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Introduction: The Coveid Epidemic 19 is a purely urban crisis that occurred in a world of 

widespread urbanization. Therefore, all urban areas of the world, including the city of 

Tehran, are facing this crisis. 

Data and Method: The present research is based on the type of research, applied and mixed 

research method (quantitative-qualitative). SPSS 26 and Minitab software were used to 

analyze the findings. 

Results: In the present study, the challenges of the Covid 19 epidemic were addressed in two 

sections. In order to study the challenges of the world's cities in the face of Covid 19, the 

sources published in 2020 were used, which in total nine major challenges (economic, socio-

cultural, political, service, technological and digital, managerial, health, Environmental and 

physical-spatial) were identified. 

Conclusion: The results of one-sample t-test to examine the status of challenges in Tehran in 

the face of Covid 19, show that the occurrence of crisis has an impact on the creation and 

intensification of these challenges, so that the P-value obtained for The whole challenge, and 

in general (0.000), is. The results of Friedman test to evaluate the priority of the impact of 

the Covid 19 crisis on the challenges show that the obtained P-value is less than 0.05 and 

0.000 and shows the different impact of the Covid 19 crisis on the challenges of Tehran. 
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English Extended Abstract 
 

Introduction 

The Covid-19 pandemic has also caused a lot of damage to individuals, families, cities and communities 

around the world. Daily life has drastically changed, the economy has plunged into recession, and many 

social, economic and public health safety nets, which many people rely on in difficult times, have come 

under unprecedented pressure. In this research, the main challenges of Covid-19 have been 

comprehensively addressed, and the main goal of the researchers is to find the answer to the main 

hypothesis of the research, which is to analyze the main challenges of the metropolises of the world, 

including the studied metropolis of Tehran in the face of the May 19th Covid crisis. be Therefore, 

questions are raised that must be answered at the end of this page. The questions are as follows: What are 

the most important challenges of metropolises in facing the Covid-19 crisis? What is the state of Tehran's 

challenges in facing the Covid-19 crisis? Which of these challenges are most affected by the effects of the 

Covid-19 epidemic crisis? 

Data and Method 

The present research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 

Documentary (library) and field methods have been used in this research in order to collect the 

information needed for the research. In this way, in expressing the theoretical dimensions and concepts, 

the research background of the geographical and demographic characteristics of the studied territory, the 

documentary method was used, and in order to complete the documentary information and determine the 

role of urban performance, the field method was used. The data collection tool is a questionnaire, in which 

the statistical population of the research was 20,000 citizens of Ghir city, and based on Cochran's method, 

384 citizens were selected as the sample size. Then the questionnaires were given to the subjects and at the 

end of the data analysis was done using one-way ANOVA and one-sample T-test with the help of SPSS 

software. In this research, indicators such as participation, accountability, effectiveness, rule of law, 

transparency, justice-oriented, consensual orientation and accountability were investigated. A five-level 

Likert scale was used to measure each of the variables in the questionnaire. 

Results 

By using T-test, the situation of the challenges of the city of Tehran in the face of the covid-19 epidemic 

has been investigated. In this test, the number 3 is not within the confidence interval, so the null 

hypothesis is rejected; According to the results obtained from the questionnaire for the impact of the 

Covid-19 crisis on the creation and escalation of challenges in Tehran, an average of 4.037 has been 

calculated, which shows a higher level according to the base limit (3). This shows the impact of the 

Covid-19 crisis on the creation and escalation of the challenges of the city of Tehran; But relying on this 

average is not statistically correct; Therefore, the P-value is checked; Because the obtained P-value 

(0.000) is smaller than the significance level of 0.05, the null hypothesis is not accepted. Therefore, it can 

be concluded with 95% certainty that the epidemic of Covid-19 has had an impact on the creation and 

escalation of the challenges of Tehran. The challenges of the city of Tehran in the face of the Covid-19 

epidemic include economic, social-cultural, political, service, technological and digital, managerial, 

health, environmental and physical-spatial challenges; According to the P-value of all the challenges of 

the city of Tehran in the face of the covid-19 epidemic, (0.000) was obtained, indicating the impact of the 

covid-19 epidemic on the creation and escalation of challenges in the city of Tehran, and H0 It has not 

been accepted. 

Conclusion 
Before the crisis of Covid-19, Tehran Metropolis faced many challenges, including economic, socio-

cultural, environmental, managerial and technological challenges. They find twice as much. Therefore, 

there are 9 basic challenges of the covid-19 epidemic in Tehran metropolis (economic, socio-cultural, 

political, service, technological and digital, managerial, health, environmental and physical-spatial). 

Therefore, the city of Tehran, as one of the largest urban areas in the world and the largest and densest 

metropolis in Iran, is involved in the epidemic of Covid-19. 
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  ها:واژهکلید

های چالش، 19اپیدمی کووید 

بحران ، تهران ، شهرشهرها

 شهری.

 

 

یک بحران کامالً شهری که در جهانی با شهرنشینی گسترده اتفاق افتاد. لذا تمام نقاط  19 اپیدمی کووید :مقدمه

 شهری جهان از جمله شهر تهران با این بحران مواجه هستند.

کیفی( است. برای  -پژوهش حاضر بر مبنای نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش آمیخته )کمی  :روشداده و 

 استفاده شده است. Minitabو  SPSS 26افزار نرمها از تجزیه و تحلیل یافته

، پرداخته شد. به طوریکه برای بررسی 19های ناشی از اپیدمی کووید در پژوهش حاضر در دو بخش به چالش :هایافته

، استفاده گردید، که در 2020، از منابع  منتشر شده  در  سال 19های شهرهای جهان در مواجهه با کووید چالش
فرهنگی، سیاسی، خدماتی، فناورانه و دیجیتال، مدیریتی، بهداشتی،  -چالش اساسی )اقتصادی، اجتماعی  9مجموع 

 فضایی(، شناسایی گردید. -محیطی و کالبدی زیست

شهر تهران در مواجهه با کووید  هایای برای بررسی وضعیت چالشنمونهنتایج حاصل از آزمون تی تک :گیرینتیجه

به دست آمده  P-valueها تأثیرگذار بوده به طوریکه دهد که وقوع بحران بر ایجاد و تشدید این چالش، نشان می19
باشد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای بررسی اولویت تأثیرگذاری (، می000/0برای تمام چالش و به طور کلی )

باشد و نشان از می 000/0و  05/0کمتر از به دست آمده  P-valueدهد که ها نشان می، بر چالش19بحران کووید 
 های شهر تهران دارد.بر چالش 19تأثیرگذاری متفاوت بحران کووید 

: کالنشهر ی)مطالعه مورد 19 دیکوو یدمیکالنشهرها در مواجهه با اپ یاساس هایچالش یواکاو(. 1401) متقی، افشین؛ امرایی، مهتاب؛ قربانی سپهر، پریسا. استناد:

  :662022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .161-187(، 1) 9 یای اجتماعی شهری،جغراف. تهران(
  

 نویسندگان. ©                                                          .شهید باهنر کرماندانشگاه  شر:نا
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 مقدمه

در حال مراکز شهری در سطح جهان . (Keivani, 2020) قرن بیست و یکم قرن شهری خوانده شده است
، در حال حاضر (Acuto, 2020) بینی رونق جمعیت شهری روبرو هستیمآینده با پیش گسترش هستند. ما در دو دهۀ

کنند در شهرها زندگی می بیش از نیمی از جمعیت جهان، یعنی (Baker, 2020)میلیارد نفر در سراسر جهان  4بیش از 
چشمگیری در جمعیت چنین افزایش . (OECD, 2020)درصد برسد  70به  2050رود این سهم تا سال و انتظار می

کند. به منظور کاهش مؤثر انتشار های تغییرات آب و هوایی را برجسته میویژه چالشهای پایداری، بهشهری، چالش
دهد، متمرکز شوند. درصد از مصرف نهایی انرژی را نشان می 40ای، شهرها باید بر بخش ساختمان که گازهای گلخانه

 ,Cajot et al) ریزی شهری نیز تأثیر خواهد پذیرفتگذارد و بنابراین برنامهر میاین تغییرات جهانی بر شهرها تأثی

شهرها به دلیل اینکه بیشتر ساکنان جهان را در خود جای داده و مرکز رشد اقتصادی و نوآوری هستند. با این  .(2020
زای مختلف مانند بالیای طبیعی استرسا را در معرض عوامل هآن ها در شهرهاست ووجود، تمرکز باالی افراد و فعالیت

هایی هستند که از شهرها همچنین مکان. (Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020)دهد و مصنوعی قرار می
های خاص جمعیت، کمبود مسکن مناسب و مشکالتی مانند بیکاری، نابرابری اجتماعی و محرومیت اجتماعی و فقر گروه

که مشکالت توان بیان نمود بنابراین، می. (European Union, 2011) برندها رنج میدر آنمحیطی مشکالت زیست
های گذشته منجر به گسترش سریع اقتصادی در دهه سعۀویژه در مناطق شهری بسیار زیاد است. با این حال، تو به

روبرو هستند، مشکل  ترین مشکلی که جوامع با آنامروزه اصلی. (Tosics, 2011)فضایی مناطق شهری شده است 
درصد منابع طبیعی را در سطح  80تا  60شهرها در حال حاضر . (Sarabi et al, 2012)شهرها است  ناشی از توسعۀ

کنند ای را تولید میدرصد انتشار گازهای گلخانه 75های جهانی و درصد زباله 50ها کنند، آنجهان مصرف می
(Williams, 2019) ، محیطی، تفرهنگی، سیاسی، زیس -های اقتصادی، اجتماعی چالشکه این مشکالت موجب

یافته و چه شهرهای کشورهای در حال در تمام جهان چه شهرهای کشورهای توسعه های فناورانه و بهداشتیچالش
 که سبب 19توسعه گردیده، انسان شهرنشین قرن بیست و یکم همچنین با چالشی مواجه گردیده به نام اپیدمی کووید 

 یک توقف در حرکت بشر به سمت جلو شده است. 
ای در ووهان چین در الریه بر اثر عوامل ناشناختهگزارش داده شد که ذات 2019دسامبر  31برای نخستین بار در 

نامیدند. گزارش اولیۀ ویروس با  19می کووید ا این ویروس کامالً جدید را اپیدهاستان هوبئی تشخیص داده شده که آن
، و در فوریه سال (Gossling, 2020) به دفتر سازمان بهداشت جهانی در چین گزارش شد 2019کوتاه در  وقفۀیک 

شیوع  .(Abusaada and Elshater, 2020)شناسایی شد  19در ایاالت متحده اولین مبتال به ویروس کووید  2020
ه کدر حالی .(Gossling, 2020) هی قرار گرفتتوجویروس در ابتدا توسط رهبران سیاسی در سایر نقاط جهان مورد بی

، (Higgins-Desbiolles, 2020)عطفی در نظر گرفته شده  عنوان نقطۀ به شهرهای جهان به 19ورود بحران کووید 

ای داشته و تهدیدی جدی تأثیر بسیار گسترده 19این ویروس شوکه است. ویروس کووید  و در حال حاضر، جهان از حملۀ
 Mustajab et)های زندگی انسان است ها مانند بهداشت، اقتصاد، سیاست و امنیت و سایر جنبهاز جنبه برای بسیاری

al, 2020.) های های جهانی تأثیرات عمیقی در شهرها برای نسلگیریشود که همهاز لحاظ تاریخی نیز مشاهده می
گیری مجدد شهرها تأمل صورت بگیرد. ریزی و جهتشوند که در مورد چگونگی برنامهکنند و باعث میطوالنی ایجاد می

ها و فجایع( الگوهای رشد شهری و گفتمان چنین اختالالتی )به عنوان مثال، بیماری 19پیش از وقوع اپیدمی کووید 
نیز  19گیر کووید بیماری همه(. Shahidul Hasan Swapan et al., 2020)کشید سیاست معاصر را به چالش می

ها، شهرها و جوامع در سراسر جهان وارد کرده است. زندگی روزمره شدیداً تغییر کرده، ی را به افراد، خانوادهخسارات زیاد
های ایمنی بهداشت اجتماعی، اقتصادی و عمومی که بسیاری از مردم در اقتصاد در رکود فرو رفته و بسیاری از شبکه

ترین طوریکه به بحرانی ، به(WHO, 2020)اند ای قرار گرفتهسابقهکنند، تحت فشار بیمواقع سختی به آن اعتماد می
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آنها را مختل کرده  داده و کارهای روزمرۀ چالش عصر حاضر تبدیل شده و زندگی عادی شهروندان را تحت تأثیر قرار
یک بحران کامالً شهری است که در جهانی با شهرنشینی گسترده اتفاق افتاده است  19کووید . (ADB, 2020) است

(Fernandez and Abdullah, 2020). ها پرداخته شده ترین این چالشلذا در این پژوهش به صورت جامع به عمده
اصلی کالنشهرهای جهان از  هایاصلی پژوهش یعنی واکاوی چالش محققین نیز دستیابی به پاسخ فرضیۀو هدف اصلی 

گردد که باید در باشد. بنابراین، سؤاالتی مطرح میمی 19جمله مورد مطالعه کالنشهر تهران در مواجهه با بحران کووید 
های کالنشهرها در مواجهه با بحران ترین چالشباشند: مهماین پژهش پاسخ داده شوند. سؤاالت بدین شرح می انتهای
ها چگونه است؟ کدام یک از این چالش 19های شهر تهران در مواجهه با بحران کووید وضعیت چالش ند؟کدام 19کووید 

 اند؟قرار گرفته 19بیشتر تحت تأثیر اثرات ناشی از بحران اپیدمی کووید 

 پیشینۀ عملی

دائماً در تالشند تا دهند، محققان ادامه می 19لذا از آنجا که بسیاری از مناطق جهان به مبارزه با بحران کووید 

ها پس از شیوع ویروس تعداد قابل پاسخ آن را روشن کنند. در طی ماههای بیگیری را درک و جنبهالگوهای اساسی همه

، تعداد بسیاری از مقاالت به (Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020)توجهی مقاالت علمی منتشر شده 

(، در پژوهشی تحت عنوان 2020اند. شریفی و خاوریان گرمسیر )ونا پرداختههای شهرها در مواجهه با ویروس کرچالش

، به «ریزی شهری، طراحی و مدیریت شهریگیری جهانی: تأثیرات بر روی شهرها و سرمشقی مهم برای برنامههمه»

که تحقیقات اولیۀ  دهدبر روی شهرها پرداختند. نتایج نشان می 19بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ تأثیر کووید 

کیفیت محیط  -1بر روی شهرها عمدتاً شامل چهار موضوع اصلی است:  19صورت گرفته در مورد تأثیرات کووید 

-حمل و نقل و طراحی شهری. همچنین یافته -4مدیریت و حاکمیت، و  -3اجتماعی،  -تأثیرات اقتصادی  -2زیست، 

گذاران برای ریزان و سیاست، فرصتی عالی برای برنامه19کووید دهد که بحران های برگرفته از تحقیقات نشان می

(، در پژوهشی با 2020الشاطر ) و کننده در جهت ایجاد شهرهایی با عدالت، مقاوم و پایدارتر است. ابوسادااقدامات دگرگون

های رسی چالش، به بر«های اطالعاتی و شهرهای هوشمند: مالحظاتی برای رفاه، فناوری19چالش کووید »عنوان 

-پردازند و دستوالعملمی 19گیری کووید ریزی شهری در ارتباط با همهآوری در زمینۀ طراحی شهری و برنامهدانش فن

های دیجیتالی و آموزش کنند که پس از کاهش این اپیدمی، به صورت تخصصی به دانشهای تحقیقاتی را توصیه می

در  19تأثیرات اقتصادی غیرمترقبۀ شیوع کووید »، در پژوهشی با عنوان (2020آن پرداخته شود. مالدن و همکاران )

(، پژوهشی با 2020اند. کوستا و پیکسوتو )بر کشور چین پرداخته 19به بررسی تأثیرات اقتصادی ناشی از کووید « چین

انجام دادند. این  «های جدید: مروری بر ابتکارات شهرهای هوشمند برای مواجهه با شیوع19اپیدمی کووید »عنوان 

های شهرهای هوشمند را مورد بحث های بالقوه برای بهبود تشخیص و کاهش شیوع با استفاده از ظرفیتحلمطالعه راه

کند، روند برداری قرار گیرد، توصیف میتواند در این سناریوی پیچیده مورد بهرهدهد و رویکردهای اخیر را که میقرار می

دهد. فرهان بشیر محور مورد انتظار را شرح میکننده برای ساخت شهرهای هوشمند جدید سالمتتوسعۀ علمی و امیدوار 

در کشورهای جهان  19محیطی کووید  (، در پژوهشی به بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست2020و همکاران )

بر روی  19شی از شیوع کووید ها و مشکالت نا(، در پژوهشی به بررسی چالش2020پرداختند. فگرت و همکاران )

بر آموزش و  19(، به بررسی تأثیرات شیوع کووید 2020سالمت روان کودکان و نوجوانان پرداختند. مارینونی و همکاران )

دهد در عمدۀ آموزش عالی در نظام آموزش و پرورش در سراسر جهان پرداختند. بنابراین، همانطور که مطالعات نشان می
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پرداخته شده است که  19های شهرها در مواجه با اپیدمی کووید گرفته به تعداد معدودی از چالشهای صورت بررسی

مطالعات صورت گرفته برای کالنشهر تهران از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از موارد به بررسی برخی از این 

 صورت نگرفته استها اند و پژوهشی جامع از این چالشها در کالنشهر تهران پرداختهچالش

 شناسیها و روشداده

کیفی( است. جهت گردآوری  -پژوهش حاضر بر مبنای نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش آمیخته )کمی 
های الکترونیکی اطالعات و همچنین مطالعات میدانی، ای، جستجو در پایگاههای کتابخانهها از روشاطالعات و داده

نوعی دو روش کمی و کیفی مورد استفاده قرار ساخته استفاده شده است. در این پژوهش به مصاحبه و پرسشنامۀ محقق
-از مقاالت و گزارش 19های شهرهای جهان در مواجهه با اپیدمی کووید گرفتند. برای پاسخ به سؤال اول یعنی چالش

پاسخ به سؤال دوم و سوم پژوهش که  ، استفاده شده است. برای2020المللی منتشر شده  در  سال های بینهای سازمان
های میدانی استفاده شد. لذا، جامعۀ باشد، از روشمی 19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید مربوط به چالش

های تهران، شهید بهشتی، تربیت ریزی شهری در دانشگاهآماری پژوهش حاضر را اساتید و دانشجویان دکتری برنامه
های شهر تهران و ادارۀ شهرسازی تهران تشکیل ریز شهری در شهرداریتهران  و کارشناسان برنامه مدرس و خوارزمی

 به 1گیری گلوله برفیریز شهری، متخصصان و اساتید بر اساس نمونهنفر از کارشناسان برنامه 100دهند. لذا تعداد می
 عنوان نمونه انتخاب شدند. 

 پژوهشهای ها و زیرشاخصشاخص -1جدول 
کاهش درآمدهای مالیاتی و سایر عوارض دولتی، کاهش درآمدهای حاصل از گردشگری و مسافران، کاهش درآمدهای 

حاصل از مشاغل خرد و متوسط )صنایع کارگاهی و تجاری خرد، مشاغل خانگی و شخصی(، افزایش قیمت نیازهای 

کاهش درآمد شهروندان سطوح پایین و فقیر شهرها،  اولیۀ شهروندان )مسکن، خودرو، مواد غذایی و دارویی و پوشاک(،

 های مالی. سقوط بورس سهام، رکود بازارها و تجارت، افزایش کالهبرداری

 اقتصادی
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 های آموزشی، افزایشآموزان و دانشجویان از محتویوری دانشافزایش خشونت علیه زنان و کودکان، کاهش بهره

های مهاجر با جوامع میزبان، تعطیلی اماکن فرهنگی شکاف مالی در بخش آموزشی و فرهنگی، افزایش تنش میان گروه

 و مذهبی، تعطیلی اماکن تفریحی و ورزشی، تعطیلی مراسمات و آداب فرهنگی.

 –اجتماعی 

 فرهنگی

شهروندان در مناسبات سیاسی و  های انتخاباتی و سیاسی، کاهش حضورکاهش شرکت و حضور شهروندان در عرصه

ها و اعتراضات در مواجهه با مسائل سیاسی، کاهش روابط سیاسی شهرها با سایر شهرها در نقاط ملی، افزایش درگیری

 مختلف جهان.

 سیاسی

ضعف در ارائۀ خدمات اداری و آموزشی، ضعف در ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی، ضعف در ارائۀ خدمات زیرساختی 

 کن، آب، برق، گاز و...(، نقص در خطوط ارتباطی و وسایل نقلیه، کاهش خدمات تفریحی و اوقات فراغت.)مس
 خدماتی

-های مربوط به فناوریباند، تلفن، کامپیوتر و...(، ضعف در آموزشهای دیجیتالی )اینترنت پهنکمبود و ضعف زیرساخت

یدمی، ضعف در مدیریت و حفظ اطالعات کاربران، شکاف های کنترل و مدیریت اپهای دیجیتال، ضعف در فناوری

 ها.دیجیتالی، جرایم سایبری و حمالت فیشینگ و انواع کالهبرداری

آورانه و فن

 دیجیتال

های محلی در کاهش فقر و ضعف در همکاری و مشارکت بین ذینفعان )مردم، دولت و بخش خصوصی(، ضعف دولت

 های محلی.افراد آلوده به ویروس ناشی از ضعف مدیریتی دولتنابرابری، کمبود امکانات تشخیص 
 مدیریتی

کمبود وسایل بهداشتی مقابله با انتشار ویروس، نقص در ارائۀ خدمات اورژانس و پزشکی، کاهش توان و ظرفیت کادر 

از مسکن غیرایمن پزشکی و درمانی، نابرابری در توان دسترسی به خدمات بیمارستانی و پزشکی، افزایش مصائب ناشی 

 و آب ناسالم.

 بهداشتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snowball sampling 
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های جامد خانگی و بیمارستانی، گرایش مردم به ها، افزایش زبالههای پس از دوران محدودیتافزایش انواع آالینده

 های سطحی و زیرزمینی.زیست، افزایش آلودگی خاک و آب مناطق کم تراکم و هجوم به محیط

زیست 

 محیطی

مناطق فقیر، ضعف ارائۀ خدمات به مناطق شلوغ و عمومی )مراکز فروش فعال، انواع وسایل نقلیۀ  ضعف ارائۀ خدمات به

 عمومی و...(، کمبود مراکز درمانی و بیمارستانی، کمبود فضاهای سبز و مراکز تفریحی.

 –کالبدی 

 فضایی

 1400های محققین، منبع: یافته

ها و انجام مصاحبه به صورت و عدم امکان تکمیل پرسشنامه 19های اعمال شده و شیوع کووید به دلیل محدودیت
ها تکمیل و برای کسب اطالعات و استفاده در بخش برفی مجازی پرسشنامهگیری گلولهحضوری، با استفاده از نمونه

مصاحبه با  ها وها به صورت مجازی با افراد حاضر در نمونه، مصاحبه انجام شد. روش کلی تکمیل پرسشنامهتحلیل یافته
صورت که در ابتدا با تعدادی از متخصصان و اساتید و گیری نمایی بدون تبعض انجام گرفت بدین استفاده از روش نمونه

کارشناسان ارتباط برقرار کردیم سپس از طریق هر کدام از این افراد با گروهی دیگر از افراد نمونه ارتباط برقرار گردید تا 
ساخته و نوع سؤاالت پرسشنامه طیف تم شد. پرسشنامۀ طراحی شده از نوع پرسشنامۀ محققنفر خ 100حجم نمونه به 

باشد که پس از تکمیل و انجام مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل ای لیکرت میگزینه پنج
های افراد نمونه از آمار توصیفی )درصد، استفاده شد. برای بررسی ویژگی Minitabو  SPSS 26افزار ها از نرمیافته

ای، برای تعیین نمونهاز آزمون تی تک 19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید فراوانی( و برای بررسی چالش
از آزمون فریدمن استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از  19های شهر تهران در مواجهه با کووید اولویت چالش

ها (، نشان داده شده است که مقدار به دست آمده برای دو بخش گویه2رونباخ استفاده شد. مقدار آلفا در جدول )آلفای ک
 در سطح خیلی خوب و عالی قرار دارد.

 هامقدار آلفای کرونباخ مؤلفه -2جدول 

هامؤلفه  ضریب پایایی تعداد سؤاالت 

 0.534 5 اقتصادی

فرهنگی –اجتماعی   5 0.375 

 0.601 5 سیاسی

 0.828 5 خدماتی

آورانه و دیجیتالفن  5 0.746 

 0.849 5 مدیریتی

 0.875 5 بهداشتی

محیطیزیست  5 0.674 

فضایی –کالبدی   5 0.854 

 0.900 45 کل

 0.842 5 سطح اطالعات کارشناسان

 1400های محققین، منبع: یافته

 قلمرو پژوهش
های جنوبی البرز مرکزی متر اختالف ارتفاع( در دامنه 800به جنوب ) کالنشهر تهران با ارتفاع متفاوت از شمال
اقتصادی، صنعتی،  کز تجمع بیشترین امکانات در زمینۀگیری کشور و مرگسترده شده است. این کالنشهر کانون تصمیم

یده و عظیم در شود. به دلیل این تمرکز بسیار پیچخدماتی، آموزشی، تحقیقاتی، اداری و سیاسی در کشور محسوب می
نفوذ و جایگاه تهران تا حدی گسترش یافته که هر گونه اتخاذ تصمیم و عملکردی  درون بزرگترین کالنشهر کشور، حوزۀ
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های سیاسی، اداری، افزاید. نقشرا تحت تأثیر خود قرار داده است. ویژگی چند نقشی بودن تهران نیز بر اهمیت آن می
ی همه بر اهمیت این شهر افزوده و باعث تأثیرگذاری بیشتر این شهر بر نقاط دیگر فرهنگی، خدماتی، صنعتی و اقتصاد

گردیده است. با توجه به پیوستگی امنیت تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران با امنیت ملی و پایداری نظام، 
رسد. و حیاتی برای کشور به نظر می ریزی برای تأمین امنیت و پیشگیری از عدم پایداری و بحران، امری اساسیبرنامه

جمعیتی  قطب ترینمهم کشور، شهرنشین جمعیت چهارم یک گرفتن بردر با تهران به عبارت دیگر، امروزه کالنشهر
 بوده عالی رتبه و مدیران گیرنده تصمیم نهادهای ۀکلی مقر اداری، -سیاسی  متمرکز نظام به توجه با است. تهران کشور

 در امنیتی هایبروز ناپایداری لذا کند.می اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا مدیریت سیاسی، اجتماعی در را اصلی نقش و

 (.105: 1400 اندازد )متقی و همکاران، مخاطره به گوناگون هایعرصه در را ملی امنیت تواندمی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1400نگارندگان، )مأخذ: ترسیم از  ،موقعیت شهر تهران در کشور ایران -1شکل 

 هایافته

 های پیمایشی پژوهشیافته -الف

ترین بحران شهری جهان است ، عظیم19؛ اپیدمی کووید 19های شهرهای جهان در مواجهه با اپیدمی کووید چالش
ه که انسان شهرنشین قرن بیست و یکم را به موجودی محبوس تبدیل نمود و تمام ابعاد زندگی وی را به مخاطره انداخت

، بسیاری از دستاوردهایی را که انسان پس از صنعتی شدن به دست آورده را زیر سؤال برده و 19است. اپیدمی کووید 
-ها با آن مواجه بوده را تشدید نموده است. زندگی انسان شهرنشین حال حاضر از یکهایی را که در طی این برههچالش

محیطی گره خورده است، و وقوع  ی دیگر با فقر نابرابری و مسائل زیستسو با توسعه، دیجیتالی شدن، رفاه و... و از سو
ها و شرایط ایجاد شده بر اثر ، نیز در حال حاضر یک بحران حل نشدنی در این شهرها است. محدودیت19اپیدمی کووید 

ها در این چالشهای جدیدی را موجب شده است. های گذشتۀ شهرها را تشدید و حتی چالش، چالش19گسترش کووید 
ها و شرح یافته رخ داده است. لذا در این بخش به معرفی این چالشتمام شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه 

 المللی پرداخته شده است.های بینها با استفاده از مقاالت و گزارشات سازمانآن
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 (1401نگارندگان، )مأخذ:  ،19 کویید با مواجهه در شهرها هایچالش -2 شکل

 های اقتصادیچالش -1

سپتامبر و بحران مالی  11بعد از  21سومین و بزرگترین شوک اقتصادی، مالی و اجتماعی قرن  19گیری کووید همه
های متفاوت در ، سبب اعمال محدودیت19سرایت کووید  (.OECD, 2020)را به وجود آورده است  2008جهانی 

. اقداماتی (Ioannidis and Gyimothy, 2020)تصادی ویرانگر بر جوامع متحمل کرد جوامع شد، که پیامدهای اق
شدن مرزها و ردیابی انسان برای جلوگیری از گسترش ویروس کووید  گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، بستهمانند فاصله

ویروس تأثیرات بسیار منفی  گیریمدت اقتصادی به دلیل همهتعطیالت طوالنی (Kang et al, 2019)در شهرها و  19
دهد که شیوع تأثیر قابل توجهی بر درآمد های اولیه نشان میهای حاصل از پژوهشبر اقتصاد شهری داشته است. یافته

نوازی، مشاغل کوچک و متوسط، زنجیرۀ تأمین مواد های شهری، درآمد شهروندان، گردشگری و مهمانحاصل از مالیات
بر این، کووید  عالوه .(Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020) هاجر داشته استغذایی شهری و کارگران م

ممکن است تأثیرات منفی بیشتری بر درآمد افراد سطح پایین جامعه نسبت به افراد با درآمد باال داشته باشد. این  19
بینی کرده است که به دلیل پیش (1ILO) المللی کارآورد. سازمان بیناحتمال بدتر شدن و تداوم نابرابری را به وجود می

همچنین . (Kang et al, 2019)میلیون نفر برسد  195تعداد بیکاران در سراسر جهان به  19گیر کووید بیماری همه
های ، سبب سقوط ناگهانی صنعت گردشگری شد. گردشگری و صنایع وابسته به آن قبالً بحران19گسترش کووید 

پوند به  9.11در منطقۀ اقیانوس هند، تأثیرات حمالت تروریستی که  2005اند، از جمله سونامی زیادی را تجربه کرده
گیر قبلی مانند آنفوالنزای خوکی در سال های همهخسارت وارد کرد، و بیماری 2001ایاالت متحدۀ آمریکا در سال 

و بهبود بحران و همچنین تمرکز اخیر . این تجربیات شاهد توسعۀ مجموعه ابزارهای مدیریت ریسک، کاهش خطر 2009
های قبلی ، از شدت بسیار بیشتری نسبت به بحران19گیر کووید اند. با این حال، بیماری همهپذیری بودهبر انعطاف

بحران اقتصادی اخیر جهانی باعث کاهش حجم و اختالل در . (Higgins-Desbiolles, 2020) برخوردار است
گذاری کمتر و هزینۀ لذا سرمایه .(Hens, 2010)ل توسعه به منابع مالی خواهد شد دسترسی کشورهای خاص در حا

های های فقیرنشین شهری و سکونتگاهناپذیر خواهد بود. رشد سریع محلهکمتر برای آموزش و بهداشت نتیجۀ اجتناب
 11.6ست دادن شغل )از د، (Hens, 2010) چادرنشین، افزایش فقر و نابرابری و رشد سریع بخش غیررسمی شهری

( و کاهش درآمد مشاغل خانگی و شخصی، از دست دادن درآمد و فقر از 2019، در مقایسه با 2020میلیون بیکار در سال 
به طور مثال، در واشنگتن دی سی )ایاالت  .(ECLAC, 2020)است  19دیگر پیامدهای گسترش ویروس کووید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . International Labour Organization 
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میلیون دالر شکاف درآمدی در  700کارگر و  70000ر به تعطیلی مشاغل و تأثیرات ناشی از آن منج 19متحده(، کووید 
های بعدی بودجۀ چند سالۀ شهر خواهد شد و سال 2021واشنگتن دی سی و حتی در سال  2020بودجۀ فعلی 

(OECD, 2020.)  
را در تمام ابعاد آن ، با فلج نمودن اقتصاد شهرهای جهان و خراب نمودن زندگی مردم، توسعۀ پایدار 19بحران کووید 

هایی که اخراج موقت به دلیل توقف تولید، فروش و بسیاری از سازمان .(UN-HABITAT, 2020)کند تهدید می
، عملکرد سازمانی مانند کار 19بر این، کووید  دهند، خسارات زیادی به بار آورده است. عالوهکارمندان خود را انجام می

-و نظارت سازمان مجازی توسط رهبران را تغییر داده است که قبالً فقط توسط سازمان در خانه برای کارمندان، کنترل

اقتصاد شهرهای جهان در  .(Mustajab et al., 2020)انجام شده است  Microsoftو  Googleهای بزرگ مانند 
-مالی و سرمایهها سقوط کردند، نهادهای ها و بانکزیرا بورس سهام، شرکت (WHO, 2020)رکود فرو رفته است 

های کوچک بسته شدند. شهرهایی که دارای گذاری قابل توجهی شروع به اخراج کارگران کردند و بسیاری از شرکت
بازارهای ، (Abusaada and Elshater, 2020) سابقه شدنداقتصادی قوی و رقابتی جهانی بودند دچار رکود بی

بازارهای سهام بیشترین  2020گذاران روبرو شدند و در فوریۀ سال مایهای از سوی سربورس اوراق بهادار با فشار فزاینده
با ادامۀ روند نزولی بازار در ماه مارس مشاهده کردند، زیرا بازارهای جهانی چندین  2008کاهش را از زمان بحران مالی 

و صنعت مسافرت، که های اقتصادی، تأثیر اقتصادی بر کاهش تجارت بینیدرصد سقوط کردند. به عالوه، طبق پیش
، به دلیل (Bashir et al., 2020)ها در حال افزایش است های زنجیرۀ تأمین جهانی هستند، تریلیونبزرگترین مؤلفه

های بیشتری روبرو هستند که این امر افزایش گران شدن دالر آمریکا، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه با پیچ و خم
تنها  شود. چین، اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحده نهکنند، میکشورهای ثالث که با دالر تجارت میهای تجارت بین هزینه

رو، وارد اند و از اینهای تأمین جهانیگان در جهان هستند، آنها همچنین بازیگران اصلی در زنجیرهبزرگترین صادر کنند
تنها بر مشاغل های اقتصادی در این سه اقتصاد نه دودیتکنندگان مهم مواد اولیه، قطعات و اجزای سازنده هستند. مح

های کشورهای ثالث که ارتباط تجاری های کشورهای شریک و حتی شرکتگذارد بلکه بر شرکتداخلی تأثیر می
-به این تغییر رفتارهای مالی ، (ITC, 2020) گذاردمستقیم با چین، اتحادیۀ اروپا یا ایاالت متحده ندارند نیز تأثیر می

های مالی را بیشتر تغییر دهد و تواند فعالیتمدت و بلندمدت می: در میان19ترین نتایج بحران کووید عنوان یکی از مهم
استفاده از بودجۀ دولت یا کمک منجر به این شود که افرادی به دنبال تأمین منابع مالی خارج از اقتصاد رسمی باشند، سوء

-های خود را برای بهرهطلبان فعالیتشود فرصتساد، افزایش نوسانات مالی سبب میالمللی و افزایش خطرهای فبین

های تجاری در شهرهای جهان لذا محدودیت فعالیت، (Force, 2020)های جدید تغییر دهند پذیریبرداری از آسیب
(Guan, 2020) های اعمال شده جهت محدودیتو  19، که از نتایج نوسانات پولی و مالی نشأت گرفته از بحران کووید

. اختالالت عرضۀ مستقیم مانع تولید 1گانه در بخش تولید شده:  کاهش گسترش ویروس است،  موجب اختالالت سه
های صنعتی شود، زیرا این بیماری در مرکز تولید جهانی )آسیای شرقی(، متمرکز شده و به سرعت در سایر غولمی

های عرضۀ مستقیم را افزایش خواهد داد زیرا . سهم زنجیرۀ تأمین شوک2یابد. ایاالت متحده و آلمان گسترش می
های صنعتی الزم وارداتی از کشورهای آسیب دیده و دیده دستیابی به ورودیهای تولید در کشورهای کمتر آسیب بخش

ها توسط گذاریر در خرید و سرمایه. اختالالت در تقاضا، تأخی3تر نموده است. متعاقباً از یکدیگر را دشوارتر یا پرهزینه
در مجموع باید گفت که شهرها به . (Baldwin and Weder di Mauro, 2020)ها صورت گرفته است شرکت

های نامنظم و های محلی، حوالهها و نقل و انتقاالت بین دولتی( دولتعنوان مثال: مالیات، تعرفه دلیل کاهش درآمد )به
-های تولید، تأثیرات اقتصادی را از همههای ارزش و شبکهخارج از کشور و اختالالت در زنجیره یافته از کارگرانکاهش 

 . (ADB, 2020) اندگیری احساس کرده
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، در شهرها برای تشویق شهروندان به ماندن در خانه 19لذا در مقابله با رکودهای اقتصادی ناشی از بحران کووید 
، در (Kang, 2020)اند های محرک و مزایای بیمۀ بیکاری حمایت مالی کردهها از طریق بستهبسیاری از دولت

های دولت از مشاغل آسیب دیده که توسعه عدم حمایت ویژه کشورهای در حال صورتیکه در بسیاری از کشورها به
اغل و دهد سبب بازگشت زودهنگان کارگران و کارکنان این مشستون اصلی اقتصادی این کشورها را تشکیل می

گسترش اپیدمی   گسترش شیوع ویروس شد. شیوع دوباره ناشی از بازگشایی مشاغل نشان از تأثیر مسائل اقتصادی بر
هایی مواجهه شده است را اقتصاد توان یک رکن مهم جوامع شهری که در اثر شیوع کرونا با چالشدارد. لذا می 19کووید 

 شهرها در نظر گرفت. 

 فرهنگی -های اجتماعی چالش-2

ترین تأثیرات قرنطینه که در پی شیوع ویروس کرونا نمایان شد، این بود که فضاهای سرزنده و پویای یکی از ابتدایی
-شهرها و مراکزی که روزانه شاهد حضور هزاران نفر از شهروندان بود در یک سکوت مبهم فرو رفته است. با محدودیت

اند. در حالیکه یک فرد زندگی خود را های خود حبس شدههری مردم در خانههای اعمال شده برای تردد افراد در مراکز ش
سازد و ضمن برقراری ارتباط با افراد مختلف در فضاهای عمومی، امکان تبادل از طریق تعامل و همکاری با دیگران می

دی و احساس امنیت دانش و اطالعات در شهرها وجود دارد. چنین تعامالتی سبب غنی شدن زندگی مردم، افزایش شا
توان گفت که زندگی اجتماعی تنها در شود. بنابراین با شرایطی که کرونا بر شهرها حاکم نموده میبیشتر به مردم می

 شیوع گستردۀ کرونا در شهرها عالوه .(Kang, 2020) پذیر است که بر پایۀ یک بهداشت عمومی بنا شودصورتی امکان
اعی سبب محدودیت شدید بر استقالل زندگی روزمرۀ افراد مسن که نیاز به آرامش دارند، بر به خطر انداختن زندگی اجتم

بر افزایش خشونت خانگی، تحت  ها( عالوهها و رستورانشده است. زنان شاغل در مشاغل خدماتی )گردشگری، هتل
در بین فقرای شهری مانند زنان  های دیگر. زیرگروه(OECD, 2020)قرار دارند  19تأثیر رکود اقتصادی ناشی از کووید 

-خانمان نیز در معرض خطر باالیی هستند. فرزندان خانوادهو دختران، مهاجران، پناهندگان، آوارگان داخلی و جمعیت بی

ها به طور گیریگردد که همهاز لحاظ تاریخی نیز اثبات می .(Baker, 2020)پذیرترین افراد هستند های فقیر از آسیب
اند. آنها اغلب به دلیل قرار گرفتن در معرض اجتماعی ضربه زده -ها و افراد در سطوح پایین اقتصادی به اقلیتنامتناسبی 

برخی  19برند. گسترش کووید خطرها، مشکالت اقتصادی و دسترسی محدود به خدمات بیشتر از شرایط موجود رنج می
دهد طور مثال، اطالعات اخیر از شهر نیویورک نشان می. به های قدیمی را از نو روشن کرده استاز مشکالت و نابرابری

های محروم، که میزان مرگ و میر مردم سیاه و التین دو برابر سفیدپوستان است. وخامت شرایط تا حدی است که گروه
های گروه 19ها، کووید بر اقلیتگیر دارند. عالوه های همههای پزشکی در طول بیماریمحدودیت دسترسی به مراقبت

پذیر مانند فقرا را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است که این مسئله بیشتر در شهرهای مختلف آسیا، افریقا و آمریکای آسیب
های انسانی مفاهیم بر این، ارزشعالوه  .(Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020) جنوبی مشهود بوده است 

های دیگر در جوامع شهری از بین رفته است. برخی کشورها نیز بیان فرهنگ سازی پذیرشفرهنگی و غنیشهرهای بین 
اند که بومیان سایر کشورها به کشور خود بازگردند یا بدون حمایت بهداشتی در کشورهای میزبان اقامت داشته داشته
اند و بسیاری انداخته. شهرها همچنین رویدادهایی را لغو یا به تعویق (Abusaada and Elshater, 2020)باشند 

که باعث کاهش رشد انسانی در  (OECD, 2020)اند. یکسری اقدامات برای تعطیلی مدارس از امکانات شهری را بسته
ها و به تعویق انداختن امتحانات است ریزی مجدد ترمبرنامه ،(UNDP, 2020)شود می 2020شهرهای جهان در سال 

همچنین، کووید  .(OECD, 2020) های آموزشی رایگان همراه استآنالین و برنامه که اغلب با ارائۀ ابزارهای یادگیری
گذاری اجتماعی و انتقال آهستۀ تواند ایجاد کند که اکثر شهرهای جهان در تالش برای فاصلهیک بحران آموزشی می 19

کند ل متحد )یونسکو( برآورد میاند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملویروس، مدارس را موقتاً تعطیل کرده



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                            170
 

 

 کشور است 150میلیارد نفر در بین  1.19اند و این تعداد آموزان جهان تحت تأثیر قرار گرفتهدرصد از جمعیت دانش 60

(Lambert et al., 2020) .تواند منجر به از دست دادن سطح یادگیری تعطیلی مدارس برای بسیاری از جوانان می
ویژه دختران در معرض خشونت خانگی و بارداری ان ممکن است که به مدرسه بازنگردند. به شود و برخی از کودک

همچنین، در پی تعطیلی  .(Baker, 2020)تواند منجر به باال رفتن میزان ترک تحصیل شود ناخواسته هستند که می
به آموزش محروم شدند. از دست  ها به صورت آنالین بسیاری از فراگیران از دسترسیمراکز آموزشی و برگزاری کالس

مدت را دهد بلکه میزان ترک تحصیل طوالنیمدت کاهش میدادن دسترسی به آموزش نه تنها یادگیری را در کوتاه
-پذیری افراد، خطرناک شدن نابرابریدهد. آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آینده را کاهش میدهد و فرصتافزایش می

های غذایی پذیر در خانه و کاهش دسترسی این فراگیران به وعدهگیری کودکان آسیبهای جهانی، کاهش فرصت یاد
و تفاوت در حمایت والدین برای آموزش از راه دور، تفاوت در  (Lambert et al., 2020)ای مدرسه رایگان یا یارانه

فرهنگی در مواجهه با  -آموزشی  هایآموزان، انگیزه و مهارت از جمله چالشظرفیت انواع مدارس برای حمایت از دانش
های آموزشی یک نسل تبدیل نموده را به بزرگترین اختالل در فرصت 19در شهرها است که بحران کووید  19کووید 

بسیار  19از نظر تأمین مالی در بخش آموزش چالش قبل از کووید . (Reimers and Schleicher, 2020) است
شکاف تأمین مالی برای رسیدن به هدف چهارم توسعۀ پایدار یعنی  2020ل سال بحرانی بود. تخمین زده شده در اوی

این  19میلیارد دالر بوده که بحران کووید  148آموزش با کیفیت در کشورهای با درآمد کم و متوسط، متوسط سالیانه 
 .(United Nations, 2020)دهد سوم افزایش میشکاف را تا یک 

های اند. رویدادهای ورزشی تعطیل و زمینهای کنسرت و سینما تعطیل شدها، سالنهامکان فرهنگی مانند موزه
های مهاجر های اجتماعی بین گروهبر این، افزایش میزان وقوع تنشعالوه  .(OECD, 2020)ورزشی بسته شده است 

-استفاده از حقوق نژادپرستانه، سوءکنگ رخ داده است، افزایش احساسات طور مثال در چین و هنگ و جوامع میزبان، به

گرایی و حاکمیت ثروتمندان، کاهش حس تعلق خاطر به مکان زندگی از دیگر پیامدهای بشر، نژادپرستی، کالسیک
 . (Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020)باشد می 19گذاری اجتماعی برای کاهش گسترش کووید فاصله

های عمومی و مراکز فروش زشی که به شدت از کرونا تأثیر پذیرفته کتابخانهیکی دیگر از فضاهای فرهنگی و آمو
دهند از نسخۀ الکترونیکی کتب و سایر منابع ها است. در دورۀ کرونا بسیاری از مردم ترجیح میکتاب، مطبوعات و روزنامه

ود. کرونا سبب شده رفتاری که تا شاستفاده نمایند که در واقع این یک نوع سقوط برای ناشران و نویسندگان محسوب می
های عمومی به آموزان و افراد صاحب ایده و تفکر شود. کتابخانهشد مورد پسند بسیاری از علمپیش از این نفی می

 استفاده و خالی تبدیل شده است.فضاهای بی
ها و جد و کلیساها، زیارتگاهها را دچار تعطیلی نمود. بسیاری از مسامراکز مذهبی نیز از مراکزی هستند که کرونا آن

اماکن مقدس که روزانه شاهد حضور هزاران گردشگر و زائر بود خالی شدند. مراکز زیارتگاهی که یک منبع درآمد و یک 
 مکان برای تجدید عهد و پیمان پیروان آنها بودند دیگر شکوه پیشین خود را ندارند.

شهری رخنه نموده است. سننی که موجب تجمع افراد و  ها و آداب و سنن جوامعویروس کرونا حتی در فرهنگ
شد امروز جای خود را به فضاهای مجازی سرد و خشک و خشن داده ها و اجرای بسیاری مراسمات زیبا میدورهمی

ترین سنت ها را به نوعی از بین برده است. سادهها نیز نفوذ نموده و روابط انسانترین سنتاست. کرونا حتی در ساده
ها در دیدار با هم، دست دادن افراد و روبوسی کردن بوده که دیگر فراموش شده است. کرونا سبب شده که مردم نسانا

به یک زندگی کامالً خصوصی و فردی عادت نمایند. زندگی در دورۀ کرونا در واقع یک زندان خانگی است که انسان 
 م بگذارد و عمل نماید. شهرنشین برای حفظ بقای خود و دیگران باید به آن احترا
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 های سیاسیچالش -3

های اعمال شده در شهرها سبب تغییرات بسیاری در روندهای سیاسی شهرها شد. و محدودیت 19گیری کووید همه
المللی بود رونق پیشین خود را از دست های سیاسی و بینبا شیوع کرونا شهرهایی که ساالنه شاهد برگزاری نشست

تر نماید و زمینۀ برقراری روابط تواند روابط سیاسی شهرها را محکمبر منافع اقتصادی میها عالوه نشستاند. این داده
که هر چند سال یکبار به میزبانی یک شهر از  (G20) های گروه بیستطور مثال نشست تر را فراهم نماید. بهگسترده

مقرر بود به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود به این نشست که  2020گردد در سال کشورهای عضو تشکیل می
-به صورت مجازی برگزار شد. یکی دیگر از چالش 19های اعمال شده برای جلوگیری از گسترش کووید دلیل محدودیت

، نحوۀ برگزاری انتخابات در شهرهای مختلف در برخی از کشورها بود که 19های سیاسی شهرها در مواجهه با کووید 
طور مثال انتخابات  ها همزمان با گسترش کرونا بود. بهجمهوری و سایر انتخابات سیاسی آن ای ریاستات دورهانتخاب

ریاست جمهوری کشور آمریکا همزمان با گسترش کرونا برگزار گردید، در جریان انتخابات بسیاری از مردم در ایاالت و 
دیجیتال در انتخابات شرکت کردند که این مسئله سبب  شهرهای مختلف از طریق پست و برخی از شهرها به صورت

اند، شد. اعتراضات خیابانی طرفداران نارضایتی طرفداران نامزد انتخاباتی که در انتخابات آراء کمتری را دریافت نموده
ندان های بسیاری برای زندگی عادی شهروخورده در انتخابات سبب برهم خوردن نظم شهرها و محدودیت نامزد شکست

 شد. 
نوعی بخش عمدۀ انرژی ، روابط سیاسی شهرهای مختلف جهان بسیار محدود گردیده و به 19در دورۀ شیوع کووید 

شود. در دورۀ هایی برای کاهش شیوع ویروس صرف میها به کنترل شهرهای داخلی و اعمال سیاستو توان دولت
تری قرار خی از شهرها ایجاد نموده بود در شرایط بحرانیهایی را در برگسترش ویروس مسائل سیاسی پیشین که چالش

های اقتصادی، بهداشتی، کمبود مواد اولیۀ های سیاسی و اقتصادی کشور ایران سبب چالشطور مثال تحریم داد. به
 بسیاری از صنایع وابسته به خارج سبب تورم شدید و رکود شهرهای ایران از جمله شهر تهران شده است.

 های خدماتیچالش-4

، در شهرها بسیاری از خدمات شهری را برای ارائۀ خدمات به شهروندان دچار محدودیت و 19گسترش شیوع کووید 
از طریق تماس عمومی بین افراد  19که کووید تر نمود. از آنجایی های خدماتی پیشین شهرها را نمایانهمچنین نقصان

های خدمات بخش. (Kang et al, 2020)معمول غیرممکن است  شود، ادامۀ تعامالت روزمره به صورتپخش می
نوازی و هواپیمایی کشوری و برخی تولیدات مبتنی بر نیروی کار و مبتنی بر فروشی، مهمانسنتی مانند گردشگری، خرده

 United Nations) شوندخورند و منجر به افزایش تعداد بیکاری کارمندان میزنجیرۀ تأمین، بالفاصله ضربه می

ESCAP, 2020)  . بنابراین، وسایل نقلیۀ عمومی و وسایل نقلیۀ بین شهری نیز در ادامه جزء اولین خدمات شهری
بودن مسافران به هم نزدیک . (Shahidul Hasan Swapan, 2020)بینند ها آسیب میهستند که بر اثر محدودیدت

ها و خطر احتمال شیوع بیشتر، موجب گردید ها و بی آر تیوسشهری و اتوبدر وسایل نقلیۀ عمومی مثل قطارهای بین 
لذا  .(OECD, 2020) بسیاری از شهرها و کالنشهرها به تدریج به سمت کاهش خدمات نقلیۀ عمومی حرکت کنند

سابقۀ مسافران و ضررهای مربوط به درآمد حاصل از کرایه های حمل و نقل شهری در سراسر جهان با مراجعۀ کمآژانس
 طور مثال انجمن حمل و نقل عمومی آمریکا به .(OECD, 2020)کند اند که ثبات مالی آنها را تهدید میوبرو شدهر

(1APTA)با  2021و پایان سال  2020زند که آژانس حمل و نقل ایاالت متحده بین سه ماهۀ دوم سال ، تخمین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . American Public Transportation Association 
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بر کم شدن درآمد وسایل نقلیۀ عمومی، عالوه  .(OECD, 2020) میلیارد دالر روبرو هستند 48.8کمبود بودجۀ کلی 
 .(ITF, 2020)کاهش  تعدا مسافران سبب افزایش زمان انتظار را برای مسافران موجب شده است 

، کمبود یا نبود امکانات و خدمات پزشکی و وسایل 19های شهرها در مواجهه با کووید ترین چالشیکی دیگر از مهم
، دسترسی (Kotkin et al., 2014)های ضعیف تشدید مشکالت بهداشتی ناشی از بیمارستان درمانی است. -بهداشتی 

، ضعف امکانات اولیۀ پزشکی، امکانات مقابله با (Guadagno, 2020) های بهداشتی شهرونداننابرابر به مراقبت
های مواد غذایی از ت و فروشگاههای محالهای کاالهای اساسی مانند داروخانهحوادث مانند مراکز اجتماعی و فروشگاه

 . (Kang et al., 2020)ها هستند جملۀ این چالش
یافته، ساکنان در بسیاری از شهرهای جهان سوم و در حال توسعه و به صورت محدود در شهرهای کشورهای توسعه 

  ه مسکن غیرایمن،های غیررسمی و فقیرنشین با کمبود خدمات مواجه یا دارای خدمات غیرایمن از جملسکونتگاه
ها، کمبود خدمات زیرساختی و ارتباطی، رسانی ضعیف، دسترسی نامناسب به محل تجمع زبالههای فاضالبسیستم

اساس، برخی از مراکز شهری جهان دسترسی  رسانی و آب ناسالم و... هستند. بر اینای، نارسایی در برقآموزشی، رسانه
دسته از ساکنینی که توانایی پرداخت هزینۀ این به خدمات اساسی مثل آب و برق به دلیل الزامات بهداشتی را برای آن 

ها در استفاده از همچنین در مراکز شهری اعمال محدودیت .(OECD, 2020)نمایند خدمات را ندارند، تأمین می
های باشد. بسیاری از مردم از توصیههای خدماتی میی و برخی از فضاهای عمومی یکی دیگر از چالشخدمات تفریح

ها مشهود است، ها و تفرجگاهها، سواحل، میدانهای خالی شهر، پارکبهداشت عمومی که در تصاویر قابل توجه خیابان
انند نیویورک، رم، و یا بارسلونا اکنون ساکنین مانند کنند. شهرهایی که به خاطر زندگی خیابانیشان معروفند مپیروی می

بر رکود اقتصادی برای این فضاها،  ، این موضوع عالوه(Honey-Roses, 2020)شوند اشباح در شهر ظاهر می
 اند.سرزندگی و پویایی پیشین خود را از دست داده

 های بهداشتیچالش-5

باشد. اما در پی شیوع این ویروس خودی خود بزرگترین چالش بهداشتی تمام شهرهای جهان می ، به19وقوع کووید 
های زیادی روبرو شد. در زمان شیوع کرونا بسیاری از افراد شهرنشین که دارای بهداشت شهرها در سراسر جهان با چالش

ض خطر ابتال و حتی مرگ قرار گرفتند. بیماران ای بودند اولین گروه از افرادی بودند که در معرزمینههای پیشبیماری
میلیون نفر از آنها بودیم و همچنین ساکنان  7تر بر اثر آلودگی هوا ساالنه شاهد مرگ زودرس ریوی و قلبی که پیش

پذیر هستند. این مسئله ممکن آسیب 19شهری با شرایط تنفسی وخیم مانند آسم یا برونشیت مزمن، نسبت به کووید 
 ,OECD)تری بر روی ساکنان شهر و کسانی که در معرض گازهای سمی قرار دارند، داشته باشد یر جدیاست تأث

 12و فشار زیادی به اورژانس و کارکنان بهداشتی وارد کند. گسترش ویروس همچنین موجب مرگ نزدیک به  (2020
کودکان در برخی کشورهای پیشرفته میلیون نفر در سراسر جهان، و افزایش مرگ کودکان و تأخیر در واکسیناسیون 

ها در خصوص لذا برای مهار این ویروس اقداماتی صورت گرفته که سبب افزایش نگرانی .(UNDP, 2020)گردید 
تغذیه در افزایش خشونت خانگی و مشکالت بهداشت روانی خواهد شد. عوارض جانبی بعدی احتماالً شامل افزایش سوء

های بدنی و های مزمن به دلیل کاهش فعالیتتیسم و در درازمدت، افزایش بروز بیماریکودکان و به طور بالقوه راشی
ها براثر مشکالت اقتصادی ناشی از گسترش ویروس، درآمد است. کاهش ظرفیت خدمات پزشکی، افزایش خودکشی

) های واکسیانسیون و خطر جانی برای کادر درمانی های بهداشتی و برنامههای معمول، کاهش بررسیتوقف جراحی

Lambert et al, 2020: Fegert et al, 2020 ،)های بهداشتی شهری برای های نامناسب مراقبتزیرساخت
سازی افراد در ویژه خدماتی مانند ایمنرسیدگی به بیماران مبتال به ویروس، اختالل در خدمات بهداشتی عمومی، به 

، از دیگر (Ratho and Lourdes John, 2020) های شهریه ویروس و شیوع بیماری در جمعیتمقابل ابتال ب
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های بهداشتی شهرها، مدیریت چالشتریناست. یکی دیگر از مهم 19گیری کووید های بهداشتی ناشی از همهچالش
ست. همچنین، در سطح جهان گذاری اجتماعی و ارائۀ خدمات در شرایط گسترش ویروس اسرایت ویروس، درمان، فاصله

خانمان، چالشی افزون میلیون بی 150نزدیک به دو میلیارد نفر از دسترسی به بهداشتی مناسب برخوردار نیستند و وجود 
، 19بنابراین، چالش بهداشتی بعدی شهرها نوع مساکن است. شیوع کووید . (Acuto, 2020) های مذکور استبر چالش

اخت مساکن مناسب برای بسیاری از شهرنشینان شد. با توجه به اینکه بیش از یک میلیارد ها و سسبب کاهش جابجایی
های شلوغ و عدم دسترسی به خدمات کنند، که دارای خانهها زندگی مینفر در شهرهای جنوبی جهان، امروز در زاغه

رابری مسکن و عدم دسترسی به های بهداشتی نابدر مبحث چالش، (Patel, 2020) اساسی مانند آب و بهداشت هستند
باشد و ارتباط معناداری می 19ساز است و یک بحران بهداشت عمومی در طی شیوع کووید مسکن مناسب باز هم مسئله

های غیررسمی به دلیل طور مثال در بمبئی، سکونتگاهوجود دارد. به  19بین مسکن مناسب و حفاظت در برابر کووید 
اند اکنون دسترسی ناکافی به آب یا سرویس بهداشتی که قبالً با مشکالت جدی بهداشتی روبرو شدهآلودگی شدید هوا و 

بر نوع مساکن نوع مشاغل نیز افراد را در خطرات عالوه . (Kang et al, 2020)اند تبدیل شده 19به کانون کووید 
میلیارد کارگر( در استخدام  2اغل در جهان )درصد از جمعیت ش 61دهد. بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار می

-درصد و بیشتر در معرض خطرات بهداشتی و ایمنی بدون محافظت مناسب مانند ماسک یا ضدعفونی  65غیررسمی، 

توانند در خانه و دور از همچنین، همۀ افراد به دلیل ماهیت شغلیشان نمی .(OECD, 2020)کنندۀ دست قرار دارند 
درصد،  50درصد کارگران، در لوکزامبورگ  30طور مثال در ایاالت متحده کمتر از  فعالیت باشند. به محل کار مشغول به

  .(OECD, 2020)توانند در خانه وظایف کاری خود را انجام بدهند درصد می 21درصد و در ترکیه  40در فرانسه 

 دیجیتالی - آورانههای فنچالش-6

یکی از این  .(Koehl, 2020)، یک آزمایش جهانی و چندوجهی برای حرکت در شهرها است 19اپیدمی کووید 
های پیشگیری مبتنی بر فناوری داده برای کنترل و مدیریت باشد. برنامههای اطالعاتی میوجوه مهم استفاده از فناوری

شهرهای  .(Kang et al, 2020)استفاده شده است ای در شهرهای سراسر جهان های عفونی به طور گستردهبیماری
ای را برای اجرای قرنطینه انجام دادند، که به نوبۀ خود مردم را ملزم به انجام سابقهمتعددی در سراسر جهان اقدامات بی

ند، فضای کنها کار در خانه را اجباری یا توصیه میکنند. تعداد زیادی از شرکتکارهای روزمرۀ زندگی خود در خانه می
فروشی عمومی در آوریل شود. تجارت خردههای آنالین جایگزین میآموزشی کودکان به جای حضور در مدرسه با کالس

بیش از سه برابر شده بوده و تقاضا برای خرید آنالین افزایش یافته است.  2019در مقایسه با زمان مشابه در سال  2020
بوک، بسیاری از های اجتماعی، از جمله گوگل، توییتر و فیساطالعات و رسانههای بزرگ فناوری بر شرکتعالوه 
کنند های دولتی همچنین از گزینۀ کار در خانه استفاده میکنند. سازمانپذیر استفاده میها از سیستم کاری انعطافشرکت

(Kang et al, 2020). هوشمند برای ارزیابی اینکه آیا  های شهریطور مثال، شهر نیوکاسل )انگلیس( از فناوری به
کند. در دائگو )کرۀ جنوبی(، تحقیقات اپیدمیولوژیک در طی شیوع بیماری شود، استفاده میفاصلۀ اجتماعی رعایت می

توان بنابراین، می .(OECD, 2020) توانست از مرکز دادۀ شهر هوشمند برای ردیابی مسیرهای بیماری استفاده کند
بوده و در عین حال تدام برخی خدمات  19گیر کووید اهرم مهمی در واکنش شهرها به بیماری همهگفت دیجیتالی شدن، 

سازد. اما این امر تأمالتی را دربارۀ مسائل مربوط به حقوق حریم خصوصی پذیر میهای اقتصادی را عمالً امکانو فعالیت
رسد دولت نوان مثال کرۀ جنوبی، که به نظر میع به .(OECD, 2020) و جهانی بودن دسترسی به اینترنت برانگیخت

این کشور واکنش مناسبی به ویروس نشان داده است، مراکز پزشکی جامعه در هنگام انجام غربالگری اولیه برای افراد 
کنند. اعضای کارکنان ادارۀ محلی و مراکز اجتماعی به سرعت در تماس با افرادی که با آلوده، نقش اصلی را بازی می

های اضطراری از طریق پیام کوتاه، تحویل لوازم امدادی و قرنطینۀ بیماران راد آلوده در تماس بودند، ارسال پاسخاف



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                            174
 

 

های های ردیابی موقعیت مکانی، سیستمهای هوشمند، مانند سیستمهای مبتنی بر تلفندادند. فناوریمشکوک پاسخ می
با این حال، این مدل . (Kang et al, 2020)های خدمات تحویل، نیز نقش اساسی داشتند انتقال اطالعات و برنامه

پیشگیری از ویروس کرونا به دلیل استفادۀ بیش از حد از اطالعات شخصی مکان تلفن همراه و افشای اطالعات مکان 
از طرف  .(Kang et al, 2020) خصوصی به منظور قرنطینه، از بحث در مورد نقض حریم خصوصی خالص نیست

های های موجود در محیط، نابرابری19ها و قرنطینه شدن برای جلوگیری از گسترش کووید دیگر، اعمال محدودیت
های یکسانی برای انجام کار از راه دور تر کرده است. همۀ مردم از فرصتشهری در سراسر جهان را برجسته و عمیق
جازی قادر به ادامۀ کالس خود نبودند. شکاف عمیق دیجیتالی در شهرهای برخوردار نبودند و همۀ کودکان به صورت م

بسیاری از کارگران از اتصال به . (Fernandez de Losada and Abdullah, 2020)ها مشهود است همۀ قاره
رکاری از طریق باند در خانۀ خود برخوردار نیستند، یا مشاغل ابزاری برای تأمین فناوری مورد نیاز برای دواینترنت پهن

عنوان جایگزینی برای انتقال در  ترین نقش را بههای هوشمند شاید مهمآوریفن. (OECD, 2020) کارمندان ندارند
تغییر سبک زندگی در فضاهای خصوصی و عمومی از جمله کار )آموزش آنالین(، آموزش )آموزش آنالین(، خرید )تجارت 

 Shahidul)گیری کرونا ایفا کردند خصوص در زمان همه روابط اجتماعی بهالکترونیکی(، بهداشت )از راه دوره( و 

Hasan Swapan et al, 2020) .هایی است که بر اثر شیوع ترین نابرابریبا این وجود، شکاف دیجیتالی یکی از مهم
آموزانی باشند دانشبرای مثال، در یوکوهاما )ژاپن(، چون ممکن است . (OECD, 2020) ، نمایان شده است19کووید 

 TV) باشند، بعضی از دروس از طریق یک کانال تلوزیونی محلی توانند به اینترنت دسترسی داشتهکه نمی

Kanagawa)  آوریل در دسترس قرار گرفتند. میالن )ایتالیا( فراخوانی را برای اهدای وسایل یا ارتباطات اینترنتی  20از
 ICTهای اند، شروع کرده است. شهر تورنتو )کانادا( با همکاری شرکتا آغاز کردهبه مدارسی که یادگیری از راه دور ر

ها را فراهم مدت و پناهگاههای مراقبت طوالنیدرآمد، خانههای کمامکان دسترسی به اینترنت موقت رایگان برای محله
 ,Won Sonn and Lee)ت درصد از کل معامالت کرۀ جنوبی بدون وجه نقد اس 96.4، (OECD, 2020)کرده است 

های اطالعاتی و هوشمندی هستند، اما آنها اغلب برعکس، برخی از شهرهای کشورهای جنوب دارای سیستم .(2020
های کاربردی مفید نوعی این شهرها از برنامهاین درجه را مشابه آنچه در کشورهای شمالی جهانی برقرار است، ندارند. به 

های بزرگ، مانند رویکردهای تأمین منابع گسترده و اینترنت استفاده ند وابسته به دادههای دیجیتال و هوشمفناوری
 Abusaada)زیرساختی و ضعیف دیجیتالی  هایبر چالش عالوه .(Abusaada and Elshater, 2020)کنند نمی

and Elshater, 2020) ،دور را اجرا کنند که بسیاری از  های آموزش از راهاند برنامهفقط تعداد کمی از کشورها توانسته
اند. به عالوه، اگر ویروس به کشتار مردم ادامه دهد و مدارس و سابقه مواجه شدهبار بیآنها به یک شکست فاجعه

بینی کند که در این دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد. این اپیدمی تواند پیشها همچنان بسته باشند، هیچکس نمیدانشگاه
های فعلی را نشان داده است. شهرهای کشورهای جنوب جهان، از کاربردهای مؤثر فناوری دی فناوریمهلک، ناکارآم

اند از های هوشمند برخوردارند نیز نتوانستهاطالعات، دیجیتال و هوشمند برخوردار نیستند. حتی شهرهایی که از فناوری
 .(Abusaada and Elshater, 2020)برآیند  19گیری کووید های ناشی از همهپس خسارت

، موجب افزایش جرایم سایبری، حمالت فیشینگ ایمیل و 19استفاده از فضاهای مجازی در دورۀ گسترش کووید 
استفاده از اطالعات شخصی افراد شد. به طور مثال، مجرمان از نام سازمان ها و سوءپیام کوتاه برای انواع کالهبرداری

ها استفاده های تلفنی را برای جلب افراد و انواع کالهبرداریه و ایمیل و پیام، استفاده نمود(WHO)بهداشت جهانی 
های دیگر شامل جعل هویت شود. نمونههای مختلفی از این حمالت فیشینگ گزارش میکنند. در حال حاضر نمونهمی

آوردن اطالعات حساب شخصی های دولتی متقلب برای به دست سایتدولتی از طریق پیام کوتاه برای جلب افراد به وب
 .(Force, 2020) و یا نام کاربری و رمزهای عبور حساس است
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های مهم که برای شناسایی انتقال فضایی اپیدمی، پیشگیری و کنترل فضایی اپیدمی، تخصیص آورییکی از فن
ه است. اما این فناوری با بود که در کشوری مثل کرۀ جنوبی استفاده داشت GISفضایی منابع مورد استفاده قرار گرفت، 

های بزرگ آوری و ادغام سریع دادهگیری، جمعهایی چون ساخت سریع یک سیتم اطالعات بزرگ داده برای همهچالش
زمانی  -گیری، مقایسه بین ردیابی فضایی و مسیر مکانی برداری پویای چند مقیاس مناسب برای همهمحور، نقشهمسئله

زمانی سرعت انتقال و مقیاس اپیدمی، تقسیم فضایی خطر ابتال به اپیدمی و سطح  -مکانی بینی های بزرگ، پیشداده
پیشگیری، تعادل پویای مکانی عرضه و تقاضا برای منابع پزشکی، تخمین سریع جریان و توزیع جمعیت همراه بوده است 

(Zhou et al, 2020) . 

 محیطیهای زیستچالش-7

ها باید محیطی ناشی از افزایش آالینده، بر کاهش مشکالت زیست 19در زمینۀ تأثیر اقدامات کنترل شیوع کووید 
های مختلف هوا در دروۀ قرنطینه های زیادی مبنی بر کاهش آالیندهبیان کرد که در ارتباط با این مسئله هر چند گزارش

ممفیس و شهرهای کشور چین و... ارائه شده است، اما شواهدی مبنی بر در شهرهایی مانند مادرید، بارسلونا، نیویورک و 
طور مثال در شهرهای کشورهای برزیل و مراکش به ها همچون ازن و ذرات معلق وجود دارد. به افزایش برخی آالینده
 Sharifi and)یابند مدت ذرات از مناطق صنعتی و کشاورزی مجاور، ذرات معلق افزایش میدلیل انتشار طوالنی

2020Garmsir, -Khavarian) ، یعنی ذرات معلق مانند( 10غلظت باالی گرد و غبار و ذرات ریزPM  2.5یاPM که )
در شمال ایتالیا ثبت شده است )نمونۀ بارزی از یک مگاالپلیس شهری(، ممکن است شرایط مطلوبی را  2020در فوریۀ 

دگی محیطی، با پارامترهای اقلیمی بسیار مشابه )میانگین دما و رطوبت ، ایجاد کند. این شرایط آلو19برای شیوع کووید 
دهد که کیفیت هوای بیرون نقش مهمی در شیوع دوره( بین ایتالیای شمالی، اسپانیا و منطقۀ هوبئی چین نشان می

همچنین، با توجه . (Capolongo et al, 2020)تواند داشته باشد می 19های تنفسی از  جمله ویروس کووید بیماری
ای های اقتصادی جهانی قبلی با افزایش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانهبه بهبودهای اقتصادی ناشی از بحران

های سرمایه 19کند و بدون اقدام هماهنگ و اساسی، بحران کووید مدت را نفی میهمراه بود که کاهش انتشار کوتاه
دهد. دو دلیل اصلی برای این مسئله وجود دارد: یک. عدم اطمینان اقتصادی باعث کربن را در معرض خطر قرار میکم
-گذاری و نوآوری را کاهش یا به تعویق بیاندازند. دوم. قیمت پایین انرژی سوختهای سرمایهها فعالیتشود شرکتمی

ری انرژی در تمام مراحل فراهم وکربن و بهرهگذاری در فناوری کمتری را برای سرمایههای ضعیفهای فسیلی انگیزه
اکسید نیتروژن به حالت معمول پیشین خود کند. لذا پس از پایان یافتن قرنطینه در کشوری مثل چین غلظت دیمی

تر تواند اشکال مختلفی داشته باشد. مهمهای جدید تحرک شهری میبر این، مدل . عالوه(OECD, 2020)گردد بازمی
عنوان راهی برای فاصلۀ اجتماعی استفاده کنند، که این امر باعث  از وسایل نقلیۀ شخصی بهاز همه، آنها ممکن است 

 . (Fernandez de Losada and Abdullah, 2020) شودها و آلودگی میافزایش بحرانی در ترافیک جاده
ها بحث مربوط به زباله، و اقدامات مهار ویروس 19محیطی در دورۀ گسترش کووید ترین مسائل زیستیکی از مهم

های غیرقابل بازیافت مانند های جامد افزایش یافته است، از جمله زباله، حجم زباله19است. در طول بحران کووید 
شوند. به طور مثال در ایرلند، های یکبار مصرف و دستکش که به دلیل دفع نامناسب در سواحل جهان انباشته میماسک

، 2020فوریۀ  24در ووهان چین، در  .(OECD, 2020)درصد افزایش یافته است  30تا  20های خانگی مقادیر زباله
های پزشکی با تُن زبالۀ پزشکی تولید شد که چهار برابر ظرفیت واقعی امکانات دفع زباله در شهر است. زباله 200بیش از 

ها کننده های زباله، پاککنندهارند، مانند جمع ها تماس مستقیم داثرات سوء سالمتی همراه است و افرادی که با این زباله
همچنینی، هر چند بسیاری از . (Bashir et al, 2020)توانند ویروس را به سرعت گسترش دهند و پرسنل پزشکی، می

شود، برخی از مراکز بازیافت ها در نظر گرفته نمیکنند، اما تفکیکی برای انواع زبالهآوری زباله را تضمین میشهرها جمع
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اند ممکن است به مراکز افزون بر این، از آنجا که خانوارها در قرنطینه قرار گرفته. (OECD, 2020)اند نیز تعطیل شده
های های فقیرنشین که زبالهآوری مرکزی. در محیطدفع زباله دسترسی نداشته باشند، مانند حمل زباله به یک محل جمع

توانند شرایط شیوع ویروس را بدتر کنند و مجموعۀ ها میحاضر یک چالش اساسی است، انباشت زبالهجامد در حال 
 . (Baker et al, 2020)محیطی را ایجاد کنند جدیدی از مشکالت بهداشتی و زیست 

مردم به زندگی ، تأثیر بر توسعۀ فضایی شهرها خواهد بود. گرایش 19ترین پیامدهای اپیدمی کووید یکی دیگر از مهم
تر های طبیعی و برخورد نزدیکتراکم و به دور از مراکز شلوغ شهرها ممکن است منجر به تجاوز به زیستگاهدر مراکز کم

 Capolongo) های مشترک بین انسان و حیوانات دیگر شودانسان با حیاط وحش حیوانات و در نهایت افزایش بیماری

et al, 2020). 

کننده است ات زیستی بسیاری را به دنبال خواهد داشت مسئلۀ استفاده از انواع مواد ضدعفونی مسئلۀ دیگری که خطر
ها، های سطحی و زیرزمین و حتی نفوذ در خاک سبب آلودگی آب رودخانهها و سپس ورود به آبکه با ورود به فاضالب

 ها، دریاها و خاک خواهد شد. دریاچه

 های مدیریتیچالش-8

-ای، ذینفعان شهری و شهروندان، همکاری کردههای ملی و منطقهوسیعی از بازیگران، از جمله دولت شهرها با طیف

 ,OECD)طراحی و اجرا کنند  19مدت و بلندمدت را به چندین بُعد از بحران کووید های فوری، کوتاهاند تا بتوانند پاسخ

، انجام شد. کاهش حرکت مردم و قرنطینه و 19کووید  لذا از اولین اقدامات  مدیریتی که برای کنترل گسترش. (2020
اما  .(ITF, 2020) ها هستندهای شهری بود که بیش از نیمی از جمعیت جهان تحت این دستوالعملاعمال محدودیت

در بسیاری از شهرهای جهان سومی و فقیر اقدامات صورت گرفته برای کنترل شیوع ویروس چندان با مؤفقیت همراه 
نبود. یکی از دالیل عمدۀ این مسئله عدم آگاهی کلیۀ ذینفعان از ایجاد تغییراتی که به پیشگیری از بحران در آینده و 

ای که در های فزایندهکند، است. همچنین نابرابریری کمک میگیمدت همههمچنین کاهش عواقب نامطلوب کوتاه
شرایط موجود در  .(Higgins-Desbiolles, 2020) پذیر شده استشهرها وجود دارد سبب افزایش جمعیت آسیب

های پزشکی و خدمات اساسی مانند های فقیرنشین شهرها و تحوالت مناطق غیررسمی با عدم دسترسی به مراقبتمحله
بر این، شرایط نامطمئن اقتصادی در بسیاری از نواحی  شود. عالوههای بهداشتی تشدید میمیز برای مطابقت توصیهآب ت

را به چالش  "در خانه بمانید"شهری برای تأمین معاش خود به تعامالت اجتماعی بستگی دارد، پایبندی به دستورات 
شوند کشند، بلکه باعث انتشار بیشتر ویروس میهار را به چالش میها نه تنها اقدامات مکشد. بر این اساس نابرابریمی

(Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020) .های محلی، در خط مقدم مقابله با بحران در لذا از آنجا که دولت
  .(ADB, 2020) صحنه هستند، ملزم به پاسخگویی فوری به این شرایط اضطراری هستند

ها، مدیریتی این است که در سطح جهان، به جز آمار اندکی از تعداد مجروحان و کشتههای یکی دیگر از چالش
های تعطیل شده، مؤسساتی که تعطیل چیزی در مورد شهروندان ذکر نشده است. در مورد اشتغال، بیکاری، اخراج، شرکت

ها در سراسر جهان یا اطالعاتی در دست نیست یا به صورت اند، وضعیت تولید مواد غذایی و وضعیت بیمارستانشده
لذا بسیاری از مدیران و متخصصان حوزۀ مدیریت از  .(Abusaada and Elshater, 2020)پراکنده در دست است 

ز های زندگی روزمره، ا، بر تمام جنبه19است که کووید مانند. این در حالی های موجود بازمیجویی برای حل چالشچاره
، یک 19جمله سفر، تجارت، گردشگری، مواد غذایی و بازارهای مالی تأثیر گذاشته است و برای کاهش اثرات کووید 

 .(OSHA, 2020)ریزی دقیق الزم است مدیریت یکپارچه و برنامه



 161-187(، 1)9، متقی و همکاران 177
 

 

هروندان رسانی در مورد نحوۀ شیوع، و مقابله با ویروس کرونا به عموم شترین نقش را در اطالعها که عمدهرسانه
توانستند داشته باشند به دلیل نبود یک مدیریت قوی و اطالعات درست از سوی مدیران در انجام وظیفۀ خود قصور می

 زیادی داشتند. 
ویژه در بحث شناسایی افراد آلوده به ویروس بود که بسیاری از مراکز درمانی و های مدیریتی به یکی دیگر از چالش

مکانات تشخیص افراد بیمار بودند. همچنین مراکز بیمارستانی و درمانی مجبور به ترخیص ها و ابهداشتی فاقد کیت
زودهنگام بسیاری از بیماران خود شدند و بیماران مبتال به کرونا را جایگزن نمودند که این مسئله سبب به خطر افتادان 

شدید مراکز درمانی شده است که یک  های دقیق سبب کمبودبینیهای تحت درمان شد. عدم پیشبیماران سایر بخش
های بازنگری در اقدامات مدیریت بهداشتی و درمانی را الزامی نموده است. در مجموع باید گفت که برای حل چالش

 . (Barbarossa, 2020) ها و جامعه نیاز استمدیریتی و بحران جهانی، پاسخ یکپارچۀ دولت

 فضایی -های کالبدی چالش-9

، مطرح هست ارتباط 19های کالبدی شهرها در مواجهه با کووید ترین موضوعاتی که در ارتباط با چالشیکی از مهم
گذاری کافی در بین تراکم شهری و گسترش ویروس است. ویژگی اصلی شهرنشینی، تراکم است، بدون سرمایه

های بهداشتی مناسب، دلیل نبود زیرساختها را به های منفی از جمله سرایت اپیدمیتواند زمینههای متراکم میزیرساخت
پذیر در نواحی فقیرنشین شهری که فاقد وسایل های آسیببه طور خاص، گروه. (Baker et al, 2020) موجب گردد

 Kang) اندهای بیشتری را متحمل شدهنقلیه و جوامع با قابلیت دسترسی پایین به خدمات معیشتی ضروری هستند آسیب

et al, 2020) .های تنگ و باریک و شلوغ مراکز فقیر شهرها امکان ارائۀ خدمات فضای متراکم شهرها و خیابان
کند. بنابراین مشکل دیگری که در ارتباط با فضاهای کالبدی شهرها مطرح است، خیابان، اورژانسی را نیز محدود می

و بیمارستانی نیز یک مسئلۀ مهم است که یا یابی درست مراکز درمانی باشند. مکانها و خطوط ارتباطی شهرها میکوچه
باشند. البته این مسئله بیشتر به دلیل در مکان درست مکانیابی نشده یا متناسب با نیازهای جمعیتی مناطق شهری نمی

دهد. برای مثال در کشور پرجمعیتی مثل چین که یک نیافتگی بیشتر در کشورهای در حال توسعه رخ می مسائل توسعه
گیری ویروس کرونا در شهر ووهان در استان هوبئی در تصادی مهم در جهان است در همان روزهای ابتدایی همهقطب اق

تخت، مخصوص بیماران کرونایی را ساخته و افتتاح کرد. اما در کشور در حال  1500طی کمتر از دو هفته بیمارستان 
 نمایند.داری این بیماران تبدیل میمراکز نگه ها را بهای مثل ایران بسیاری از مراکز ورزشی و سالنتوسعه

گیری ویروس کرونا مطرح شد تأکید دوباره بر کالبدی و همه -های فضایی یکی از مسائلی که در بحث چالش
تر و تماس فیزیکی افراد گذاری اجتماعی را راحتسواری بود که اعمال قوانینی مثل فاصلهمحور و دوچرخهمسیرهای پیاده

 دهد. ود کرده و در نتیجه موجبات انتقال ویروس را کاهش میرا محد
فضاهای باز و فضاهای سبز شهری نیز مورد توجه دوباره قرار گرفتند. از آنجایی که شیوع ویروس کرونا موجب شده 

و  توانند مکانی برای کاهش مسائل روحیتا فشارهای روانی زیادی را انسان شهرنشین متحمل گردد، این فضاها می
های قوطی کبریتی شهرها گردد. با توجه به نقش پررنگ این فضاها و کمبود و یا در روانی افراد محبوس در آپارتمان
عنوان یک چالش توان به ویژه کالنشهرها، کمبود فضاهای سبز را می ها در شهرها بهبسیاری موارد نبود این کاربری

 فضایی مطرح نمود. -عمدۀ کالبدی 
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 های میدانی پژوهشافتهی -الف

های گردآوری شده از طریق های آماری به تجزیه و تحلیل دادهدر این بخش از پژوهش با استفاده از آزمون
های حاصل از آمار توصیفی مورد کند، لذا در ابتدا یافتهها به تفسیر نتایج کمک میپرسشنامه پرداخته شده که این یافته

 های آماری پرداخته شده است.تحلیل نتایج نهایی حاصل از آزمونتحلیل قرار گرفته سپس به 

 ویژگی توصیفی -

نفر از  48دهند. نفر را زنان تشکیل می 47نفر مرد و  53های پرسشنامه نفرۀ پاسخگو به گویه 100از مجموع جامعۀ 
 6سال،  50تا  40نفر را گروه سنی  21سال،  40تا  30نفر را گروه سنی  23سال سن،  30تا  20افراد جامعه را گروه سنی 

دهند. همچنین، از بین افراد سال به باال تشکیل می 60نفر را گروه سنی  2سال و  60تا  50نفر از جامعه را گروه سنی 
نفر دارای تحصیالت فوق دکتری  11نفر دارای تحصیالت دکتری و  47نفر دارای تحصیالت فوق لیسانس،  42جامعه 

نفر  13نفر اساتید دانشگاه و  15نفر کارشناسان ادارۀ شهرسازی،  16نفر دانشجو بوده،  56راد جامعه هستند. در بین اف
نفر خارج از شهر تهران است.  21نفر از این افراد داخل شهر تهران و  79کارکنان شهرداری هستند. محل سکونت 

نفر از افراد  67باشند به طوریکه، شهر تهران میهمچنین، درصد باالیی از افراد جامعه دارای سابقۀ طوالنی سکونت در 
 سال را در شهر تهران داراند.  1نفر سابقۀ سکونت کمتر از  11سال در تهران سکونت دارند، و تنها  10جامعه بیشتر از 

 اطالعات توصیفی کارشناسان و متخصصان پاسخگو -3جدول 

 متغیرها

ن
س

 

 درصد فراوانی 

ت
کون

 س
ل

مح
 

 داخل شهر تهران
 درصد فراوانی

 79.0 79 48.0 48 سال 30تا  20

 23.0 23 سال  40تا  30
 21.0 21 خارج از شهر تهران

 100.0 100 کل

 21.0 21 سال 50تا  40

ان
هر

ر ت
ت د

کون
 س

ت
مد

 

 11.0 11 سال 1کمتر از 

 13.0 13 سال 5تا  1 6.0 6 سال 60تا  50

 9.0 9 سال 10تا  5 2.0 2 ساله و بیشتر 60

 100.0 100 کل
 67.0 67 سال 10بیشتر از 

 100.0 100 کل

ت
سی

جن
 

 53.0 53 مرد

غل
ش

 

 15.0 15 استاد دانشگاه و هیئت علمی

 13.0 13 کارمند شهرداری 47.0 47 زن

 16.0 16 کارشناس شهرسازی 100.0 100 کل

ت
ال

صی
ح

ح ت
سط

 

 56.0 56 دانشجو 42.0 42 فوق لیسانس

 47.0 47 دکتری

 11.0 11 فوق دکتری 100.0 100 کل

 100.0 100 کل
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 19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید بررسی سطح اطالعات کارشناسان در زمینۀ چالش -

ای لیکرت و طیف پنج گزینه برای بررسی سطح اطالعات کارشناسان و متخصصان پنج گویه یا سؤال طرح گردید
برای سؤاالت از خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی سطح اطالعات 

دهد که در تمامی (، نشان می4، در جدول )19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید کارشناسان دربارۀ چالش
ترین فراوانی مربوط به طیف دهد که کمرین فراوانی را داشته است. همچنین نتایج نشان میها طیف خیلی زیاد بیشتگویه

 باشد.کم و خیلی کم است که این مسئله نشان دهندۀ سطح باالی اطالعات و آگاهی کارشناسان حاضر در پژوهش می

 19هه با اپیدمی کووید های شهر تهران در مواجفراوانی سطح اطالعات کارشناسان در زمینۀ چالش -4جدول 

 ردیف
های شهر تهران در مواجهه با کووید چالش دربارة کارشناسان اطالعات

19 

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

های شهر تهران شناخت و آگاهی دارید؟تا چه میزان نسبت به چالش 1  67 17 11 1 4 

ها آشنایی دارید؟بحرانهای شهر تهران در مواجهه با تا چه اندازه با چالش 2  71 12 11 3 3 

3 
آگاهی  19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید تا چه میزان نسبت به چالش

 دارید؟
68 18 6 6 2 

4 
در شهر تهران  19های مسئول در مواجهه با بحران کووید تا چه میزان با سازمان

 اید؟همکاری داشته
41 15 18 13 13 

5 
های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی را پژوهش در زمینۀ بررسی چالشتا چه میزان 

 نمایید؟مهم ارزیابی می
73 15 5 2 5 

 1400های محققین؛ منبع: یافته

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید ای برای بررسی وضعیت چالشنمونهآزمون تی تک -

 19تهران در مواجهه با اپیدمی کووید های شهر وضعیت چالش

   µ1H : < 3های شهر تهران تأثیرگذار بوده است.                       ، بر ایجاد و تشدید چالش19بحران کووید 
 µ0H : ≥ 3های شهر تهران تأثیرگذار نبوده است.                      ، بر ایجاد و تشدید چالش19بحران کووید 

 19 های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کوویدبا استفاده از آزمون تی به بررسی وضعیت چالشدر این بخش 
شود؛ که با گیرد در نتیجه فرض صفر رد میدر محدودۀ بازۀ اطمینان قرار نمی 3پرداخته شده است. در این آزمون عدد 

های شهر تهران میانگین ، بر ایجاد و تشدید چالش19دست آمده از پرسشنامه برای تأثیر بحران کووید  توجه به نتایج به
دهد که این امر نشان دهندۀ تأثیرگذاری تری را نشان می( میزان باال3محاسبه شده است که با توجه به حد مبنا ) 037/4

یست؛ های شهر تهران است؛ ولی اتکا به این میانگین از نظر آماری صحیح نبر ایجاد و تشدید چالش 19بحران کووید 
( کوچکتر از سطح 000/0به دست آمده ) P-valueشود؛ به دلیل اینکه پرداخته می P-valueبنابراین به بررسی مقدار 

توان نتیجه گرفت که درصد اطمینان می 95باشد. لذا با است در نتیجه فرض صفر مورد پذیرش نمی 05/0معناداری 
های شهر تهران در مواجهه با تهران تأثیرگذار بوده است. چالشهای شهر بر ایجاد و تشدید چالش 19اپیدمی کووید 
فرهنگی، سیاسی، خدماتی، فناورانه و دیجیتال، مدیریتی،  -های اقتصادی، اجتماعی شامل چالش 19اپیدمی کووید 

در های شهر تهران در تمام چالش P-valueفضایی است؛ که با توجه به مقدار  -بهداشتی، زیست محیطی و کالبدی 
ها ، بر ایجاد و تشدید چالش19اند نشان از تأثیرگذاری اپیدمی کووید ( به دست آمده000/0،  )19مواجهه با اپیدمی کووید 
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( آورده شده است. برای 5مورد پذیرش قرار نگرفته است. نتایج حاصل از آزمون تی در جدول ) 0Hدر شهر تهران است و 
 ( آورده شده است.3وگرام آن در شکل )هیست 0Hتوضیح بیشتر توزیع میانگین و 

 19 کووید اپیدمی با مواجهه در تهران شهر هایچالش وضعیت بررسی برای T آزمون از حاصل نتایج -5 جدول

 1400های محققین؛ منبع: یافته

 مؤلفه
میانگ

 ین
انحراف 

 معیار

خطای 
استاندارد 
 میانگین

ۀ باز
 95اطمینان 

 درصد

آماره 
T 

P-

value 

 0.057 0.567 3.93 اقتصادی
1.04 _ 

0.82 
16.4

30 
0.00

0 

 0.050 0.500 3.94 فرهنگی –اجتماعی 
1.04_

0.84 
18.8

89 
0.00

0 

 0.067 0.669 2.64 سیاسی
0.23-

_0.49- 
5.38

0- 
0.00

0 

 0.074 0.735 4.31 خدماتی
1.46_

1.16 
17.8

12 
0.00

0 

 0.057 0.566 4.50 دیجیتالی –فناورانه 
1.61_

1.39 
26.4

65 
0.00

0 

 0.072 0.718 4.45 مدیریتی
1.59_

1.31 
20.2

04 
0.00

0 

 0.074 0.744 4.46 بهداشتی
1.61_

1.31 
16.6

07 
0.00

0 

 0.066 0.660 3.70 محیطی زیست
0.83_

0.57 
10.5

81 
0.00

0 

 0.071 0.715 4.41 فضایی –کالبدی 
1.55_

1.26 
19.6

67 
0.00

0 

های شهر بر چالش 19تأثیر کویید 

 تهران

4.0

373 

0.40

489 
0.4049 

1.1177

_ 9570 

25.

620 

0.0

00 
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 های شهر تهرانبر چالش 19هیستوگرام میانگین تأثیرگذاری ایپدمی کووید  -3شکل 

 های شهر تهران، بر چالش19بندی تأثیر بحران اپیدمی کووید آزمون فریدمن برای اولویت -

ها نسبت به هم ، بر ایجاد و تشدید این چالش19های شهر تهران از نظر تأثیرگذاری بحران اپیدمی کووید چالش
 دارای اولویت هستند؟

 گردد:ایجاد می 1Hو  0Hهای آماری برای آزمون این سؤال، ابتدا فرضیه

0Hاند.ها یکسان، بر این چالش19های شهر تهران از نظر تأثیرگذاری کووید های چالش: اولویت 

1H: ها با هم تفاوت دارند.، بر این چالش19تهران از نظر تأثیرگذاری کووید های شهر کم دو اولویت از چالشدست 

 های شهر تهران، بر چالش19نتایج آزمون فریدمن وضعیت تأثیرگذاری کووید   -6جدول 

 نتیجۀ آزمون سطح معناداری آماره کای دو درجه آزادی های هر چالشتعداد داده

100 8 314.930 0.000 
1H  تأیید

 شودمی

 1400های محققین؛ منبع: یافته

است، بنابراین فرض صفر رد و  05/0( کوچکتر از 000/0) P-value(، مقدار 6با توجه به نتایج مندرج در جدول )
، بر این 19های شهر تهران از نظر تأثیرگذاری بحران کووید شود. به عبارت دیگر  وضعیت چالشفرض مقابل تأیید می

ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوط به متفاوتند. بنابراین جهت تعیین اولویت، میانگین رتبهها با هم چالش
 ( آمده است. هر چه میانگین رتبه بیشتر باشد، تأثیرگذاری اپیدمی بر آن چالش بیشتر است.7ها در جدول )میانگین رتبه
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 ها، بر این چالش19تأثیرگذاری کووید های شهر تهران از نظر بندی چالشاولویت  -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400های محققین؛ منبع: یافته

 گیرینتیجه

رود کنند و انتظار میمی میلیارد نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی 4در حال حاضر بیش از 
های پایداری و مشکالتی درصد برسد. چنین افزایش چشمگیری در جمعیت شهری، چالش 70به  2050این سهم تا سال 

های خاص جمعیت، کمبود مسکن مناسب و مشکالت مانند بیکاری، نابرابری اجتماعی و محرومیت اجتماعی و فقر گروه
ترین مشکلی که جوامع با آن روبرو جب شده است. با این حال، امروزه اصلیزیست محیطی  را در مراکز شهری مو

درصد منابع طبیعی را در سطح جهان  80تا  60هستند، مشکل ناشی از توسعۀ شهرها است. شهرها در حال حاضر 
د، که این مشکالت کننای را تولید میدرصد انتشار گازهای گلخانه 75های جهانی و درصد زباله 50کنند، آنها مصرف می

های فناورانه و بهداشتی در تمام جهان محیطی، چالش فرهنگی، سیاسی، زیست -های اقتصادی، اجتماعی موجب چالش
یافته و چه شهرهای کشورهای در حال توسعه گردیده، انسان شهرنشین قرن بیست و چه شهرهای کشورهای توسعه 

که سبب یک توقف در حرکت بشر به سمت جلو شده  19اپیدمی کووید یکم همچنین با چالشی مواجه گردیده به نام 
تأثیر بسیار  19عنوان نقطۀ عطفی در نظر گرفته شده است. ویروس کووید  به شهرهای جهان به 19است. بحران کووید 

های جنبه ها مانند بهداشت، اقتصاد، سیاست و امنیت و سایرای داشته و تهدیدی جدی برای بسیاری از جنبهگسترده
یک بحران کامالً شهری است که در جهانی با شهرنشینی گسترده  19توان گفت که کووید زندگی انسان است. لذا می

عنوان یکی از قرار دارند و شهر تهران نیز به  19اتفاق افتاده است. لذا تمام نقاط شهری جهان تحت تأثیر ویروس کووید 
است. شهر تهران  19ترین کالنشهر کشور ایران درگیر اپیدمی کووید و متراکم بزرگترین نقاط شهری جهان و بزرگترین

گیرند افزایش پیدا بیش از ده میلیون جمعیت را در خود جای داده و در نتیجه تعداد افرادی که در معرض ویروس قرار می
 -های اقتصادی، اجتماعی های بسیاری از جمله چالشبا چالش 19کند. کالنهشر تهران پیش از بحران کووید می

 بندیاولویت میانگین رتبه انحراف معیار میانگین مؤلفه

 اول 6.68 0.566 4.50 دیجیتالی -فناورانه 

 دوم 6.43 0.718 4.45 مدیریتی

 سوم 6.41 0.744 4.46 بهداشتی

 چهارم 6.07 0715 4.41 فضایی -کالبدی 

 پنجم 5.72 0.735 4.31 خدماتی

 ششم 4.33 0.567 3.93 اقتصادی

 هفتم 4.15 0.500 3.94 فرهنگی -اجتماعی 

 هشتم 3.43 0.660 3.70 محیطی زیست

 نهم 1.81 0.669 2.64 سیاسی
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تر و ها دامنۀ وسیعاین چالش 19آورانه مواجه بوده است که با وقوع کووید محیطی، مدیریتی و فنفرهنگی، زیست 
 ها پرداخته شد. ترین این چالشکنند. لذا در این پژوهش به صورت جامع به عمدهاهمیت دوچندان پیدا می

تحلیلی است. جهت گردآوری اطالعات از  -ربردی و روش پژوهش توصیفی پژوهش حاضر بر مبنای نوع تحقیق، کا
های شهرهای جهان در مواجهه با ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی چالشدو روش کتابخانه

شد که در مجموع  ، استفاده2020المللی منتشر شده در  سال های بینهای سازماناز مقاالت و گزارش 19اپیدمی کووید 
 فرهنگی، سیاسی، خدماتی، فناورانه و دیجیتال، مدیریتی، بهداشتی، زیست -نه چالش اساسی )اقتصادی، اجتماعی 

های شناسایی گردید و در بخش دوم یافته 19فضایی(، برای شهرها در مواجهه با اپیدمی کووید  -محیطی و کالبدی 
نفر از  100بررسی این نه چالش در کالنشهر تهران پرداخته شد. لذا تعداد  های میدانی بهپژوهش با استفاده از روش

عنوان نمونه انتخاب شدند. برای  گیری گلوله برفی بهریزی شهری، متخصصان و اساتید بر اساس نمونهکارشناسان برنامه
افراد نمونه از آمار توصیفی های و برای بررسی ویژگی Minitabو  SPSS 26افزار ها از نرمتجزیه و تحلیل یافته

ای، نمونهاز آزمون تی تک 19های شهر تهران در مواجهه با اپیدمی کووید )درصد، فراوانی( و برای بررسی وضعیت چالش
از آزمون فریدمن استفاده شد، و نتایج حاصل از آمار  19های شهر تهران در مواجهه با کووید برای تعیین اولویت چالش

سال، دانشجویان و  30تا  20دهد که بیشتر افراد جامعه مورد بررسی را مردان و افراد با گروه سنی بین یتوصیفی نشان م
دهند. همچنین نتایج باشد تشکیل میافراد ساکن در شهر تهران که دارای سابقۀ سکونت بیش از ده سال در تهران می

دهد که ، نشان می19هر تهران در مواجهه با کووید های شای برای بررسی وضعیت چالشتک نمونه Tحاصل از آزمون 
فرهنگی، سیاسی،  -های اقتصادی، اجتماعی های شهر تهران از جمله؛ چالشوقوع بحران بر ایجاد و تشدید چالش

-Pفضایی تأثیرگذار بوده به طوریکه  -محیطی و کالبدی  خدماتی، فناورانه و دیجیتال، مدیریتی، بهداشتی، زیست

value باشد و نشان از می 05/0(، بوده که این مقدار کمتر از 000/0دست آمده برای تمام چالش و به طور کلی ) به
ها در شهر تهران دارد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون ، بر ایجاد و تشدید این چالش19تأثیرگذاری بحران اپیدمی کووید 

-Pدهد که از آنجا که های شهر تهران نشان می، بر چالش19فریدمن برای بررسی اولویت تأثیرگذاری اپیدمی کووید 

value  شود و این نشان از تأثیرگذاری متفاوت اپیدمی باشد فرض صفر رد میمی 000/0و  05/0به دست آمده کمتر
های ه چالشنماید به طوریکها نیز این مسئله را تأیید میبندی چالشها دارد که نتایج حاصل از رتبه، بر چالش19کووید 

اند و خدماتی، اقتصادی، های اول تا چهارم قرار گرفتهفضایی در رتبه -دیجیتالی، مدیریتی، بهداشتی و کالبدی  -فناورانه 
 اند. های بعدی قرار گرفتهمحیطی و سیاسی در رتبه فرهنگی، زیست -اجتماعی 

های توصیفی و آماری موشکافانه از روشتوان گفت که یک تلفیقی علمی و در خصوص نوآوری پژوهش حاضر می
های بحران کرونا که در ها، پژوهش حاضر به صورت جامع کلیه چالشصورت پذیرفت. بنابراین، در بحث شناسایی چالش

 گیری از جهان ایجاد شده است را در کالنشهر تهران شناسایی و بررسی کرده است و نوآوری پژوهش بهره
های شهرها از جمله تهران در مواجهه با های دقیقی که در زمینۀ چالشبا توجه به بررسیگیری در ادامۀ این نتیجه

ها و تبدیل آنها به فرصت در ذیل ارائه شده صورت گرفت، پیشنهاداتی در جهت کاهش این چالش 19اپیدمی کووید 
 است:

جهان نشان داد که باید یکبار  های هوشمند و دیجیتالی در اکثر کشورهایهای ایجاد شده در بخش فناوریچالش
، بپردازند 19دیگر کشورها به بحث هوشمندسازی شهرها با توجه به نیازهای ایجاد شده در زمان وقوع بحران کووید 

، در 19های به مراتب بدتر از بحران کووید چون این اپیدمی زمان پایان مشخصی نداشته و همچنین امکان وقوع بحران
 کند.انتظار نخواهد بود که نیاز به فناورهای هوشمند و هوشمندسازی مراکز شهری را دوچندان میآیندۀ نزدیک دور از 

، نشان داده که جهان تا به یک 19باشد زیرا وقوع بحران کووید در حوزۀ سیاسی جهان نیازمند یک وفاق همگانی می
 طلبد.نه زیادی را میهمراهی و هماهنگی دست پیدا نکند گذر از بحران هم زمان زیاد و هم هزی
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های اعمال شده برای فعالیت صنایع و حرکت وسایل نقلیه که به طور موقت در بسیاری از شهرها صورت محدودیت
-گرفت و در برخی موارد موجب کاهش آالیندۀ کربن شده نشان داد که کشورها با اعمال قوانین محکم و سختگیرانه می

زیست اجرا ها و بهبود کیفیت محیط ، در جهت کاهش آالینده19بحران کووید توانند این سیاست را در دورۀ پس از 
 بنمایند.

های نامناسب و غیربهداشتی از جمله مسکن و آب شیوع گستردۀ اپیدمی در مراکز شهری فقیر و دارای زیرساخت
توانند به راحتی این مشخص میریزی را به خود جلب نماید و شهرهای با برنامه و هدف تواند توجه هر برنامهناسالم می

های بعدی در این مناطق مناطق را شناسایی نموده و برای بهبود شرایط زیست این مراکز اقدام نموده و از وقوع بحران
 جلوگیری نمایند.

 ، با19توانند در شرایط پس از بحران کووید ها میایجاد شرایط دورکاری برای بسیاری از مشاغل نشان داده که دولت
در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیالت مناسب از حضور بسیاری از افراد در محل کار جلوگیری نموده که این مسئله هم 

 تواند برای جوامع به همراه داشته باشد.محیطی )کاهش تردد خودروها و...( بسیاری میمنافع مالی و هم زیست 
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