات( در جريان باش��ند. 
مدل ه��ای اجراي��ي بايد به جهت پوش��ش دادن ذينفعان مختلف 

زيرساخت ها و سیستم های حمل ونقل عمومی توسعه يابند.
بح��ران وي��روس کرون��ا هم چنی��ن منابع مالي سیس��تم های 
حمل ونق��ل را تحت تأثیر ق��رار داده و اقدامات فوق العاده و فوري 
به جهت تس��ريع در دستیابي به منابع مالي ويژه براي تغییر روش 
زندگي مردم می بايس��ت انجام پذيرد. بر اساس اطالعات موجود، 
روش تأمین منابع مالی می تواند به  صورت وام، تخصیص مالیات، 
معافی��ت مالي، واگذاری اس��ناد قابل تبديل به پول، انتش��ار اوراق 
مشارکت، اس��تمهال قرض ها و غیره باش��د. اين منابع بايد کلیه 
ارائه کنندگان سیس��تم های حمل ونقل جمعي شامل سیستم های 
حمل ونقل غیررسمی را پوشش داده و بر اساس نیاز آن ها تطبیق 
داده شوند. اين موضوع می تواند موقعیت مناسبي براي حمايت از 

پايداري و سازمان دهی سرويس هاي آن ها باشد.
قراردادهاي هزينه خالص اشکاالت خود را دارند و لذا روش های 
همکاري بر اساس هزينه ناخالص به همراه نشانگر کیفیت سرويس 
ارائه شده موردنیاز است. سیس��تم های حمل ونقل غیررسمی هم 
می توانند موقعیت مناسبي به جهت دستیابي به مديريت مؤثرتر و 

ساختارهاي قانونمندتر تحت اين شرايط به دست آورند.

نتیجه گیری
الزم به ذکر است که سازمان های حمل ونقل عمومي می بايست 
با تصمیم س��ازان محلي، منطقه ای و کش��وري ک��ه در خط مقدم 

پاس��خ گويی به انتظارات مردم هس��تند در ارتباط باشند. زمان آن 
فرا رس��یده است که سیاست گذاران، همکاري نزديک تری با ساير 
دس��ت اندرکاران سیس��تم حمل ونقل عمومي به جهت پیدا کردن 
راه حل مناسب براي حمل ونقل شهري پايدار داشته باشند. جهان 
به س��ادگي قادر اس��ت که مس��ئوالن با ايده ها و استراتژی های 
روشن به جهت ايجاد اطمینان به سیستم های حمل ونقل عمومي 
را نس��بت به افرادي که دنبال بهانه براي بازگش��ت به استفاده از 

خودروهاي شخصي هستند تشخیص دهد. 

توصیه ها
حمل ونقل عمومي يک س��رويس حیاتي است و شیوع ويروس 
کرونا نش��ان داد که اين بخش همیش��ه در خ��ط مقدم به جهت 
اطمینان از تداوم عملکرد ش��هرها بوده و جابجايي افراد موردنیاز 

جامعه را تضمین کرده است.
ما بايد ماوراي کارهاي روزمره حرکت کرده و به جهت اثرگذاري 
بیش��تر اين عامل بر مردم، با يکديگر هماهنگ ش��ويم. شهرها و 
کش��ورها بايد براي ارزيابي و تداوم س��رويس دهی اين سیستم ها 
در راستای تغییرات اثربخش  اقتصادي-اجتماعي، سرمايه گذاری 
کنند. در چنین حالتی سیستم های حمل ونقل عمومي و جابجايي 

فعال نقش اساسي براي آينده بهتر خواهند داشت.
براي اين منظور عوامل زير اثرگذار هستند.

- دولت ها در حال حاضر در حال بررس��ي نحوه تعامل با يکي 
از بزرگ ترين بخش های سرمايه گذاری عمومي در تاريخ هستند. 
سرمايه گذاری های برنامه ريزی شده در زيرساخت های حمل ونقل 
عمومي به جهت وجود عوامل گوناگون و مثبت چندگانه، بايد ادامه 
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يافته و حتي بیشتر هم ش��وند. فعالیت های اقتصادي، حمل ونقل 
عمومي و جابجايي فعال به جهت برقراري استراتژی های مرتبط با 

اهداف توسعه پايدار بايد با يکديگر تعامل داشته باشند.
- باي��د نیاز به جابجايي را حذف يا کم کنیم. از طريق توس��عه 
شهرهاي سفر محور يا متراکم، نیاز به جابجايي مکانیزه کم شده 
و طول س��فرها کوتاه می شود. مديريت تقاضاي سفر نقش مهمي 
را براي رس��یدن به اين اهداف خواهد داش��ت. مناطق مسکوني، 
کار و تفريح��ي بايد بیش��تر به يکديگر وصل ش��ده و حتی ادغام 
شوند. اين موضوع هم چنین نیاز به مشاغل و ساعات کار مدارس 
قابل انعطاف تر به جهت جلوگیري از اثرات ساعات پیک مسافري 
دارد. روش های جديد مانند دورکاری در مواقعي که اجرايي اس��ت 

به جهت کم کردن نیاز به جابجايی روزانه بايد ادامه يابد.
- بح��ران کنوني صحنه را براي آنچه تعدادي از ش��هرها نیاز 
داش��تند ولي موقعیت آن را نداش��ته آماده کرده است. شهرها بايد 
خیابان ها را از جهت دسترسي، ايمني، پاکی هوا و قابل پیاده روی 
بودن اولويت بندی کنند و انس��ان ها را در قلب اين سیس��تم قرار 
دهن��د. اين موض��وع از طريق هماهنگي دقی��ق کاربری زمین و 
برنامه ري��زی بلندمدت حمل ونقل با کمک کلیه ذينفعان از ابتدای 
پ��روژه امکان پذير خواهد بود. در حال حاضر يک موقعیت طاليي 
براي ادغام و تقويت اين سیاس��ت ها براي تصمیم سازان به وجود 

آمده است.
- حمل ونق��ل عموم��ي باي��د س��تون فق��رات جابجايی های 
درون شهری باش��د. اين موضوع بايد در کنار تمام استراتژی های 
ح��ذف يا هداي��ت جابجايی های انفرادي در ش��هرها به س��مت 
روش ه��ای پاي��دار به عنوان جزئ��ي از سیس��تم های حمل ونقل 
عمومي ترکیبي )اداري، کیفي، هزينه، ...( به جهت ارائه سفرهاي 
مبدأ- مقصد و حذف اس��تفاده از وسايل نقلیه شخصي قرار گیرد. 
س��طح پايین ترافیک در ش��هرهاي دنیا موقعیت مناسبي را براي 

س��رمايه گذاری جهت عريض کردن پیاده روها، ايجاد خطوط ويژه 
اتوبوس رانی به جهت اطمینان از س��رويس دهی اتوبوس ها و کم 

کردن زمان سفر مسافران و غیره به وجود آورده است.
- بخ��ش عموم��ي بايد در جهت ارائه يک س��طح مش��خص 
س��رويس دهی از طريق استفاده از منابع مالي تخصیص داده شده 
ب��ه حمل ونقل به عن��وان يک عامل محرک قدم ب��ردارد. قوانین 
مشخص و رويکرد منسجم در سطح منطقه ای يا کشوري توسط 
مقامات ذيصالح در زمان تهیه چارچوب قانوني و ارائه مشوق های 
مالي براي ايجاد سیستم های حمل ونقل شهري که ظرفیت باالی 
جابجايی و کیفیت محیط زيس��ت موردنیاز را دارا باشد بسیار مهم 

است.
- در کنار داده ها و اس��تفاده از عل��وم، ارتباطات مؤثر از عوامل 
کلیدي بازگرداندن اطمینان مردم به حمل ونقل عمومي می باشد. 
تمام ابزارها شامل ترکیبي از معیارهاي فعال، سیاست ها و اطمینان 
مجدد، همگي آماده هستند. برنامه ريزان و بهره برداران سیستم های 
حمل ونقل عمومي بايد ارتباط خود را با وسايل ارتباط جمعی تقويت 
کنند و اجزای اصلی اين بخش را در جريان اقدامات خود قرار دهند 
)نظرات مس��افران، ايمني و کیفیت( و دستیابی به سطوح مختلف 
کاری را تسريع نمايند )انتقال به سمت ديجیتالی کردن فعالیت ها 

و همکاری های استراتژي مانند MaaS و غیره(.
- ادامه کوشش در جهت حمايت از اين سیستم ها و برنامه ريزی 
جهت ايجاد ظرفیت، به ش��هرها کمک خواهد کرد که استراتژي 
پايدار ش��هري را توس��عه داده و اجرايي نمايند و موجب گردند که 
برنامه ه��ای مديريت بحران بازنگري ش��ده و در جهت تقويت و 

آمادگي آن ها قدم بردارند.
- UITP و اعضاي آن که در بیش از 100 شهر دنیا حضور دارند 
متعهد به همکاري با دولت ها و ساير نهادها به جهت پیش برد اين 

برنامه ها و اهداف اساسي هستند.

منابع

 yUITP MyLIBRARY, May 2020. 
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y مهرناز بیگدلی / دکتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی / عضو هیات مديره جامعه مهندسان شهرساز

رابطه »شهر« و »همه گیری« به صورت تاریخی چگونه بوده است؟ \

در جهان شیوع آنفوالنزای اسپانیايی در قرن گذشته و در ايران شیوع بیماری های همه گیر در دهه 1280 يا شیوع آنفوالنزا در نیمه دهه 
1330 و بعد از آن بیماری شبه وبا و مانند آن وجود داشته است. در تاريخ طاعون، وبا، تیفوس و بیماری های واگیردار بی شمار ديگر زندگی 
روزمره شهروندان شهرهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در عصر حاضر و قبل از ويروس کوويد-19 نیز ويروس های کشنده 
ديگر مانند اچ ای وی، آنفوالنزای پرندگان و سارس نیز با وجود امکان همه گیری کمتر، سالمت مردم کشورهای مختلف را به خطر انداخته 
است. اما کرونا از اين جنبه که همه کشورهای دنیا به يک میزان درگیر اين بیماری شوند تقريباً در طول تاريخ بشريت بی سابقه بوده است.
طبیعتاً شهرها و ساکنان شهری به دلیل نوع ساخت زندگی اجتماعی و کار و فعالیت اقتصادی- اجتماعی و در هم تنیدگی اجتماعات انسانی 
بیشتر در معرض خطر بیماری های واگیردار قرار دارند و ماجرای همه گیری به نوعی يک بحران شهری به حساب آمده و بايد با ابعاد اجتماعی 
و اقتصادی آن مقابله نمود. در زمان قديم تر و در يک پروسه تاريخی که پیشرفت های علمی و فناوری به اين نحوه کنونی نبوده است،  قطعًا 
دولت ها با آسیب ها و صدمات بیشتر با موضوع برخورد می کردند و احتمااًل با صرف زمان بسیار زياد و تلفات انسانی چشمگیر موضوع را پشت 
سر می گذاشتند. اما تحوالت صد ساله اخیر و پیشرفت های علم و فناوری، هوش مصنوعی، ارتباطات و اطالعات شکل و شمايل کاماًل متفاوت 
به شهرنشینی بخشیده است. از سويی آسیب های اجتناب ناپذيری که در ذات خود داشته است، بر زندگی بشر شهرنشین سايه افکنده است. 
بحران های زيست محیطی، تغییرات اقلیمی، جنگ های بیولوژيک همه و همه از آثار و تبعات تحوالت شتابان تکنولوژيک و نظام اقتصادی 
پشتیبان آن است که شکل جديد و ناشناخته تری به بحران ها بخشیده است و قطعاً نحوه مواجه با آن نیز به شیوه های سنتی امکان پذير نمی باشد.

ویروس کرونا چگونه بر معماری و الگوهای ساخت در سطح شهر تأثیر خواهد گذاشت؟ \

جايگاه برنامه ريزان، طراحان، شهرس��ازان و مديران ش��هری در مقابله با اين بحران با نیم نگاهی به آينده زندگی شهری چه می تواند 
باشد. صرف نظر از آينده نگاری هايی که نظام های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی در کنار مجامع بهداشت جهانی برای مقابله و مهار اين 
بحران خواهند داش��ت، فضاهای ش��هری نیز می توانند با توجه به درس ها و آموزه های اين بیماری خود را هماهنگ و ناب آور نمايند. به 
عنوان مثال در دوران همه گیری کرونا بیش از هر چیز نشان داده شد که می توان با سفرهای کمتر نیز امور کاری و اقتصادی را پیش 
برد. اين به آن معناست که ترافیک های شهری و حرکات آونگی محل زندگی و محل کار کمتر خواهد شد. موضوعی که به واقع يکی 
از معضالت بزرگ شهرس��ازی و برنامه ريزی ش��هری به ويژه در ش��هرهای بزرگ و کالن شهرها به حساب می آيد. بنابراين بسیاری از 
فعالیت ها و امور کاری را که نیاز به حضور فیزيکی نمی باشد می توان با دورکاری، میتینگ های آنالين، وبینار و اليوهای فضای مجازی 

به سامان نمود البته اين امر مستلزم تجهیز اينترنت پرسرعت و زيرساخت های مرتبط با آن می باشد.

دیدگاه صاحب نظران
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موضوع بعدی امر خريد و تأمین مايحتاج است، در اين زمینه دوران کرونا نشان داد که چقدر کسب وکارهای کوچک می توانند در اين 
زمینه آسیب پذير بوده و نابود گردند. خريد از سوپرمارکت های بزرگ که امکان ضدعفونی و سالمت محیط را بیشتر فراهم می نمايند و 

مال ها و مراکز خريد مجهز به سیستم های تب سنج و کنترل ورودی ها از بازديدکنندگان بیشتری برخوردار بودند.
يکی از پیامدهای تلخ دوران کرونا و قرنطینگی های خانگی موضوع افسردگی سالمندان، خشونت های خانگی و ... است. در اين دوران 
بیش از هر دوران ديگری نقش حیاط ها و بالکن های ساختمان برای آرامش و آسايش بیش از پیش معنا پیدا نمود و تلنگری شد برای 
طراحی مساکن و شهرهای آينده؛ و همچنین وجود فضاهای باز و سبز در مقیاس محلی برای پیاده روی و تنفس اهالی محله و امکان 

ايجاد فاصله گذاری های اجتماعی اهالی.

تاب آوری نهادي و کالبدي-محیطي اجتماعات شهري در برابر ویروس چگونه بوده است؟ \

اگر تاب آوری را به معنای عام کلمه يعنی آستانه تحمل شهر در مقابل بحران همه گیری و چگونگی بازگشت به وضعیت اولیه قلمداد 
نمايیم. از يک جهت به زعم بنده ويروس کرونا تلنگر خوبی بود برای جامعه و مردم از بابت نگاهی دوباره به درهم تنیدگی های غیرالزم، 
تغذيه ناسالم ، استفاده از رستوران های آلوده، ارتباط نزديک و مستقیم افراد و عدم رعايت بهداشت عمومی و فردی به ويژه در زمان بیماری. 
همه اين ها به مدد کرونا سبب تغییر جهتی اساسی در نحوه و سبک زندگی و آگاهی بیشتر مردم نسبت به چیزهايی بود که قباًل دقت کافی 
نسبت به آن ها نمی شد و يا اهمیت الزم به آن ها داده نمی شد. خوب در اين مسیر با توجه به شیوع و همه گیری سريع اين بیماری و اينکه 
بسیاری از زيرساخت ها و امور زيربنايی مانند بیمارستان ها گنجايش پذيرش بیماران را نداشتند اين بخش ها با بحران های شديدتری مواجه 
شدند حال آنکه ديديم برخی از کشورها با برپايی چند روزه بیمارستان ها و تجهیزات الزمه و يا ايجاد بیمارستان های صحرايی چگونه 
توانستند به سرعت از پس بحران بربیايند. به نظر من ما در عصر بحران ها زندگی می کنیم و بحث بحران های شهری بايد سرفصل وظايف 
مديريت شهری باشد و به آن به عنوان يک وظیفه اصلی و يک مسئله مهم و الزم نگاه شود و تمهیدات اساسی برای آن انديشیده شود. 

اقتصاد شهر تا چه اندازه متأثر از همه گیری بوده و چه آینده ی اقتصادی را می توان برای شهروندان متصور شد؟ \

شیوع بیماری کوويد-19 بیش از هر چیز حاصل امر جهانی شدن و از پیامدهای تلخ آن به شمار می آيد. در مقابل آن هم زمان با داعیه 
بسیاری از صاحب نظران مبنی بر دولت –ملت ها، دهکده جهانی، مرززدايی و پايان جغرافیا ديديم که چگونه در مقابله با اين ويروس مهلک 
نقش دولت ها در درون مرزها محکم تر و پاسخگوی مهار بحران شد. به يک زعم کمر جهانی شدن )اقتصادی( به وسیله ويروس کرونا 
شکسته شد! ويروس کوويد-19 با سرعتی باورنکردنی محدوديت زيادی برای جهانی شدن به وجود آورد: مرزهای بسته، ممنوعیت های 
مس��افرتی، زنجیره تدارکات معیوب در نظام تقس��یم کار همه و همه جهانی شدن را به زير سؤال برده است. ارتباط به هم پیوسته شديد 
کاال، خدمات، سرمايه، نیروی انسانی، اطالعات، فکر و ايده، مزايايی انکارناپذير به وجود آورده بود، اما در جريان شیوع کرونا افکار عمومی 
متوجه ريس��ک وابس��تگی ش��د. کرونا ثابت نمود که ويروس ها و عوامل بیماری را نه تنها مردم را بیمار می کنند که باعث نابودی نظام 
تدارکات که موتور محرکه اقتصاد جهانی است نیز می شود. در واقع کرونا به عنوان يک بحران در مقابل دفاع دولت ها در برابر آن و ادغام 
بیولوژيک با دنیای ژئوپلیتیک است. به بیان ديگر از يک جهت شیوع اين بیماری ها مسئله دفاع و مقابله با آن را مطرح می سازد و از جنبه 
ديگر چگونگی و کیفیت برنامه ريزی زندگی روزمره شهرها در درون اين بحران و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را مطرح می سازد.

ویروس کرونا چه چالش هایی را در خصوص مدیریت شهری برجسته تر می کند؟ \

مديريت شهری بیش از هرزمان ديگر با تجهیز نهادی می تواند موضوع را از جنبه مديريت بحران ساماندهی نمايد. اما ما حداقل در 
تهران کمتر شاهد يک مديريت قوی برای مديريت بحران هستیم و اصواًل به لحاظ فرهنگی آمادگی مواجه با بحران را نداريم. روبرويی 
با بحران با توانايی های شخصی آحاد مردم ارتباط تنگاتنگی دارد و اين مهم با آموزش های بلندمدت از ابتدايی به کودکان و تهیه و ترويج 
بسته های آموزشی برای بزرگ ساالن و هماهنگی های فرابخشی نهادهای دولتی و مردمی میسر می گردد. امری که بازده و نتیجه آن در 

بلندمدت حاصل می گردد و مديريت کوتاه شهرداری ها از زير بار آن شانه خالی می کنند و اولويتی برای آن قائل نیستند.
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کنفرانس بین المللی ساعات آرمانشهر”ارتباط تراکم شهری 
با شیوع ویروس کرونا”

کنفرانس ساالنه “ساعات آرمانشهر” با حضور ریچارد فلوریدا 
و دزین

y مکان: تورين ايتالیا
y 2020تاریخ: 23 تا 25 اکتبر

س��اعت های آرمانش��هر، به گفته برگزارکنندگان آن از الهام بخش ترين جشنواره ای اس��ت که به شهرها اختصاص داده شده است که 
سخنرانان و مهمانان از سراسر جهان را دعوت می نمايد. مراسم امسال اين رويداد به موضوع “شهرها درخطر” اختصاص داشت.

سردبیر دزين، مارکوس فیرز از برگزارکنندگان اين کنفرانس می باشد.
ريچارد فلوريدا، نظريه پرداز ش��هری که با نش��ر کتاب خود با عنوان “ظهور طبقه خالق” در سال 2002 شناخته شده است سخنرانی 

از راه دور را از خانه خود در تورنتو با نام کنفرانس ساالنه ساعات آرمانشهر برگزار کرد، که به بررسی شهرها و شهرنشینی می پردازد.
بر اس��اس گفته های ريچارد فلوريدا، “بیماری های همه گیر” ممکن است شهرها را از نظر هنرمندان و خالقان مقرون به صرفه تر کند 
“زيرا جوانان خالق از اجاره بها کمتری اس��تفاده می کنند و در حالی که برخی خانواده ها و افراد مس��ن ممکن است در پی شیوع بیماری 

همه گیر، مراکز شهر را به مقصد حومه يا حومه ترک کنند، فرصت هايی را برای جوانان فراهم می شود تا شهری جديد را بسازند."
"من فکر می کنم اين چیزی است که ما می خواهیم پیدا کنیم: اين که جوانان، خالقان هنری، مهاجرت دسته جمعی به شهرها داشته 

باشند.”

کنفرانس
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سخنان وی سخنان معمار شناخته شده نورمن فاستر را که ماه گذشته در يک سخنرانی اظهار داشت که همه گیری های قبلی منجر 
به پیشرفت در زندگی شهری شده است، بازتاب داد.

کاهش تقاضا برای فضای اداری “اجاره را پایین می آورد"
فلوريدا ذکر کرد که Covid-19 با تغییر تعداد افرادی که به دفاتر و مراکز خرده فروشی در مراکز شهری سفر می کنند، تغییراتی در نحوه 

پیکربندی شهرها ايجاد خواهد کرد.
وی گفت: “بیشترين تأثیر در شهرها کاهش تقاضا برای کار اداری در شهر مرکزی است.” و اين فرصتی برای کاهش اجاره و تبديل 

مناطق تجاری به مسکونی ايجاد می کند و تقاضای کمتری برای خرده فروشی به وجود می آيد.
ش��هرهای م��ا به هنرمندان و خالقان برای کمک به بازس��ازی احتیاج دارند، به خصوص که تقاضای کمت��ری برای دفاتر از طريق 

دورکاری ها و تقاضای کمتری برای فضای خرده فروشی به دلیل خريد آنالين وجود دارد.
وی اس��تدالل کرد که افزايش کار از راه دور باعث می ش��ود که شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار شوند، زيرا افرادی که از خانه کار 

می کنند بیشتر به محله های نزديک خود وابسته خواهند شد، از مراقبت از کودکان گرفته تا کوتاه کردن موها تا معاشرت ها.

وی استدالل کرد که “در يک شهر يا جامعه ای که در آن تراکم وجود دارد، سازماندهی همه ی اين موارد آسان تر” است.
“جايی که زندگی می کنید بیش از هر زمان ديگری اهمیت پیدا می کند، زيرا شما نمی توانید سوار هواپیما شويد، به دفتر نمی رويد، به 

نوعی در محله خود گیر کرده ايد.”
تراکم بی هیچ مدرک و دلیلی مقصر است!

در اوايل پاندمیک کوويد-19، شهرهای بزرگی مانند لندن و نیويورک به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند، و اين نگرانی وجود داشت که 
تراکم شهری به شیوع ويروس کمک می کند. اين امر به نوبه خود منجر به اين پیش بینی شد که شهرهای متراکم در هنگام فرار افراد 

به مناطق کم تراکم، تحرک اقتصادی شان هم به مناطقی با تراکم پايین تر خواهد رفت.
ام��ا فلوري��دا گفت که اين ش��هرها بی��ش از آنکه به دلیل تراکم آن ها آس��یب ببینند، به دلیل اتصال جهانی از طريق گردش��گری و 

مسافرت های تجاری، آسیب ديدند. وی گفت: “هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تراکم عامل بحران کوويد است.”
“اين مطالعات نشان می دهد که مکان های متراکم در کاهش و مقابله با بحران از طريق فاصله اجتماعی و ارائه مراقبت های بهداشتی 

مؤثر بهتر بوده است.”
با اين حال، فلوريدا پس از س��خنرانی خود در پاس��خ به س��ؤاالت مخاطبان ، اين نکته را روشن کرد و گفت که اگرچه تراکم جمعیت 
عفونت بیشتری ايجاد نمی کند اما ازدحام بیش ازحد در محله های فقیرنشین و مناطق محروم می تواند خطر انتقال را بسیار افزايش دهد 

زيرا همگی به علت عدم رعايت اصول بهداشتی در خطر می باشد.
و نهايتاً وی اظهار داشت: “ما در حال بازسازی شهری عالی هستیم.” من استدالل می کنم اين بزرگ ترين بازسازی شهری در يک 

قرن است. "اين وظیفه ما با هم است که اين کار را انجام دهیم."
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“No evidence” that urban density helps spread of coronavirus says Richard 
Florida

Florida delivered the remote lecture from his home in Toronto to the annual Utopian Hours conference, 

which explores cities and urbanism.

The urbanist said that previous pandemics have “not dented the long arc of urbanization,” describing 

the long-term trend towards increased city living as “a far greater force in our world than the infectious 

disease”.

His words echoed those of architect Norman Foster, who last month argued in a speech that previous 

pandemics have led to improvements in urban life.

“Is Covid-19 going to change our cities?” asked the founder of London-studio Foster + Partners. “I sug-

gest that it might seem so now, but in the wider arc of history, the answer is no.”

Florida said that while some families and older people may leave city centres for the suburbs or the coun-

tryside in the wake of the pandemic, their departure will create opportunities for younger people.

“What we see throughout history, and what we’re seeing now, is that cities are the kind of place that 

young people have to go,” he said.

“And I think that’s what we’re going to find: that young people, artistic creatives, have a mass migration 

back to cities.”

He added: “If you’re a young person, and you want to establish your career, you want to meet other 

young people, you don’t want to sit in your parents’ basement forever.”

The pandemic has disproportionately impacted the creative industries, with Florida estimating that “over 

half of all artists, performers and musicians are unemployed”.

“But artists and creatives have been critical to revitalizing cities, especially in the past century,” he said. 

“And they will be so in the current crisis.”

Reduced demand for office space will »driving down rents«
However, Florida said that Covid-19 will lead to changes in the way cities are configured, with fewer 

people traveling to offices and retail hubs in urban centers.

“The biggest impact on cities is going to be reduced demand for office work in the central city,” he said. 

“That’s going to create a real opportunity for driving down rents and converting commercial areas to resi-

dential, and there’ll be less demand for retail.”

“And our cities will need artists and creatives to help rebuild, especially as there’s less demand for offices 

via remote work and less demand for retail spaces because of online shopping.”

The rise of remote working will make cities more, not less, important, he argued, since people working 

from home will become more reliant on their immediate neighborhoods for everything from childcare to 

getting a haircut to socializing.
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These are all “easier to organize in a city or in a community in which there’s some density”.

“No evidence” density is to blame

Early on in the pandemic, large cities such as London and New York were hit hard, leading to fears that 

urban density helped the spread of the virus. This in turn led to predictions that dense cities would suffer as 

economically mobile people fled to lower-density areas.

But Florida said that these cities were hit first due to being globally connected via tourism and business 

travel, rather than because of their density. “There is no evidence, none, that density is to blame for the 

Covid crisis,” he said.

“Denser places if anything, these studies show, have been better at mitigating and combating the crisis 

through social distancing and providing effective health care.”

Covid-19 has combined with the new urban crisis and the recent protests against racial inequality to “pro-

vide a once in a lifetime opportunity to address the long history of economic injustice and racial division 

to reset and rebuild our communities, not just our big cities, our big cities and small cities, our suburbs and 

rural areas in ways that are better.”

“We are going through a great urban reset,” he declared. “I would argue this is the greatest urban reset in 

a century. It is our opportunity. No, it’s our obligation together to do this.

y مترجم: کیمیا رهبرانی
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زندگینگاری

yyعناصریyمرادyعلیy:مؤلفان کتاب

فاطمهyنعمتی،yحسینyملکیان،yمریمyعبداللهی،yنداyزنگینه،yنسرینyمهریزیان،yمحدثهyعزلتیyمقدم،yحامدyنکتهyسنج،yعرفانyحاجیyپروانه
yy1399y:سال انتشار

yyبرادرyکتابy:انتشارات

کرونا با ما چه کرده و ما با آن چه می کنیم؟  \

y،نماییمyثبتyراyتجربهyاینyنتوانیمyکهyاس��تyحیفyوyهس��تیمy]کرونا[yپدیدهyاینyباyچندگانهyمواجهه هاییyتجربه یyحالyدرyماyهمه ی
yیاy»علمی«yًصرفاyمواجهه یyیکy،پدیدهyاینyب��اyرویاروییyوyکروناyفهمy.کنیمyجاریyقلمyبرyوyآوردهyزبانyبهyنتوانیمyی��اy،کش��یمyتصویرyب��ه
yاین کهyتاyبیاوردyزبانyبهyراyخودyاحساسyوyادراکyبتواندyبایدyوyمی گیردyقرارyآنyکانونyدرyفردyکهyاس��تyپدیده ایyنیس��ت؛y»اجتماعی«yتنها

روایت هایyکروناییyساختهyشود.yروایتyکرونا،yبازنماییyرخ دادyیاyمجموعه yرخ دادهایyبرآمدهyازyکروناست.
yبهyقصهyبدونyکروناy.استyیافتهyویژهyجایگاهیy،نوینyروزنامه نگاریyوyشبکه ایyارتباطاتyدرyهمان  کهyکروناست؛yقصهy،کروناyروایت
yخلوتyدرy،ماyازyیکyهرyرویاروییy،این کهyدلیلyبهy.داشتyدرستyوyجامعyبرداشتیyآنyازyنمی شودyآیندهyدرy،روایتyبدونyرسید؛yنخواهدyآینده
yجهان هاyاینyتالقیyازyمی سازد؛yراyدیگرyجهان هایyباyمتفاوتyجهانیy،گیر yعالمyوyنوظهورyپدیده یyاینyباy،اجتماعیyکنشyمیدانyدرyیاyوyخود

هستyکهyمی شودyنگاهیyجامعyبهyوضعیت هایyکروناییyکهyانسانyامروز،yجامعه یyامروزyوyجهانyامروزyدرyآنyمحاطyاست،yداشت.

معرفیکتاب
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کرونا
بالییطبیعییاتاریخی

yyاردکانیyداوریyرضاy:مؤلفان کتاب

yy1399 :سال انتشار

yyبرترyکتابy:انتشارات

yبه خصوصyعلمyبهyاعتمادشانyوyاعتقادyوyجامعه هاyبیشترyشدنyانضباطیyدرyشیوعشyاثرyوyزمانyتکنولوژیyباyکروناyارتباطyبهyکتابyاین
yوضعyباyخاصyنسبتیyهمه گیریyاینyداوریyدکترyنظرyبهy.می پردازدyبیماریyازyفرهنگyتلقیyوyفرهنگyکنونیyوضعyبهyوyپزشکیyعلمyبه

تاریخیyجهانyدارد.
yدرسیyوyکروناyویروسyازyترسyاست«، »دربارهyتکنولوژیyویروسyکرونا«yدرباره یyمقاالتیyوyسخنرانی هاy،یادداشت هاyشاملyکتابyاین
yیاyطبیعیyبالیyکرونا«y،»آفاتشyوyآثارyکرونا؛«y،»انسانyوyتکنولوژیy،طبیعت«y،»جهانyوyماyبرایyآزمونیyآموخت«، »کروناyآنyازyمی توانyکه

تاریخی؟«،y»کروناyوyجهانyپست مدرن«، »بحران هاyوyفرهنگ ها«yوy»فلسفهyوyپزشکی«yمی باشد.
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ابعادحقوقی،سیاسیوامنیتیبحرانکرونادرجهانوایران

yyسیاسیyعلومyوyحقوقyدکتریyدانشجویانyوyاساتیدyهایyیادداشتyمؤلفان کتاب: مجموعه

yy1399yسال انتشار: اردیبهشت

yyشیرازyدانشگاهy:انتشارات
y

yاینy.استyزدهyرقمyانسان هاyهمهyبرایyراyزندگیyوyمرگyتقابلyوyدرنوردیدهyراyایرانyوyجهانyکهyاستyبحران هاییyازجملهy،کروناyشیوع
y1۵y،عفونیyبیماری هایyعمدهy)همه گیری(yاپیدمیy1۲yاخیرyقرنy۲yدرy،داردyفراوانیyاقتصادیyوyاجتماعیy،سیاس��یy،حقوقیyابعادyبحران
yهمهyکهyبودهyبحرانیyکمترy.استy”دیگرy)رنگ(yلونیyاز”yبیهقیyگفتهyبهyبحرانyاینyاماyگرفتهyبرyدرyراyایرانyشدیدyخشک سالیyوyقحطی
y،سیاس��تy،بین المللyروابطyدرyعمدهyتغییرyازyوyبیافریندyفرهنگ هاyدرyجدیدیyواژه هایy،کندyمبتالyراyنفرyمیلیون هاy،گیردyبرyدرyراyجهان
yجهانyمعضالتyتحلیلyبهyکتابyاینy.نباشدyآنyازyمصونyجغرافیاییyنقطهyهیچyکهyگونه ایyبهyدهدyخبرyکشورهاyوyجهانyاقتصادyوyحقوق
yحقوقیyچالش هایy،ایرانyدرyکروناyازyپسyسیاسیyتهدیداتyوyفرصت هاy،19-کوویدyبشریyحقوقyابعادyبهyهمچنینyوyپساکروناyوyکرونایی
yبحرانy،کروناyویروسyشهروندy،رسانه هاyنقشyبرyتأکیدyباyایرانyدرyکروناyدرس هایy،معنویتyارتقایyیاyفردگراییyتقویتyوyکروناy،کروناyتأثیر

کروناyوyپرسشyازyآیندهyبشرyوyمواجههyاحتمالیyباyچالش هایyامنیتیyدورانyپساکروناyمی پردازد.
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تأثیرکووید-19براقتصاد،تجارت،آموزشوزندگیاجتماعی1

yy۲سینگاyسوریتy:مؤلفان کتاب

yy۲0۲1yفوریهy11 :سال انتشار

yyThe Native Tribe TNTy:انتشارات

yتأثیرyبتوانندyتاyاستyدانشجویانyوyاجتماعیyعلومyدانش��مندانy،محققانy،دانش��گاهی هاyبرایyبس��تریyآوردنyفراهمyکتابyاینyهدف
y،استyجهانyسراسرyازyدانشمندy۲۲yمشترکyتالشyکتابyاینy.کنندyبررسیyاجتماعیyزندگیyوyآموزشy،تجارتy،اقتصادyدرyراy19-کووید

کهyبهyطورyسیستماتیکyتأثیراتyمختلفyکووید-y19راyمطالعهyکرده اند.

1. Impact of COVID-19 on Economy, Business, Education and Social Life
2. Surjit Singha
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تأثیرماندگار)کووید-19(1

yy۲لورنزویلیامزyدیyهیدرy:مؤلفان کتاب

yy۲0۲0yآگوستy1y:سال انتشار

yyy3لرنرyانتشاراتy:انتشارات

yنفرyمیلیون هاy.دادyدستyازy19-کوویدyازyناشیyاقتصادyتعطیلیyطیyدرyروزyدرyدالرyمیلیاردy۲۵yحدودyایاالت متحدهy،y۲0۲0yسالyاوایلyدر
yمی کنندyکمکyمشاغلyوyمردمyبهyدولت هاyچگونهy.شدندyتعطیلyدائمیyیاyموقتyطورyبهyمشاغلyهزارانyزیراy،دادندyدستyازyراyخودyشغل
yدرyآلودگیyسطحy،”بزرگyوقفهyمکث“yاینyطیyدرyش��د؟yخواهدyایجادyدائمیyتغییراتyویروسyرفتنyبینyازyپسyحتیyآیاyبمانند؟yس��رپاyتا
yتأثیرyدربارهyمی آید؟yبیرونyبحرانyاینyازyمثبتیyهیچ چیزyآیاyداشت؟yخواهدyدوامyاینyآیاyاماy-yاستyیافتهyکاهشyجهانyمناطقyازyبسیاری
yدرyآنچهyازyمتفاوتyبسیارyاستyممکنyکهyمی کنیمyنگاهyبهبودیyوyامیدyباyآیندهyسویyبهyپیشyکهyهمان طورy،بدانیدyبیشترyکروناyویروس

گذشتهyمی شناختیم،yباشد.

1. A Lasting Impact (COVID-19) 
2. Heather DiLorenzo Williams
3. Lerner Publications





 


