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Extended Abstract 

Introduction 

Combining the two approaches of urban good governance and social resilience, leads to the 

ability to create opportunities for citizens to express their wants and needs, the reconstruction of 

civil society to strengthen and enhance local communities, institutions, and organizations, 

improvement the quality of life and growth of stakeholders’s participation and cooperation in 

political and social processes within cities and even in the face of risks. This forms positive 

economic and social tendencies, and also the sustainability of life. In other words, social 

resilience stems from urban good governance. In recent decades, many crises (including 

earthquakes, floods, the spread of disease, etc.) have endangered the lives of citizens and made 

the city and its inhabitants vulnerable to natural and human threats. Thus, social resilience 

focuses more than anything else on the capacity of places and social systems to respond to 

threats and harms. Since the beginning of the New Year, a new pandemic called Covid-19 or 

Corona, unlike its predecessors (Plague, Cholera, Ebola, Influenza, etc.), not only, it has moved 

from east to west more rapidly; rather, it has changed the lifestyle, culture of interactions, and 

social interactions and has influenced the discussion of how to manage urban life. However, 

Iranian cities, including Tabriz, have not been spared from Covid-19 and have contracted the 

virus. Therefore, the present study seeks to analyze the effect of the components of urban good 

governance on the promotion of social resilience of citizens against the Covid-19 in the city of 

Tabriz and also to answer the following questions: What effect does good urban governance 

have on citizens' social resilience to the risks of Covid-19? Which of the components of urban 

good governance has promoted the social resilience of citizens against the risks of Covid-19 in 

the city of Tabriz? 

 

Methodology  

The present research is applied in terms of purpose and qualitative-quantitative in aspects of the 

nature and method of research. The qualitative part includes identifying the effective 

components of urban good governance on the social resilience of citizens against the risks of 

Covid-19 in Tabriz by examining the theoretical foundations of research and Delphi analysis 

with the participation of 15 urban planning experts in universities and research centers as panel 

members. In order to sample experts and elites, the available method including scientific 

experience, willingness, and ability to participate in research has been used. Then the 
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components of optimal urban governance are determined by the fuzzy Delphi method. In the 

quantitative part, using the structural equation analysis model and path analysis method in PLS 

software, the type of components has been determined according to the effectiveness and 

impressionability of other components. The used components in this study are the components 

of urban good governance. In order to select the components, in addition to studying the 

theoretical foundations and backgrounds, the opinions of experts in the field of urban good 

governance, as well as the opinions of university professors, have been exerted. In this regard 

and in this study, nine main components of urban good governance, including transparency, 

participation, legitimacy, justice, responsibility and accountability, efficiency and effectiveness, 

consensus, and flexibility have been exploited. 

 

Results and discussion  

Findings from the questionnaire in the first round of Delphi and considering that the tolerance 

threshold is set at 0.7, indicate that out of 48 provided components to experts, in total, the fuzzy 

numerical value of 29 components, higher than 0.7, have been obtained and  confirmed as 

effective components on promoting social resilience and 19 components have obtained a value 

less than 0.7 which indicates that these components, are not approved by experts as an important 

factor in social resilience. In the second stage of the fuzzy Delphi method, 29 approved 

components by the experts from the first stage, in the form of other questionnaires, and to start 

the second phase of the fuzzy Delphi method has been provided to the experts. At this stage, 

after analyzing and comparing it with the results of the first period, the difference of experts 

should be less than the pre-threshold level of 0.2 to stop the polling process. According to the 

comparisons, the assembly of experts disagreed in two stages was less than 0.2, so Delphi will 

stop in the second round. According to the fuzzy numerical value in the second stage, 28 

components have obtained a value higher than 0.7 and have been approved by experts. 

 

Conclusion 

Given the prevalence of Covid-19 in the world and the subsequent epidemic of this disease in 

Iranian cities, including Tabriz, the need to pay attention to the principles of urban good 

governance to manage this crisis and promote social resilience of citizens against the risks of 

Covid-19, is important. Therefore, in this study, to explain the effects of urban good governance 

on the social resilience of citizens against the Covid-19 epidemic in Tabriz, first, the effective 

components in this field were identified by fuzzy Delphi method and then by structural equation 

analysis model and path analysis method in PLS software, the type of components is determined 

according to the effectiveness and impressionability on other components. According to the 

results, the components of governance at the level of significance p <0/05 have a positive and 

significant effect on social resilience that the component of participation with the most impact 

with a coefficient of 0.396 in the first place and after those components of responsibility with a 

coefficient of 0.395 and accountability with a coefficient of 0.355 are in the next ranks. 

Therefore, in increasing the social resilience of citizens to deal with the Corona crisis in the city 

of Tabriz, participation with items such as the possibility of institutional capacity building in the 

management of Covid-19 crisis, creating a neighborhood, the amount of education of citizenship 

rights and duties and promoting a culture of participation has been most effective on countering 

Covid-19. 
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آوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی تبیین اثرات حکمروایی مطلوب شهری بر تاب

 مطالعه موردی: شهر تبریز 19-دیکوو

 
 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار - حیدری تقی محمد

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا تریدانشجوی دک – زاده رسول زهرا

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دانشجوی دکتری - 0زاده حسنعلی میالد

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دانشجوی دکتری - هشی نصرتی مرتضی

 
 15/10/1400تاریخ پذیرش:                                                 10/06/1400تاریخ دریافت:   

 

 چکیده
 شـیوع بـا. شـودمی شـهروندان اجتمـاعی آوریتـاب ارتقا بخشی موجب شهری مطلوب حکمروایی اصول اجرای
 برای. است آمده دیدپ ایویژه وضعیت تبریز ازجمله ایران شهرهای هم نین و جهان سطح در 03-کووید بیماری
 کارگیریبـه 03-ویـدکو مخـاطرات برابر در شهروندان اجتماعی آوریتاب ارتقای هم نین و بحران این مدیریت
 تأثیر یلتحل نیز حاضر پژوهش هدف. دارد ضرورت تبریز شهری مدیریت توس  شهری مطلوب حکمروایی اصول
 در 03-کوویـد خـاطراتم برابـر در شهروندان جتماعیا آوریتاب ارتقای بر شهری مطلوب حکمروایی هایمؤلفه
 شـهروندان، اجتمـاعی آوریتـاب کـاهش یـا ارتقـا در تأثیرگـذار هایمؤلفـه شناسـایی ضمن تا است تبریز شهر

 حاضـر پـژوهش. شود هارائ تبریز شهر در 03-کووید با مقابله جهت شهری مدیریت بهبود برای عملی راهکارهای
 شـامل کیفی شبخ. است کمّی-کیفی ترکیبی نوع از پژوهش روش و ماهیت ازنظر و دیکاربر نوع از هدف ازنظر

 مخـاطرات برابـر در نشـهروندا اجتمـاعی آوریتـاب بر شهری مطلوب حکمروایی تأثیرگذار هایمؤلفه شناسایی
 02 مشـارکت بـا فـیدل تحلیل انجام و پژوهش تئوریک و نظری مبانی بررسی طریق از تبریز شهر در 03-کووید

 بـا کمّی بخش در. است پانل اعضای عنوانبه پژوهشی مراکز و هادانشگاه در شهری ریزیبرنامه رشته متخصص
 اثرگذاری به توجه با هافهمؤل نوع PLS افزارنرم در مسیر تحلیل روش و ساختاری معادالت تحلیل مدل از استفاده

، مؤلفـه 331/1کت با ضـریب که مؤلفه مشار دهدمی ننشا نتایج. است شدهمشخص هامؤلفه سایر بر اثرپذیری و
 آوریتـاب ارتقـای در را تـأثیر بیشـترین 322/1و مؤلفه پاسخگویی با ضـریب  332/1پذیری با ضریب مسئولیت
و مؤلفـه  551/1ریب ضـهم نین مؤلفـه عـدالت بـا  .دارند تبریز شهر در 03-کووید برابر در شهروندان اجتماعی

 روندان دارند.آوری اجتماعی شهترین تأثیر را در ارتقای تابکم 523/1اجماع پذیری با وزن 
 

 .بریزت شهر ،03-کووید مخاطرات اجتماعی، آوریتاب شهری، مطلوب حکمروایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ن در در چین شناسایی شـد، اکنـو 5103که برای اولین بار در دسامبر سال  (03-دیویروس )معروف به کوو بیماری کرونا

طور موقت چهره شهرها را تغییر حداقل به 03-دیدر بسیاری از کشورها، کوو و است پخشبین کشورها و شهرها در حال 
تأثیر گذاشته است. سؤاالتی  گیری این ویروسهمهداده و اساساً بر بح  در مورد چگونگی مدیریت زندگی شهری در پی 

-کوویدو پایداری شهری به چه شکلی در دنیای پس از  آوریتابداشت؟ و تأثیر ماندگاری خواهد  03-کوویداز قبیل آیا 
چهره بسیاری از شـهرهای مـا را تغییـر داده اسـت و ایـن  03-دیظاهر خواهد شد؟ در حال ظهور هستند. بحران کوو 03

ن وضعیت لزوم شدن این ویروس مدیریت کنیم. ای گیرهمهکه چگونه باید زندگی شهری را در پی  کندمیسؤال را مطرح 
در . زیـرا (Acuto,2020:1) شودمیکارگیری آن در بحران را یادآور یادگیری دروس حکمروایی شهری و ارزش بالقوه به

و ت نبود نظام مدیریت یکپارچه شهری، هماهنگی اقدامات بسیار دشوار بوده و گاه ممکـن اسـت منجـر بـه سـوء مـدیری

ر سـایر شـهرها و کشـورها د هایتجربـهخاصی از شهرها شود. بررسـی  ایهبخشاز جامعه یا  هاییبخشمغفول ماندن 
بحـران ت مدیریت بحران کرونا بار دیگر این مهم را یادآوری کرد که در نبود مدیریت یکپارچه امکان موفقیت در مـدیری

ازجملـه گیر همـه هـایبیمارییافته و در شهرهایی که حکمروایی محلی حاکم است و نهادهای مرتب  بـا شهری کاهش
سیسـتم ک وکارها و مشاغل شهری و پلیس و انتظامـات شـهری همگـی در قالـب یـسالمت عمومی، کسب هایبخش

رو، (. ازاین3: 0333)چاالکی و همکاران،  ، امکان موفقیت بیشتری برای کنترل بیماری وجود داردکنندمیهماهنگ عمل 
 ,Jordhus-Lier) شـودمیشـهروندان  آوری اجتمـاعیابتـاجرای اصول حکمروایی مطلوب شهری موجب ارتقا بخشی 

در امان نمانده و دچار شـیوع ایـن ویـروس  03-وجود، شهرهای ایران ازجمله تبریز نیز از کوویدبااین (.2015:171-172

ها و اند. در اثر گسترش این ایپدمی در شهر تبریز و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از اعمال محـدودیتشده
 لیتحلرو، هدف پژوهش حاضر آوری اجتماعی شهروندان مورد مخاطره قرارگرفته است. ازاینقرنطینه در شهر تبریز، تاب

در شهر  03-دیشهروندان در برابر مخاطرات کوو یاجتماع آوریارتقای تاب ی برمطلوب شهر ییحکمروا هایمؤلفهتأثیر 
آوری اجتماعی شهروندان، راهکارهـای عملـی رگذار در افزایش یا کاهش تابهای تأثیاست تا ضمن شناسایی مؤلفه زیتبر

در شهر تبریز ارائـه شـود. در ایـن راسـتا پـژوهش حاضـر در پـی  03-برای بهبود مدیریت شهری جهت مقابله با کووید
برابـر  آوری اجتمـاعی شـهروندان درگویی به این سؤاالت است: حکمروایی مطلوب شـهری چـه تـأثیری بـر تـابپاسخ

آوری اجتماعی شهروندان ی موجب ارتقای تابمطلوب شهر ییحکمرواهای یک از مؤلفهدارد؟ کدام 03-دیمخاطرات کوو
 در شهر تبریز بوده است؟ 03-دیکوودر برابر مخاطرات 

 لـفمختدر ابعاد  یفکا مطالعات کمبودجهان و  سطح شهرهایدر  کرونا یماریبگسترش بودن بحران  نو پدیدبا توجه به 
آوری تـاب های تأثیر حکمروایـی شـهری بـری در ارتباط با پژوهشو مستند یمنابع کاف آن، چه در داخل و چه در خارج،
ز نیـاسـر جهـان تدر سر صـورت گرفتـه یهاپژوهش بسیاری از رو،ازاینجود ندارد. و 03-اجتماعی در برابر اپیدمی کووید

 باشند:می شناسیشناختی و جامعهونقل، روانحمل ،درمانبهداشت و  ،یپزشک هایحوزه مربوط به
-ز کوویـدا هاییآموزه: گیرهای همهبیماریو رفتار شهروندان در  ی، فناورحکمروایی» ( در تحقیق5151شاو و همکاران )

 ،نیشرق، چ یایآس یدر کشورها 03-ها نسبت به کوویدمنظور بررسی اشتراکات در پاسخ و واکنشبه« ایدر شرق آس 03
 هایتصـمیم از انـدکی امـا، حکمروایی را دارا هسـتند ی ازکشورها سازوکار مختلف کهدریافتند، درحالی ژاپن و کره جنوبی

سازمان بهداشـت  .باشنداجتماع، برخوردار میجامعه و رفتار  دیشد یهمبستگ، از مربوطه یدر کشورها حکمروایی متفاوت
ضمن « دهی مؤثر به آن در شهرهاپاسخ جهت 03-دیدر برابر کو یشهر  یمح یارتقا آمادگ» ( در پژوهش5103جهانی )
ونقـل حمل یهاو شـبکه تیـجمع یتراکم بـاالکند، ی تأکید میمسافرت یهاعنوان قطببه یشهر  یمح ییایپوبررسی 

 ترشـیب یشـهر یهـا یدر مح روسیـو نیا ها مبین آن استیافته .شوندیم یماریب دیشد وعیش موجب گسترده یعموم
: 03-پانـدمی کوویـد»(، در مقاله خود با عنوان 5151شریفی و خاوریان ). دهدیرا تحت تأثیر قرار م ریپذبیآس یهاگروه

 تیـفی( ک0چهـار محـور اصـلی « ریزی شـهریهایی مهم برای مدیریت، طراحی و برنامـهتأثیرات آن بر شهرها و آموزه
ی را موردمطالعـه قـرار شهر یونقل و طراح( حمل1، و )حکمرواییو  تیری( مد3، اقتصادی-یاجتماع راتی( تأث5، یطیمح
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 اقـداماتمنظور بـهگذاران و سیاسـت ریزانبرنامـه یبـرا یعـال یفرصت 03-کووید بحرانگیرد که دهد. وی نتیجه میمی
( در پژوهشـی بـا 0337ی )حجـازبیگی و دیـوان است. ترداریو پا آوریتاب، ترعادالنه ییشهرها جادیدر جهت ا تغییرقابل

 آوریتـابو  یخـوب شـهر یـیحکمروابه این نتیجه رسیدند که « آوری اجتماعیتأثیر حکمروایی شهری بر تاب»عنوان 

گفـت از  تـوانمینوعی و بر هم تأثیر متقابل دارنـد و بـه باشندمی هیپا میدر مفاه ینقطه نظرات مشترک یدارا یاجتماع
پیامـدهای اجتمـاعی »( در پژوهشی با عنـوان 0333ایمانی جاجرمی ) .شودمیتج من یاجتماع آوریتابخوب  ییحکمروا

گذاری تحلیلی با طرح این پرسـش کـه اجـرای سیاسـت فاصـله-به روش توصیفی« شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران
هـایی حـران بـر حوزهگیرد، این باجتماعی چه تغییراتی را در نظام اجتماعی ایجاد کرده و پیامدهای آن چیست، نتیجه می

نظیر خانواده، آموزش، رواب  کار بیشترین تأثیر را گذاشته و بنابراین اتخاذ رویکرد انسجام اجتماعی ضروری است. فتـاحی 
بـه واکـاوی علـل مـؤثر بـر عملکـرد نامناسـب « شناسی نظام حکمرانی در مواجهه بـا کرونـاآسیب»( در مطالعه 0333)

هـای پـایش و رصـد های وی بیانگر ناکارآمـدی در بخشپردازد. یافتهمواجهه با کرونا میهای حکمرانی ایران در سامانه

گذاری ای، پیری و تأخیر زمانی نظـام حکمرانـی، سیاسـترشتهگذاری تکسیستم و تبیین خطای نظام حکمرانی، سیاست
 متمرکز و غیر مشارکتی و ناکارآمدی در زمینه حفظ و تولید اعتماد است.

 

 ریمبانی نظ
یزی را معطـوف بـه ربرنامـهی اجتمـاعی و هاحوزه، عمده توجه متخصصان 03-ی ناشی از کوویدهابحرانگسترده بودن 

ها کرده است )ایمانی جـاجرمی، یاستسو رفتارهای مردم در قبال این  هاواکنشبرای مهار بحران کرونا،  هادولتسیاست 
پرداختن بـه  یدر سطح شهر برا حکمروایی تی، اهمیدر سطح جهان ینیشهرنش داری ادامهروندها شیبا افزا(. 30: 0333
 یشـهر حکمروایـی کپارچـهی یهاراهبرد دهد،ی. شواهد نشان مشودیشناخته مباز اییندهطور فزابه یاجتماع یهاچالش

مـدت، بلند نشیـب هـا،یتفعال یهمـاهنگ یبـرا گانـهچند حکمروایی هاییستمس قیاز طر نییاز باال به پا تیریشامل مد
 یهمـاهنگ، ، هشدار زودهنگـامهیاول یبهداشت یهامراقبت هاییستمدر س یکاف گذارییه، سرمادادیقبل از رو یزیربرنامه
 اسـت ها و شیوع بیمـاری در شـهرهایپاندمو سازوکارهای پاسخ مؤثر در برابر  نفعانیمختلف و ذ یهابخش هاییتفعال
(Khavarian & Sharifi,2020: 7.)  نیشهرها با تدو یو کره جنوب وانیمانند سنگاپور، تا ییراستا، در کشورها نیهمدر 

 یانـد، دسـتاوردهاآموخته H1N1و  SARS یرگهمـه هـاییماریکه از ب ییهااز درس تفادهاس با و یاضطرار یهابرنامه
تعامـل بـا ( تنـامی)و مینهوشی)پرتغال( و شهر ی ستوبال شهردار (. هم نین،Duggal,2020:18) اندکسب کرده یبزرگ

و  یاقتصـاد تیـدر مـورد انتشـار اطالعـات، ارائـه حما یمحلـ هایدولتتوجهی به کمک قابل محوراجتماع هایسازمان
ی برای مقابلـه اجتماع گذاریفاصلهاقدامات  یاجرا و، یعموم یکردن فضاها یضدعفونپذیر، آسیب هایگروهاز  یاجتماع

از  اجتنـاب یمختلف بـرا یهاو بخش کنشگران ها معتقدند، همکاری(. آنSantos et al,2020: 8-9نمودند ) با ویروس
 :Connolly et al,2020) مهـم اسـت اریاز استفاده مؤثر و کارآمد از منابع محـدود بسـ نانیو اطم یریدرگ /یسردرگم

ای تخصصـی، ظرفیـت و توانـایی هها و صالحیت(. بنابراین، انتخاب کنشگران کلیدی کارآمد و افرادی واجد ویژگی215
(. بـر ایـن 512: 0333ای چون کرونـا افـزایش خواهـد داد )فتـاحی، ها برای موجهه با مسائل بزرگ و پی یدهاین سامانه
، همراه با یک مکانیزم مشترك ملـی بـرای 03-منظور حکمروایی مناسب و شایسته در مواجهه با بحران کوویداساس، به

منتشر کنند، به جامعه  یدمیاپ درباره قیو دق حیاطالعات صحدرنگ بی یدولت هایسازمان یستباپیشگیری و کنترل، می
اطالعات نادرسـت  واسطهبه یهراس اجتماع یکنند و جلو تیرا تثب یارائه دهند، احساسات اجتماع یو دانش علم یآگاه
را اصالح و منطبق کنند، بـا  یتیریمد هایمکانیزم و یشهر ییفضا-یعملکرد هایسیستمسرعت به، هم نین رندیرا بگ

توان پاسخ  یطور جامعدهند و به لیتشک یشهر یدمیاز اپ یریشگیپ یبرا یی رافضا یافتهسازمان یهدف که واحدها نیا
آنتونیو گوتِرِش )دبیـر کـل سـازمان ملـل متحـد( معتقـد اسـت جهـت  .(51: 0333، دودانگه) را بهبود بخشند یدمیبه اپ

بایست به نهادهایی اعتماد کنیم که بر پایه مدیریت و هدایت پاسخگو، مسـئول و گیری اطالعات غل  میجلوگیری از فرا
های مهم رواب  انسانی و اجتماعی نقش عنوان یکی از جنبهسو، اعتماد اجتماعی بهاند. زیرا از یکمبتنی بر شواهد بنا شده
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منظور ایجاد یـک شـهر ند و از سوی دیگر، حکمروایی شهری بهدارمهمی را در ایجاد نظم و همبستگی اجتماعی بر عهده
بایست با استفاده از آگاهی و افزایش درك خطر، نسبت به تغییرات اجتماعی و مداخالت اجتماعی محله محور تاب آور می

رویـارویی بـا  (. در011: 0333پذیری اجتماعی شهروندان تأکید ورزد )نظری کمال و همکاران، اقدام نماید و بر مسئولیت
-فضایی ازجمله، ناکافی بودن امکانات بهداشـتی-نیز مسائل کارکردی 03-های شهری مانند پاندمیک اخیر کوویدبحران

ازحد، تراکم ترافیک، ناکافی بودن فضای باز، سطوح پـایین خـدمات عمـومی، ضـعف درمانی، تراکم جمعیت شهری بیش
دهی زودهنگـام دچـار اخـتالل حکمروایی شایسته را برای واکـنش و پاسـخرسانی عمومی درباره اپیدمی، آگاهی و اطالع

(. شـرط اصـلی بـرای جلـوگیری از 01: 0333گردد )دودانگـه، کند و موجب بروز فجایع انسانی، اقتصادی و روانی میمی
متی است. رسانی دقیق، پاسخگویی و آمادگی در شرای  اضطراری سالسازی، اطالعتحقق آن شفافیت، آموزش و فرهنگ

بنابراین، حکمروایی شهری با استفاده از یک استراتژی مؤثر برای درگیر نمودن شهروندان جهت کنتـرل شـیوع بیمـاری 
بـاز  آور جهـترو، برای داشتن یک اجتمـاع تـابتواند اختالالت اجتماعی و اقتصادی را به حداقل برساند. ازاینکرونا می
 ها را به هفت بخش تقسیم کرد:اتژیتوان این استرمی ستمیس سازیمتعادل

های زمـانی رسانی: شامل، اختصاص امکانات و بودجه ویژه و مناسب، تعیین سخنگو و تدوین برنامهگاهیآارتباطات و  -0
 کننده؛های هماهنگای، شناسایی سازمانهای رسانهجهت انجام فعالیت

رسـانی، ابزار اطالعبـهکردن به درك خطر، تهیـه یـک جع ها: مانند، کمکشویق مشارکت مردم و پاسخگویی به آنت -5
 شناسایی تأثیرگذاران جامعه؛

ها و کننده: ازجمله، ارتباط تنگاتنگ با شهروندان، هدایت مردم بـه سـمت سـازمانات و اطالعات گمراهمدیریت شایع -3
 ات روز؛منظور کسب اطالعنهادهای مسئول و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم به

توان به تشویق شهروندان به پیشـگیری، ارتبـاط و تعامـل دوطرفـه مـداوم سازی: در این زمینه میآموزش و ظرفیت -1
 شاره کرد؛جهت حفظ و تقویت اعتماد، ترغیب شهروندان به هماهنگی و همکاری و تقویت مقاومت همه افراد ا

 رسانی؛سازی فرایند اطالعیکپارچه -2
 ثبت سوابق/مستندسازی؛ -1
 (.052-031: 0333ارزیابی )نظری کمال و همکاران،  -7
دهـد ارائـه میشـهرها در کالن آوریتابتفکر در مورداجرای  یفرد براچارچوب منحصربه ککمروایی یحاین اساس،  بر
(Bixler et al,2020: 2.) 
 

 روش پژوهش
 یفیک است. بخشکمّی -ی کیفیبیرکاز نوع ت پژوهشو روش  تیو ازنظر ماه یحاضر ازنظر هدف از نوع کاربرد پژوهش

آوری اجتمـاعی شـهروندان در برابـر مخـاطرات های تأثیرگذار حکمروایی مطلوب شهری بـر تـابمؤلفه ییشامل شناسا
 02بـا مشـارکت  ی فـازیدلفـ لیـپژوهش و انجام تحل کیتئور و یظرن یمبان یبررس قیاز طردر شهر تبریز  03-کووید

گیری از بـرای نمونـه پانـل اسـت. یعنوان اعضـابـه یو مراکز پژوهش هادانشگاهدر  یشهر ریزیرشته برنامه متخصص
شـده اسـت. استفاده مشارکت در پژوهش ییو توانا لیتما ،یتجربه علماز شیوه در دسترس شامل  ،کارشناسان و نخبگان

مدل تحلیل تفاده از اس باکمّی  بخششده است. در وب شهری با روش دلفی فازی تعیینهای حکمروایی مطلسپس مؤلفه
 هامؤلفـه ریبر سـا یریو اثرپذ یذاربا توجه به اثرگ هامؤلفه نوع PLSافزار معادالت ساختاری و روش تحلیل مسیر در نرم

اده از دو پرسشنامه بـا اسـتف جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در این پژوهش از دو روش اعتبار شده است.مشخص
شـده اسـت ستفادهامنظور ارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ ازه )عاملی( بهروش صوری و اعتبار س

 بـاالتر اسـت 7/1ز او ساختار که نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی باال برخوردار است. آلفای کرونباخ برای د
 وردار است.خباشد. در نتیجه از روایی همگرا برمی 2/1که باالتر از 

است. بـرای  آوری اجتماعیهای تابو مؤلفه مطلوب شهری ییحکمرواهای مؤلفهپژوهش،  نیشده در ااستفاده هایمؤلفه



 21       ...19-کووید اپیدمی برابر در شهروندان اجتماعی آوریتاب بر شهری مطلوب حکمروایی اثرات تبیینو همکاران/  حیدری

 یـیکارشناسـان در زمینـه حکمروا و نیاز نظـرات متخصصـها، عالوه بر مطالعه مبانی نظری و پیشـینه هامؤلفهانتخاب 
است. در این راستا در این پـژوهش  شدهاستفاده دانشگاهی دیتااس نظرات نیو هم ن آوری اجتماعیو تاب مطلوب شهری

 ،گوییپاسـخو  پذیریمسئولیت، عدالت، مندیقانونمشارکت،  ،تیشفافشامل  مطلوب شهری ییحکمروا مؤلفه اصلی 3از 
اعی و هنجارهـای آوری اجتماعی شـامل تحـرك اجتمـمؤلفه تاب 1پذیری و انعطاف اجماع پذیری و ،یو اثربخش ییکارا

های شـده اسـت. زیـر مؤلفـهفرهنگی و رفتاری، انسجام اجتماعی، صالحیت اجتماعی، مشارکت و شمول جامعـه استفاده
مؤلفـه  1های هرکـدام از ایـن و زیر مؤلفـه 0در جدول شماره  شهری مؤلفه اصلی حکمروایی مطلوب 03هرکدام از این 

 شده است.رائها 5آوری اجتماعی در جدول شماره اصلی تاب
 

 های حکمروایی مطلوب شهریهای اصلی و زیر مؤلفه. مؤلفه1جدول شماره 

 منابع هازیر مؤلفه مؤلفه اصلی

 شفافیت

رسمی  انتشار و شفاف و مستمر رسانی، اطالع03-در برابر کووید و ایمنی فضاهای اداری سالمت
 آزاد شرکت ، امکان03-کوویداطالعات  به شهروندان زادآ ، دسترسی03-وضعیت شیوع کووید

 استرور ، میزان03-شورای شهر با موضوع مدیریت بحران کووید جلسات در تبریزی شهروندان
اتخاذشده  ماتتصمی و اقدامات عملکرد، خصوص در تبریز شهری مسئوالن صداقت و شفافیت بودن،

مقابله  شفاف در عملکرد ارائه طریق از تبریز شهری مدیریت عتمادسازیا ، میزان03-در برابر کووید
 شهروندان. به 03-با کووید

، انیرضو و وضلویع
0337 :013 

 مشارکت

 در تبریزی شهروندان و مردمی هایتشکل نهاد،مردم هایسازمان خصوصی، بخش سهم میزان
 نهادی سازیظرفیت امکان ،03-های مقابله با کوویدبرنامه ارزیابی و اجرا گیری،تصمیم ریزی،برنامه

 در( شهری مسائل زمینه در غیردولتی مدنی نهادهای و هاانجمن صنفی، هایتشکل تقویت و ایجاد)
 وظایف یتدریج تفویض و واگذاری) محوریمحله تبریز، ایجاد هریش در 03-مدیریت بحران کووید
 وزشآم ، میزان(محلی شوراهای تقویت و محالت اهالی به هر تبریزش در 03-مدیریت بحران کووید

 گیری شهرداری، بهره03-برای مقابله با کووید مشارکت فرهنگ ارتقاء و شهروندی وظایف و حقوق
 .03-دیکووا ببا شهروندان برای مقابله  مشورت و فکر اتاق از تبریز شهر اسالمی شورای و

: 0337و همکاران،  لطفی
501 

 مندیقانون

 شهر در شهروندان همه برای 03-ه با کوویدقوانین محدودکننده برای مقابل یکسان و عادالنه اجرای
 ، وضع03-با کووید مقابله مقررات و قوانین اجرای به تبریز شهری مدیریت پایبندی تبریز، میزان

ریز، در شهر تب 03-شیوع کووید مشکالت و مسائل با متناسب و کارآمد ضواب  و مقررات و قوانین
 مدیریت در 03-بله با کوویدقانونی مقا سازوکارهای و فرآیند سازیساده و اداری کاغذبازی از پرهیز
در  نشهروندا قانونیغیر اقدامات انجام مقابل در تبریز شهری مدیریت قانونی تبریز، برخورد شهری
شده در مقابل وضع شهری ضواب  و مقررات و وانینق از شهروندان آگاهی ، میزان03-کووید برابر

 ها.آن رعایت برای 03-کووید

ی و اردستان زادهعسکری
 301: 0337همکاران، 

 عدالت

شهری تبریز،  مناطق در 03-مقابله با کووید شهری خدمات و امکانات توزیع در عدالت رعایت
 ، دسترسی03-ه با کوویدمقابل امکانات شهری منابع، از مندیبهره در جنسیتی عدالت حفظ و رعایت
 هان کاربریمناسب ای فضایی توزیع و مانی موردنیازدر های بهداشتی وکاربری به شهروندان عادالنه

ریز، تب در شهری 03-بحران کووید مدیریت در زنان پررنگ و فعال تبریز، حضور شهر مناطق در
 .03-ویدبرای مقابله با کو تبریز شهری شهروندی توس  مدیریت حقوق پایبندی و رعایت

و  یاردستان زادهعسکری
 301: 0337همکاران، 

 پذیریتمسئولی

 و 03-ه با کوویدمقابل تجهیزات و امکانات تأمین در تبریز شهری مدیریت مسئولیت احساس میزان
 رد تبریز شهری تمدیری تبریز، مسئولیت شهر مناطق در شهروندان کلیه بهداشتی به خدمات ارائه

 الزم شهروندی یهاآموزش تبریز، ارائه شهر سطح در 03-مقابله با کووید هایبرنامه موقعبه اجرای
، 03-بله با کوویدبرای مقا شهروندان پذیریمسئولیت ارتقاء جهت تبریز شهری مدیریت توس 

-کووید هت مقابله باتبریز در ج شهروندان شکایات به رسیدگی در شهری مدیران پذیریمسئولیت
 ارائه و 03-کووید خود در مقابل عملکرد زمینه در تبریز شهری مدیریت پذیری، مسئولیت03

 شهروندان. به عملکردی هفتگی و ماهانه هایگزارش

: 0337و همکاران،  لطفی
501 

 گوییپاسخ

 در مقابل تبریز شهری عملکرد مدیریت بر غیرمستقیم و مستقیم صورتبه شهروندان نظارت امکان
ر مقابله خود د وظایف انجام قبال در تبریز شهرداری کارکنان و شهردار پاسخگویی ، میزان03-کووید

 مدیران توس  شدهداده هایوعده موقعبه اجرای مستقیم، صورتبه شهروندان به 03-با کووید
 شورای و شهرداری و شهری مدیران به آسان دسترسی ،03-تبریز در جهت مقابله با کووید شهری
مقابله با  نجاما دست در و شدهانجام اقدامات و هاپروژه ها،برنامه مستمر تبریز، تشریح شهر اسالمی

زاده و همکاران، علی
0331 :001 
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 03-های مقابله با کوویدپروژه و هاطرح تحقق چگونگی تبریزی، پیگیری شهروندان به 03-کووید
 توس  مدیریت شهروندان با عمومی تبریز، برگزاری جلسات شهر اسالمی شورای و شهرداری توس 
 .03-وویدآتی مقابله با ک و انجام دست در شده وانجام اقدامات تشریح برای تبریز شهری

و  ییکارا
 یاثربخش

 تبریز، تالش شهر در 03-مقابله با کووید خدمات ارائه تبریز در شهری مدیریت عملکرد کارایی
 شهر در 03-کووید ه باتوانمندی شهروندان برای مقابل و هامهارت افزایش در تبریز شهری مدیریت

 ،03-له با کوویدمقاب جهت در بهبود ارائه خدمات بهداشتی در ریزتب شهری مدیریت تبریز، تالش
 03-بحران کووید مدیریت در ساالریشایسته به توجه و متخصص و خالق بومی، مدیران از استفاده

 الکترونیک و ندهوشم شهر گسترش و گیریشکل در تبریز شهری مدیریت در شهری تبریز، تالش
، 03-وویدکمقابله با  هایفعالیت کیفیت استانداردها و ارتقاء ایتعر ، و03-برای مقابله با کووید

 .03-وویدکتبریز برای مقابله با  شهری مدیریت دائمی و مستمر اقدامات و هافعالیت

و همکاران،  زادهعلی
0331 :001 

 اجماع پذیری

-ویدابله با کوجهت مق (شهری یکپارچه مدیریت) شهر امور اداره هایسازمان بین تعامل و هماهنگی
 به جهت رسیدن رد شهروندان با 03-دیمقابله با کوو اقدامات همسویی و تعامل و ، همکاری03

 ریشه مدیریت حوزه لینمسئو( بلندمدت تفکر) اجماع مورد و مشترك اندازچشم جمعی، وجود توافق
 رسمی نهاد عنوانبه شهری مدیریت حوزه ، ارتباط03-تبریزی در جهت مقابله با کووید شهروندان با
 مدیریت) 03-دیمقابله با کووجهت  در مردمی و خصوصی بخش و غیردولتی نهادهای با( دولت)

 اکثریت جمعی منافع از شهری مدیران ، حمایت(03-شهر برای مقابله با کووید امور مشارکتی
 جمعی نظر اشتراك هب رسیدن برای ،(باال متوس ، کارگر، ضعیف، طبقه)اجتماعی  طبقات و هاگروه

 و کنندهتهیه مختلف هایسازمان میان همکاری و اجماع وجود ،03-برای مقابله با کووید شهروندان
 ر شهر تبریز.د 03-ویدهای مقابله با کوبرنامه اجراکننده

: 0337و همکاران،  لطفی
501 

 پذیریانعطاف

، نقدپذیری در برابر اعتراضات در شهر تبریز 03-شده جهت مقابله با کوویدهای تدوینپویایی برنامه
های متنوع برای ریز، استفاده از رهیافتدر شهر تب 03-های شهروندان برای مقابله با کوویدو خواسته

ریز، استفاده از رویکردهای متنوع در شهر تب 03-جلب مشارکت شهروندان در جهت مقابله با کووید
های ناکارآمد مقابله با ز، کنار گذاشتن روشبریتدر شهر  03-ویدریزی برای مقابله با کوبرنامه
 های کارآمدتر.کارگیری روشدر شهر تبریز و به 03-کووید

، انیرضو و وضلویع
0337 :013 

 

 آوری اجتماعیهای تابهای اصلی و زیر مؤلفهمؤلفه .2جدول شماره 

 منابع هازیر مؤلفه مؤلفه اصلی

.0 نگرش  ,Maguire & Hagen بحراننگرش و باور خانوارها در ارتباط با  

2007 

 مهارت
5. ی آموزش هایهدوراز طریق شرکت در  بحرانمهارت خانوارها در زمان وقوع و بعد از  

وحی راولیه، حفظ آرامش  هایکمکمثل ارائه  هاییمهارتهم نین بحران مقابله با 
 و روانی

Mayanga, 2007 

 دانش
3.  بحران وقوع اارتباط ب باره آمادگی درالزم در هایآموزش بادانش خانوارها در ارتباط  

1.  پذیریآسیب ها نسبت به دالیلو دانش آن پذیرآسیب هایگروهشناسایی افراد و  
 ،بحرانافراد در ارتباط با 

 0332رضایی، 

 آگاهی
2.  ،اریخطر بیمها از آگاهی خانوارها در ارتباط با میزان آگاهی آن 

1.  ،های بهداشتیپروتکلآگاهی از  

7.  ،بحرانبرای مقابله با  ایمحلهامداد  هایگروهد آگاهی از وجو 

Cutter et al, 2008 

سرمایه 
 اجتماعی
1.  رانه برای واکنش مؤثر در برابر بحاعتماد اجتماعی در بین اعضای جامع 

3.  نحراانسجام اجتماعی بین نهادهای اجتماعی در مقابله مؤثر و پاسخ به ب 

Leykin et al. 2016 

Norris et al, 2008 
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 . قلمرو جغرافیایی شهر تبریز 1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 19در برابر بیماری کووید  شهروندان یاجتماع یآوربر تاب یمطلوب شهر ییاثرات حکمروابررسی ساختاری 

 ،03-دیکووآوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی تبیین اثرات حکمروایی مطلوب شهری بر تاب جهت پژوهش این در
 ریآوری اجتمـاعی، بـا اسـتفاده مطالعـه مبـانی نظـمؤثر حکمروایی مطلوب شهری در ارتقای تـاب هایمؤلفه ترینمهم
( نفر 02) خبرگان پانل ضایاع فازی مورد تحلیل قرار گرفت. دلفی در قالب روش پرسشنامه صورتبه سپس و آوریجمع
 خـود نظر کم( خیلی و کم متوس ، زیاد، یلی زیاد،کالمی )خ متغیرهای ازبا استفاده  شدهخواسته هاآن از و اندشدهداده قرار
ه در کـ مثلثی فازی اعداد از کالمی متغیرهای کردن فازی نمایند. در این میان جهت اعمال هامؤلفه از هرکدام مورد در را

 شده است.شود، بهره گرفتهمشاهده می 2جدول شماره 

در  7/1ر که آستانه تحمل مقداحاصل از پرسشنامه در دور اول دلفی و با توجه به این هایو یافته 3بر اساس جدول شماره 
 53شده است، درمجموع مقدار عددی فازی شده ر گرفتهکه در اختیار کارشناسان قرا ایمؤلفه 11شده است، از نظر گرفته

آوری اجتمـاعی مـورد تائیـد قـرار ارتقـای تـابتأثیرگـذار در  هایعنوان مؤلفهآمده است و بهدستبه 7/1باالتر از مؤلفه 
ها توسـ  کارشناسـان ن از عـدم تائیـد ایـن مؤلفـهبه دست آورده که نشا 7/1مقداری کمتر از مؤلفه  03اند و شدهگرفته

 هـادادهنتایج بررسی  و هاشنامهپرسامل مستخرج شده از وعباشند. در ادامه آوری اجتماعی میعنوان عامل مهم در تاببه
 شده است.بیان 3 شماره در مرحله اول دلفی فازی در جدول

 

شهر تبریز آوری اجتماعی در کالنمرتبط با حکمروایی مطلوب شهری در ارتقای تاب خبرگان دیدگاه ها ومؤلفه .3 جدول شماره

 اول( مرحله )نظرسنجی
ــانگین  وضعیت می

 سه کرانه

ـــه  کران
 پایین

ـــه  کران
 وس 

کرانــــه 
 باال

 مؤلفه اصلی هازیر مؤلفه

 03-سالمت و ایمنی فضاهای اداری در برابر کووید 32/1 71/1 23/1 71/1 تائیدشده

 شفافیت

 03-رسانی مستمر و شفاف و انتشار رسمی وضعیت شیوع کوویداطالع 32/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده

 03-دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات کووید 35/1 11/1 22/1 77/1 تائیدشده

ریت امکان شرکت آزاد شهروندان تبریزی در جلسات شورای شـهر بـا موضـوع مـدی 31/1 71/1 12/1 13/1 تائیدنشده
 03-بحران کووید

میزان روراسـت بـودن، شـفافیت و صـداقت مسـئوالن شـهری تبریـز در خصـوص  33/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده
 03-عملکرد، اقدامات و تصمیمات اتخاذشده در برابر کووید

ه بـا مقابلـ میزان اعتمادسازی مدیریت شهری تبریز از طریق ارائه عملکرد شفاف در 37/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده
 به شهروندان 03-کووید

های مردمی و شهروندان نهاد، تشکلهای مردممیزان سهم بخش خصوصی، سازمان 11/1 12/1 11/1 13/1 تائیدنشده
 03-های مقابله با کوویدگیری، اجرا و ارزیابی برنامهمریزی، تصمیتبریزی در برنامه

 مشارکت
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ها و نهادهـای های صنفی، انجمنسازی نهادی )ایجاد و تقویت تشکلامکان ظرفیت 32/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده
در شـهری  03-مدنی غیردولتی در زمینه مسائل شهری( در مدیریت بحـران کوویـد

 تبریز

 03-محوری )واگذاری و تفویض تدریجی وظایف مدیریت بحران کوویـدایجاد محله 35/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده
 در شهر تبریز به اهالی محالت و تقویت شوراهای محلی(

 بلـه بـامیزان آموزش حقوق و وظایف شهروندی و ارتقاء فرهنگ مشارکت بـرای مقا 32/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده
 03-کووید

بـرای همـه  03-اجرای یکسان و عادالنه قوانین محدودکننده برای مقابله با کوویـد 35/1 72/1 21/1 73/1 تائیدشده
 شهروندان در شهر تبریز،

 قانونمندی

 03-ویدبا کو میزان پایبندی مدیریت شهری تبریز به اجرای قوانین و مقررات مقابله 17/1 12/1 11/1 11/1 تائیدنشده

یوع وضع قوانین و مقررات و ضواب  کارآمـد و متناسـب بـا مسـائل و مشـکالت شـ 31/1 11/1 13/1 17/1 تائیدنشده
 در شهر تبریز 03-کووید

-با کووید سازی فرآیند و سازوکارهای قانونی مقابلهپرهیز از کاغذبازی اداری و ساده 32/1 72/1 21/1 71/1 تائیدشده
 در مدیریت شهری تبریز 03

ندان ی شـهروبرخورد قانونی مدیریت شهری تبریز در مقابل انجام اقدامات غیرقـانون 31/1 11/1 13/1 70/1 تائیدشده
 03-در برابر کووید

 شـده در مقابـلمیزان آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات و ضـواب  شـهری وضع 11/1 17/1 15/1 71/1 تائیدشده
 هاآن برای رعایت 03-کووید

در منـاطق  03-ت عدالت در توزیع امکانات و خدمات شهری مقابلـه بـا کوویـدرعای 37/1 31/1 12/1 11/1 تائیدشده
 شهری تبریز

 عدالت

ا منـدی از منـابع، امکانـات شـهری مقابلـه بـرعایت و حفظ عدالت جنسیتی در بهره 0 15/1 27/1 11/1 تائیدشده
 03-کووید

ع ز و توزیـای بهداشـتی و درمـانی موردنیـاهـدسترسی عادالنه شهروندان به کاربری 37/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده
 یزها در مناطق شهر تبرفضایی مناسب این کاربری

بریز، پایبندی و در شهری ت 03-حضور فعال و پررنگ زنان در مدیریت بحران کووید 35/1 71/1 12/1 13/1 تائیدنشده
 03-رعایت حقوق شهروندی توس  مدیریت شهری تبریز برای مقابله با کووید

لـه ت مقابمیزان احساس مسئولیت مدیریت شهری تبریز در تأمین امکانات و تجهیزا 15/1 21/1 33/1 73/1 ائیدشدهت
 دمات بهداشتی به کلیه شهروندان در مناطق شهر تبریزو ارائه خ 03-با کووید

 پذیریمسئولیت

در  03-های مقابله با کوویـدبرنامه موقعمسئولیت مدیریت شهری تبریز در اجرای به 33/1 71/1 23/1 71/1 تائیدشده
 سطح شهر تبریز

هــای شــهروندی الزم توســ  مــدیریت شــهری تبریــز جهــت ارتقــاء ارائــه آموزش 32/1 15/1 27/1 73/1 تائیدشده
 03-ای مقابله با کوویدپذیری شهروندان برمسئولیت

ه شکایات شـهروندان تبریـز در جهـت ب پذیری مدیران شهری در رسیدگیمسئولیت 13/1 12/1 11/1 13/1 تائیدنشده
 03-کووید مقابله با

و  03-پذیری مدیریت شهری تبریز در زمینه عملکرد خود در مقابل کوویـدمسئولیت 31/1 17/1 15/1 11/1 تائیدنشده
 فتگی و ماهانه به شهروندانهای عملکردی هارائه گزارش

در  یف خـودردار و کارکنان شهرداری تبریز در قبال انجام وظـامیزان پاسخگویی شه 11/1 11/1 13/1 17/1 تائیدنشده
 صورت مستقیمبه شهروندان به 03-مقابله با کووید

 ییگوپاسخ

ه بـا توس  مدیران شهری تبریـز در جهـت مقابلـ شدههای دادهموقع وعدهاجرای به 35/1 72/1 21/1 73/1 تائیدشده
 03-کووید

شـریح تترسی آسان به مدیران شهری و شهرداری و شورای اسالمی شهر تبریـز، دس 11/1 71/1 12/1 72/1 تائیدشده
 03-شده و در دست انجام مقابله با کوویـدها و اقدامات انجامها، پروژهمستمر برنامه

 به شهروندان تبریزی

وس  شـهرداری و ت 03-های مقابله با کوویدها و پروژهپیگیری چگونگی تحقق طرح 35/1 71/1 12/1 13/1 تائیدنشده
 شورای اسالمی شهر تبریز

یح برگزاری جلسات عمومی با شهروندان توس  مدیریت شـهری تبریـز بـرای تشـر 77/1 27/1 35/1 21/1 تائیدنشده
 03-شده و در دست انجام و آتی مقابله با کوویداقدامات انجام

در شـهر  03-در ارائه خدمات مقابله با کوویـدکارایی عملکرد مدیریت شهری تبریز  35/1 75/1 17/1 71/1 تائیدشده
 تبریز

 و کارایی
 اثربخشی

ابله ها و توانمندی شهروندان برای مقتالش مدیریت شهری تبریز در افزایش مهارت 17/1 12/1 11/1 11/1 تائیدنشده
 در شهر تبریز 03-با کووید

لـه بـا ارائـه خـدمات بهداشـتی در جهـت مقاب تالش مدیریت شهری تبریز در بهبود 12/1 15/1 37/1 70/1 تائیدشده
 03-کووید

سـاالری در مـدیریت استفاده از مدیران بومی، خالق و متخصص و توجه به شایسته 35/1 71/1 12/1 13/1 تائیدنشده
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 در شهری تبریز 03-بحران کووید

وشـمند و الکترونیـک ه گیری و گسترش شهرتالش مدیریت شهری تبریز در شکل 35/1 72/1 21/1 73/1 تائیدشده
 03-برای مقابله با کووید

 03-های مقابله با کوویدرعایت استانداردها و ارتقاء کیفیت فعالیت 13/1 17/1 15/1 12/1 تائیدنشده

 03-ویدها و اقدامات مستمر و دائمی مدیریت شهری تبریز برای مقابله با کوفعالیت 33/1 77/1 25/1 72/1 تائیدشده

هت های اداره امور شهر )مدیریت یکپارچه شهری( جهماهنگی و تعامل بین سازمان 33/1 75/1 17/1 70/1 تائیدشده
 03-مقابله با کووید

 اجماع پذیری

ان در جهـت بـا شـهروند 03-همکاری و تعامل و همسویی اقدامات مقابله با کوویـد 17/1 12/1 11/1 11/1 تائیدنشده
 رسیدن به توافق جمعی

انداز مشترك و مورد اجماع )تفکـر بلندمـدت( مسـئولین حـوزه مـدیریت وجود چشم 31/1 11/1 13/1 17/1 تائیدنشده
 03-شهری با شهروندان تبریزی در جهت مقابله با کووید

و  عنوان نهاد رسمی )دولـت( بـا نهادهـای غیردولتـیارتباط حوزه مدیریت شهری به 13/1 12/1 11/1 13/1 تائیدنشده
شـارکتی امـور )مـدیریت م 03-مردمی در جهت مقابله با کوویـدبخش خصوصی و 

 (03-شهر برای مقابله با کووید

هـا و طبقـات اجتمـاعی )طبقـه حمایت مدیران شهری از منافع جمعی اکثریت گروه 37/1 15/1 27/1 11/1 تائیدشده
ی ان بـراضعیف، کارگر، متوس ، باال(، برای رسیدن به اشتراك نظر جمعـی شـهروند

 03-بله با کوویدمقا

های کننده و اجراکننده برنامههای مختلف تهیهوجود اجماع و همکاری میان سازمان 33/1 11/1 22/1 71/1 تائیدشده
 در شهر تبریز 03-مقابله با کووید

 در شهر تبریز 03-شده جهت مقابله با کوویدهای تدوینپویایی برنامه 17/1 11/1 13/1 17/1 تائیدنشده

 پذیریفانعطا

در  03-های شهروندان برای مقابله بـا کوویـدنقدپذیری در برابر اعتراضات و خواسته 12/1 13/1 31/1 13/1 تائیدنشده
 شهر تبریز

 های متنوع برای جلب مشـارکت شـهروندان در جهـت مقابلـه بـااستفاده از رهیافت 11/1 12/1 11/1 75/1 تائیدشده
 در شهر تبریز 03-کووید

 ریزدر شهر تب 03-ریزی برای مقابله با کوویداستفاده از رویکردهای متنوع برنامه 12/1 13/1 31/1 13/1 شدهتائیدن

کارگیری ریـز و بـهدر شـهر تب 03-های ناکارآمد مقابله با کوویـدکنار گذاشتن روش 32/1 73/1 11/1 73/1 تائیدشده
 های کارآمدترروش

 

 و دیگـر ایپرسشـنامه بقال در اول، مرحله از تائید شده از سوی کارشناسانمؤلفه  53 فازی دلفی روش از دوم مرحله در
هـای ه پـس از تحلیلاسـت. در ایـن مرحلـ شـدهقـرار گرفته کارشناسان اختیار در فازی دلفی روش دوم فاز شروع جهت
ا باشـد تـ کمتـر 5/1 آسـتانه حد ازگرفته و مقایسه آن با نتایج دوره اول، باید اختالف خبرگان نسبت به مرحله قبل انجام
وده بـ 5/1نظر خبرگـان در دو مرحلـه کمتـر از گردد. با مقایسات صورت گرفته مجموع اختالف متوقف نظرسنجی فرایند

 دوم، مرحله در شده فازی یعدد مقدار به توجه ، با1مطابق جدول شماره . شودمی متوقف دوم دور در دلفی است بنابراین
 .قرارگرفته خبرگان تائید مورد و اندآورده دست به 7/1 از باالتر مقداری ،مؤلفه 51 تعداد

 

شهر تبریز آوری اجتماعی در کالنمرتبط با حکمروایی مطلوب شهری در ارتقای تاب خبرگان دیدگاه ها ومؤلفه .4 جدول شماره

 دوم( مرحله )نظرسنجی
میانگین  وضعیت

 سه کرانه

کرانه 
 پایین

کرانه 
 وس 

کرانه 
 البا

 مؤلفه اصلی هازیر مؤلفه

 03-سالمت و ایمنی فضاهای اداری در برابر کووید 35/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده

 شفافیت

 03-رسانی مستمر و شفاف و انتشار رسمی وضعیت شیوع کوویداطالع 32/1 71/1 23/1 77/1 تائیدشده

 03-عات کوویددسترسی آزاد شهروندان به اطال 35/1 71/1 23/1 71/1 تائیدشده

کـرد، میزان روراست بودن، شفافیت و صداقت مسئوالن شهری تبریز در خصـوص عمل 35/1 75/1 17/1 70/1 تائیدشده
 03-اقدامات و تصمیمات اتخاذشده در برابر کووید

ا ابلـه بـقممیزان اعتمادسازی مدیریت شهری تبریز از طریق ارائـه عملکـرد شـفاف در  33/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده
 به شهروندان 03-کووید

هـا و نهادهـای های صـنفی، انجمنسازی نهادی )ایجاد و تقویت تشکلامکان ظرفیت 37/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده
 بریزدر شهری ت 03-مدنی غیردولتی در زمینه مسائل شهری( در مدیریت بحران کووید

در  03-یـدحوری )واگذاری و تفویض تدریجی وظایف مدیریت بحران کوومایجاد محله 13/1 15/1 37/1 10/1 تائیدنشده مشارکت
 شهر تبریز به اهالی محالت و تقویت شوراهای محلی(

میزان آموزش حقوق و وظایف شهروندی و ارتقاء فرهنـگ مشـارکت بـرای مقابلـه بـا  32/1 73/1 11/1 73/1 تائیدشده
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 03-کووید

بـرای همـه  03-سان و عادالنه قوانین محدودکننده بـرای مقابلـه بـا کوویـداجرای یک 35/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده
 شهروندان در شهر تبریز

 قانونمندی

-کوویـد اسازی فرآیند و سازوکارهای قانونی مقابلـه بـپرهیز از کاغذبازی اداری و ساده 32/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده
 در مدیریت شهری تبریز 03

ان در شـهروند برخورد قانونی مدیریت شهری تبریز در مقابل انجام اقدامات غیرقـانونی 33/1 71/1 23/1 77/1 تائیدشده
 03-برابر کووید

شـده در مقابـل میزان آگاهی شـهروندان از قـوانین و مقـررات و ضـواب  شـهری وضع 31/1 73/1 11/1 75/1 تائیدشده
 هانآبرای رعایت  03-کووید

هری شدر مناطق  03-عایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات شهری مقابله با کوویدر 33/1 72/1 21/1 71/1 تائیدشده
 تبریز

 عدالت
-وویـدکمندی از منابع، امکانات شهری مقابله با رعایت و حفظ عدالت جنسیتی در بهره 32/1 72/1 21/1 71/1 تائیدشده

03 

فضایی  های بهداشتی و درمانی موردنیاز و توزیعربریدسترسی عادالنه شهروندان به کا 33/1 71/1 23/1 77/1 تائیدشده
 ها در مناطق شهر تبریزمناسب این کاربری

بـا  مقابلـه میزان احساس مسئولیت مدیریت شهری تبریز در تأمین امکانات و تجهیزات 32/1 77/1 25/1 71/1 تائیدشده
 بریزو ارائه خدمات بهداشتی به کلیه شهروندان در مناطق شهر ت 03-کووید

 پذیریمسئولیت
در  03-های مقابلـه بـا کوویـدموقع برنامـهمسئولیت مدیریت شهری تبریز در اجرای به 37/1 31/1 12/1 17/1 تائیدشده

 سطح شهر تبریز

ــه آموزش 0 15/1 27/1 10/1 تائیدشده ــاء ارائ ــت ارتق ــز جه ــهری تبری ــدیریت ش ــ  م ــهروندی الزم توس ــای ش ه
 03-ی مقابله با کوویدپذیری شهروندان برامسئولیت

شده توسـ  مـدیران شـهری تبریـز در جهـت مقابلـه بـا های دادهموقع وعدهاجرای به 37/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده
 03-کووید

شـریح دسترسی آسان به مدیران شهری و شهرداری و شورای اسـالمی شـهر تبریـز، ت 33/1 72/1 21/1 71/1 تائیدشده پاسخگویی
بـه  03-شده و در دست انجام مقابله با کوویـدها و اقدامات انجام، پروژههامستمر برنامه

 شهروندان تبریزی

 ریزدر شهر تب 03-کارایی عملکرد مدیریت شهری تبریز در ارائه خدمات مقابله با کووید 37/1 13/1 21/1 10/1 تائیدشده

 و کارایی
 اثربخشی

-ویـده با کوی تبریز در بهبود ارائه خدمات بهداشتی در جهت مقابلتالش مدیریت شهر 33/1 71/1 23/1 77/1 تائیدشده
03 

گیری و گسـترش شـهر هوشـمند و الکترونیـک تالش مدیریت شهری تبریز در شـکل 32/1 15/1 27/1 11/1 تائیدشده
 03-برای مقابله با کووید

 03-دشهری تبریز برای مقابله با کوویئمی مدیریت ها و اقدامات مستمر و دافعالیت 33/1 15/1 27/1 73/1 تائیدشده

 های اداره امور شهر )مدیریت یکپارچـه شـهری( جهـتهماهنگی و تعامل بین سازمان 32/1 77/1 25/1 71/1 تائیدشده
 03-مقابله با کووید

 اجماع پذیری
تمـاعی )طبقـه هـا و طبقـات اجحمایت مدیران شهری از منـافع جمعـی اکثریـت گروه 33/1 77/1 25/1 72/1 تائیدشده

ن بـرای ضعیف، کارگر، متوس ، باال(، برای رسیدن به اشـتراك نظـر جمعـی شـهروندا
 03-مقابله با کووید

های کننـده و اجراکننـده برنامـههای مختلف تهیهوجود اجماع و همکاری میان سازمان 35/1 72/1 21/1 71/1 تائیدشده
 ر شهر تبریزد 03-مقابله با کووید

-وویدهای متنوع برای جلب مشارکت شهروندان در جهت مقابله با کاستفاده از رهیافت 35/1 72/1 21/1 71/1 تائیدشده
 در شهر تبریز 03

 پذیریانعطاف
کارگیری ریـز و بـهدر شـهر تب 03-های ناکارآمـد مقابلـه بـا کوویـدکنار گذاشتن روش 32/1 77/1 25/1 71/1 تائیدشده

 های کارآمدترروش

 
 شدهشناسایی یهامؤلفهاهمیت و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری  بررسی میزان

 سنجش بارهای عاملی

شکار( بـا سـازه متغیرهای آ) شده است که بررسی نماییم آیا سؤاالت هر متغیراز تحلیل عاملی تأییدی بدین دلیل استفاده
ت کـه هـر ن بـوده اسـفرض اساسی ایمربوط به خودش )متغیر پنهان( ارتباط دارد یا خیر؟ در تحلیل عاملی تأییدی پیش

وسیله بار مشاهده بهغیر قابلعامل با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و مت
وهش و هـا در ابـزار پـژهای مربوطه آنمتغیرهای پژوهش به همراه گویه 2شده است. در جدول شماره عاملی نشان داده

 ت، آورده شده است.استخراج گردیده اس SmartPlsافزار ها که از نرماملی آنبارهای ع
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 جدول نتایج بارهای عاملی .5جدول شماره 
بار  شاخص )گویه( متغیر

 عاملی
بار  شاخص )گویه( متغیر

 عاملی

 
 عدالت

ا رعایت عدالت در توزیع امکانات و خـدمات شـهری مقابلـه بـ
 در مناطق شهری تبریز 03-کووید

133/1 

 
 مشارکت

های صـنفی، سازی نهادی )ایجاد و تقویـت تشـکلامکان ظرفیت
ها و نهادهای مدنی غیردولتی در زمینه مسائل شـهری( در انجمن

 در شهری تبریز 03-مدیریت بحران کووید

151/1 

 مندی از منابع، امکانـاترعایت و حفظ عدالت جنسیتی در بهره
 03-شهری مقابله با کووید

محوری )واگذاری و تفویض تدریجی وظایف مـدیریت اد محلهایج 710/1
ریـز بـه اهـالی محـالت و تقویـت در شـهر تب 03-بحران کووید

 شوراهای محلی(

137/1 

های بهداشتی و درمانی دسترسی عادالنه شهروندان به کاربری
 ها در مناطق شـهرموردنیاز و توزیع فضایی مناسب این کاربری

 تبریز

وزش حقــوق و وظــایف شــهروندی و ارتقــاء فرهنــگ میــزان آمــ 311/1
 03-مشارکت برای مقابله با کووید

115/1 

 اجماع پذیری

های اداره امور شـهر )مـدیریت هماهنگی و تعامل بین سازمان
 03-یکپارچه شهری( جهت مقابله با کووید

307/1 

 گوییپاسخ

شده توس  مدیران شهری تبریـز در های دادهموقع وعدهاجرای به
 03-هت مقابله با کوویدج

311/1 

ها و طبقات حمایت مدیران شهری از منافع جمعی اکثریت گروه
ن بـه اجتماعی )طبقه ضعیف، کارگر، متوس ، باال(، برای رسـید

 03-اشتراك نظر جمعی شهروندان برای مقابله با کووید

دسترسی آسان به مدیران شهری و شهرداری و شـورای اسـالمی  312/1
شـده ها و اقدامات انجامها، پروژهز، تشریح مستمر برنامهشهر تبری

 ان تبریزیبه شهروند 03-و در دست انجام مقابله با کووید

313/1 

کننده و های مختلف تهیهوجود اجماع و همکاری میان سازمان
 در شهر تبریز 03-های مقابله با کوویداجراکننده برنامه

102/1 

 شفافیت

 111/1 03-ی اداری در برابر کوویدسالمت و ایمنی فضاها

 پذیریانعطاف

های متنوع برای جلب مشـارکت شـهروندان استفاده از رهیافت
 در شهر تبریز 03-در جهت مقابله با کووید

رسانی مسـتمر و شـفاف و انتشـار رسـمی وضـعیت شـیوع اطالع 310/1
 03-کووید

357/1 

در شـهر  03-های ناکارآمد مقابله با کوویـدکنار گذاشتن روش
 های کارآمدترکارگیری روشتبریز و به

 151/1 03-دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات کووید 321/1

های شـهروندان بـرای نقدپذیری در برابر اعتراضات و خواسـته
 در شهر تبریز 03-مقابله با کووید

 میزان روراست بودن، شفافیت و صداقت مسئوالن شـهری تبریـز 113/1
عملکـرد، اقـدامات و تصـمیمات اتخاذشـده در برابـر  در خصوص

 03-کووید

111/1 

 مندیقانون

ه بـا اجرای یکسان و عادالنه قوانین محدودکننـده بـرای مقابلـ
 برای همه شهروندان در شهر تبریز 03-کووید

کـرد میزان اعتمادسازی مدیریت شهری تبریز از طریق ارائـه عمل 111/1
 به شهروندان 03-شفاف در مقابله با کووید

713/1 

 سازی فرآینـد و سـازوکارهایپرهیز از کاغذبازی اداری و ساده
 در مدیریت شهری تبریز 03-کووید قانونی مقابله با

331/1  
 
 
 

 آوریتاب

 717/1 بحراننگرش و باور خانوارها در ارتباط با 

امات برخورد قانونی مدیریت شهری تبریز در مقابل انجـام اقـد
 03-شهروندان در برابر کوویدغیرقانونی 

 کت دراز طریق شر بحرانمهارت خانوارها در زمان وقوع و بعد از  353/1
مثل ارائه  هاییمهارتهم نین بحران آموزشی مقابله با  هایدوره
 اولیه، حفظ آرامش روحی و روانی هایکمک

751/1 

ری میزان آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات و ضـواب  شـه
 هابرای رعایت آن 03-شده در مقابل کوویدوضع

مـادگی در آالزم دربـاره  هـایآموزش بادانش خانوارها در ارتباط  723/1
 بحرانوقوع  اارتباط ب

 

115/1 

 کارایی

ا بله بـکارایی عملکرد مدیریت شهری تبریز در ارائه خدمات مقا
 تبریز در شهر 03-کووید

هـا نسـبت بـه و دانـش آن پذیرآسیب هایگروهشناسایی افراد و  331/1
 بحرانافراد در ارتباط با  پذیریآسیب دالیل

103/1 

ی در تالش مدیریت شهری تبریز در بهبود ارائه خدمات بهداشت
 03-جهت مقابله با کووید

 721/1 ،یخطر بیمارها از آگاهی خانوارها در ارتباط با میزان آگاهی آن 120/1

گیری و گسـترش شـهر شـکل تالش مدیریت شهری تبریز در
 03-هوشمند و الکترونیک برای مقابله با کووید

 110/1 ،های بهداشتیپروتکلآگاهی از  113/1

ی ها و اقدامات مستمر و دائمی مدیریت شهری تبریز برافعالیت
 03-مقابله با کووید

 721/1 ،بحرانبا  برای مقابله ایمحلهامداد  هایگروهآگاهی از وجود  131/1

پذیرمسئولیت
 ی

میزان احسـاس مسـئولیت مـدیریت شـهری تبریـز در تـأمین 
دمات و ارائــه خــ 03-امکانــات و تجهیــزات مقابلــه بــا کوویــد

 بهداشتی به کلیه شهروندان در مناطق شهر تبریز

ر برابـ اعتماد اجتماعی در بین اعضای جامعه برای واکنش مؤثر در 112/1
 بحران

123/1 

های موقع برنامـهی تبریز در اجـرای بـهمسئولیت مدیریت شهر
 در سطح شهر تبریز 03-مقابله با کووید

ه اسخ بپانسجام اجتماعی بین نهادهای اجتماعی در مقابله مؤثر و  310/1
 بحران

717/1 

های شهروندی الزم توس  مدیریت شهری تبریـز ارائه آموزش
-ویـدپذیری شهروندان برای مقابله با کوجهت ارتقاء مسئولیت

03 

151/1    

 

است کـه بـرای محاسـبه متغیرهـای  2/1ها باالتر از می بارهای عاملی گویهدهد که مقادیر تمااطالعات جدول نشان می
دهنده مقیاس ضعیف بوده و نشان 3/1تا  5/1آیند. مقدار بار عاملی بین حساب میپنهان مدل مقیاس بسیار قابل قبولی به

شده دارای مقیـاس نسـبتاً دهد که متغیر مشاهدهنشان می 2/1تا  3/1شود. بارهای عاملی بین  احتماالً باید از مدل حذف
دهنـد کـه متغیـر نیـز نشـان می 2/1تـر از کنـد. مقـادیر بزرگحال برای ادامه آنالیز کفایـت میضعیفی بوده ولی درعین
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 اطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است.پذیر مقیاس قابلمشاهده
های آشکار رابطه قوی بین متغیـر پنهـان خـود آمده از مدل تحلیل عاملی تأییدی، تمامی شاخصدستس نتایج بهبر اسا

و  03-شده توس  مدیران شهری تبریز در جهت مقابله بـا کوویـدهای دادهموقع وعدهکه شاخص اجرای بهطوریدارند. به
هـا و اقـدامات ها، پروژهشهر تبریز، تشریح مستمر برنامهدسترسی آسان به مدیران شهری و شهرداری و شورای اسالمی 

ترین رابطه را بین متغیر پنهان خود به ترتیب با ان تبریزی قویبه شهروند 03-شده و در دست انجام مقابله با کوویدانجام
 دارند. 313/1و  311/1

 

 ضرایب مسیر و معناداری آن

همـان  ابطه بین دو متغیر پنهان اسـت. در حقیقـتدت و جهت این رکننده وجود رابطه علی خطی و شضریب مسیر بیان
شود. عددی بـین تر رگرسیون ساده و چندگانه مشاهده میهای سادهضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که در مدل

ین س بـدهنده رواب  معکودهنده رواب  مستقیم و ضرایب مسیر منفی نشانه ضرایب مسیر مثبت نشان+ است ک0تا  -0
دهنده نبود رابطه علی خطی بین دو متغیر پنهان باشد و اگر برابر با صفر شوند، نشانمتغیرهای پنهان مستقل و وابسته می
باشد که با برقرار شدن رواب  غیرمستقیم از میزان بزرگی یـک دهنده قدرت رابطه میاست. این مقدار ازنظر بزرگی نشان

)ضـریب  ترکیبـی از اثـر مسـتقیم منظور برخی از محققان بر ضرورت اثرات کلی که شود، به همینضریب بتا کاسته می
 Smart-PLSافـزار ن از نرمآمتناظر با  tمسیر یا بتا( و غیرمستقیم است تأکید دارند. ضرایب مسیر اثرات مستقیم و مقدار 

 اند.شدهنشان داده 3و  5و شکل شماره  1ماره شده است در جدول شاستخراج
 

 
 PLS وتحلیلتجزیهنتایج  .2کل شماره ش
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 نمودار t اماره وتحلیلتجزیهنتایج  .3شکل شماره 

 

 متغیر حکمروایی مطلوب شهری هایشاخص شدهمحاسبهضرایب  .6جدول شماره 
 اثر مستقیم مسیر مستقیم

 ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل
β 

 tآماره 

T-value 
 سطح معناداری

P-value 
أیید در رد ت

 10/1سطح 

 اجماع پذیری

 آوریتاب

 تأیید 117/1 111/3 523/1

 تأیید 111/1 210/3 301/1 یریپذانعطاف

 تأیید 111/1 115/3 311/1 شفافیت

 تأیید 112/1 111/5 551/1 عدالت

 تأیید 101/1 171/5 311/1 یمندقانون

 تأیید 111/1 121/2 332/1 پذیرییتمسئول

 تأیید 111/1 202/3 331/1 مشارکت

 تأیید 111/1 123/1 322/1 ییگوپاسخ

 تأیید 111/1 531/1 333/1 کارآیی

 

درصد ضرایب مسیر و رواب  فرض شده در مدل  32داری است، در سطح معنی 31/0تر از بزرگ Tبا توجه به اینکه آماره 
، متغیرهـای مسـتقل 1ت. بـا توجـه بـه جـدول شـماره ها معنادار اسشود و رواب  میان مؤلفهساختاری پژوهش تأیید می

پـذیری، شـفافیت، اجمـاع پـذیری و گویی و قانونمندی، کـارایی، انعطافپذیری، پاسخپژوهش حاضر مشارکت، مسئولیت
در سـطح  551/1و  523/1، 311/1، 301/1، 333/1، 311/1، 322/1، 332/1، 331/1عدالت که بـه ترتیـب بـا ضـرایب 

های آوری( تأثیر مثبت و معنـاداری داشـته اسـت کـه در بـین شـاخصبر متغیر مستقل پژوهش )تاب p</05داری معنی
پذیری و ازآن به ترتیب متغیرهـای مسـئولیتمربوط به متغیر مشارکت و پس 331/1شده بیشترین تأثیر با ضریب بررسی

هایی هم ون نا در شهر تبریز مشارکت با گویهآوری اجتماعی در بحران کروپاسخگویی قرار دارد. بنابراین در افزایش تاب
ها و نهادهای مـدنی غیردولتـی در زمینـه مسـائل های صنفی، انجمنسازی نهادی )ایجاد و تقویت تشکلامکان ظرفیت

محوری )واگذاری و تفویض تدریجی وظایف مـدیریت در شهری تبریز، ایجاد محله 03-شهری( در مدیریت بحران کووید
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در شهر تبریز به اهالی محالت و تقویت شوراهای محلی(، میزان آموزش حقوق و وظایف شـهروندی و  03-بحران کووید
 2بیشترین اثرگذاری را داشته است. هم نین با توجه به سطح معناداری  03-ارتقاء فرهنگ مشارکت برای مقابله با کووید

ل و وابسته تحقیق ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد توان نتیجه گرفت بین متغیر مستقدرصد می 32درصد و سطح اطمینان 
 (.7)جدول شماره 

 

 (بیماری کرونا در برابر شهری آوریتابشهری( بر متغیر وابسته ) مطلوبمیزان تأثیر متغیر مستقل )حکمروایی . 7جدول شماره 

 ضریب تأثیر فرضیه

ادر برابر بیماری کرون شهری یآورحکمروایی خوب شهری بر تاب  113/1  

 

آمده دسـتبه 113/1 کرونا در برابر بیماری شهری آوریتابشهری بر متغیر  مطلوبمتغیر حکمروایی  نتیجه ضریب تأثیر
شهری در  آوریتابمتغیر  تأثیر باالیی بر پذیرمشاهدهشاخص  51بدین مفهوم که متغیر حکمروایی خوب شهری با  .است

 برابر بیماری کرونا دارد.
ر دو مـدل هـپیشنهادشـده اسـت. ایـن شـاخص  ی، شاخصی بـه نـام نیکـویی بـرازشجزئربعات ی حداقل مسازمدلدر 

رود. بـرای یمـلکرد کلی مدل بـه کـار معیاری برای سنجش عم عنوانبهدهد و یمیری و ساختاری را مدنظر قرار گاندازه
ی کیفی مدل هاشاخصقسمت  در PLSمحاسبه میانگین یا متوس  مقادیر اشتراکی متغیرهای مدل، از خروجی الگوریتم 

 شده است.ارائه داده 1ه شده و نتایج آن در جدول شماراستفاده
 برازش مدل ییکوین .8جدول شماره 

تأییدمقدار قابل مدل تخمینی مدل استاندارد نوع شاخص  نتیجه 

نیکویی برازش تأیید مقادیر نزدیک به صفر SRMR 013/1 013/1 اندهن استانداردشده مجذور باقیمیانگیم شهیر  

 تأیید نیکویی برازش 32/1کمتر از  d_ULS 312/1 312/1 مربع فاصله اقلیدسی

 تأیید نیکویی برازش 32/1کمتر از  d_G 301/1 301/1 فاصله هندسی

 تأیید نیکویی برازش 21بیش از  Chi-Square 111/30 111/30 کای اسکوئر

 تأیید نیکویی برازش 3/1از  ترشیب NFI 303/1 303/1 شاخص برازش هنجار شده

 

 گیرینتیجه
گیری این بیماری در شهرهای ایران ازجملـه تبریـز، شـرای  حـاد و در جهان و متعاقب آن همه 03-شیوع بیماری کووید

 مخـاطراتشـهروندان در برابـر  یاجتماعآوری منظور مدیریت این بحران و ارتقای تابای را به وجود آورده است. بهویژه
طور ، توجه به اصول حکمروایی مطلوب شهری ضروری است. شهر تبریز نیز به مانند سایر شهرهای کشور بـه03-دیکوو

آوری اجتماعی شهروندان قرارگرفته است. مدیریت شهری تبریز نیز برای ارتقای تاب 03-حادی تحت تأثیر اپیدمی کووید
راستا پـژوهش حاضـر در پـی تبیـین اثـرات حکمروایـی راهی جز اتکا به اصول حکمروایی مطلوب شهری ندارد. در این 

در شهر تبریز بوده است. بدین منظور در ابتدا  03-دیکووآوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی مطلوب شهری بر تاب
 03-آوری اجتماعی شهروندان در برابـر کوویـدهای تأثیرگذار حکمروایی مطلوب شهری بر تاببا روش دلفی فازی مؤلفه

 هامؤلفهنوع  PLSافزار در شهر تبریز شناسایی شدند. سپس با مدل تحلیل معادالت ساختاری و روش تحلیل مسیر در نرم
های حکمروایـی آمده، مؤلفـهدسـتمطابق نتـایج به .است شدهمشخص هامؤلفه ریبر سا یریو اثرپذ اثرگذاری به توجه با

پذیری، شـفافیت، اجمـاع پـذیری و عـدالت بـا ونمندی، کارایی، انعطافگویی و قانپذیری، پاسخشامل مشارکت، مسئولیت
ــرایب  ــی 551/1و  523/1، 311/1، 301/1، 333/1، 311/1، 322/1، 332/1، 331/1ض ــطح معن ــر  p</05داری در س ب

ه است و داشت 331/1آوری اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشته است که مؤلفه مشارکت بیشترین تأثیر را با ضریب تاب
آوری اجتماعی در بحران کرونـا پذیری و پاسخگویی قرار دارند. بنابراین در افزایش تابازآن به ترتیب مؤلفه مسئولیتپس

هـا و های صنفی، انجمنسازی نهادی )ایجاد و تقویت تشکلهایی هم ون امکان ظرفیتدر شهر تبریز مشارکت با گویه
محوری در شـهری تبریـز، ایجـاد محلـه 03-ئل شهری( در مدیریت بحران کوویدنهادهای مدنی غیردولتی در زمینه مسا
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در شـهر تبریـز بـه اهـالی محـالت و تقویـت شـوراهای  03-)واگذاری و تفویض تدریجی وظایف مدیریت بحران کووید
اثرگـذاری بیشترین  03-محلی(، میزان آموزش حقوق و وظایف شهروندی و ارتقاء فرهنگ مشارکت برای مقابله با کووید

 را داشته است.
 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع
خصصـی ارزیـابی ت-فصلنامه علمـی پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران،( 0333) حسین ایمانی جاجرمی، (0

 .17-013 ، صص.5، شماره 0تأثیرات اجتماعی، دوره 

 یررسـب( گـزارش 0333ت )سـادا یحسـن ،آبـادیدولتشـمس  ؛پورفتح اهلل، مائده ؛طاها ،یربان ؛صفار، محمد ؛مینس ،یالکچا (5
شـهر  ریزیبرنامهات مرکز مطالعات و انتشارچاپ اول، تهران: ، (COVID-19) در مقابله با یو محل یمل هایحکومتتجارب 
 تهران

 یوضع اضـطرار تیریمد دربارهنما راه ی؛ کتاب هدمیبه اپ یشهر ییفضا -یرکرددهی کاراهبرد پاسخ( 0333) زهرهدودانگه،  (3
 ن.شهر تهرا ریزیبرنامهمرکز مطالعات و ی، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر

 یملـ شیهمـا نیچهـارمی، اجتماع آوریتاببر  یشهر ییتأثیر حکمروا( 0337) حامد دیسی، حجاز و دختبیگی، کیاندیوان (1
 .تهران ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب، داریپاو شهر  یمعمار

و  هاشــاخص و آوریتــابتبیــین و تحلیــل مفهــوم ( 0332)، امیــر نیابســطامیرضــایی، محمدرضــا؛ ســرائی، محمدحســین؛  (2
 .35-11 ، صص.0، شماره 1 سالسوانح طبیعی، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران،  آن در هایچارچوب

 شـهر یـک منطقـه: یمورد مطالعه کالبدی هایشاخص اساس بر شهری فرسوده هایبافت شناسایی (0331) هوشنگ سرور، (1
 .0-01، صص. 0، شماره 5 دورهپایدار،  شهر فصلنامه تبریز،

های حکمروایی خوب شهری در ( بررسی وضعیت شاخص0337زاده اردستانی، سهیال؛ ضرابی، اصغر؛ تقوایی، مسعود )عسکری (7
 .313-332. ، صص0، شماره 01ای، سال و توسعه ناحیه شهر اراك، جغرافیا

سـتفاده از ( تحلیلی بر معیارهای حکمروایی خوب شهری بـا ا0331، کامران )زاده، هادی؛ نعمتی، مرتضی؛ جعفری رضاییعلی (1
 .051-012. ، صص51، شماره 1ای، سال های شهری و منطقهمراتب فازی، مطالعات و پژوهشروش تحلیل سلسله

های حکمروایـی شهرها مبتنی بـر شـاخص( ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کالن0337رضویان؛ محمدتقی ) و لو؛ داودعیوض (3
 .072-035، صص. 25، شماره 01شهر تهران(، جغرافیا و توسعه، سال مطلوب شهری )موردمطالعه: کالن

های مقـاالت کرونـا و جامعـه ایـران؛ سـویه ر مواجهه با کرونا؛ مجموعهدشناسی نظام حکمرانی ( آسیب0333فتاحی، سجاد ) (01
هشـگاه ان: انتشـارات پژواسماعیل، چاپ اول، تهر پور؛داریوش، غالمی فرهنگی و اجتماعی به کوشش سلگی؛ محمد، مطلبی؛

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 آوریتـاب شیفـزادر ا یمطلـوب شـهر یـیروا( نقـش حکم0337) یعلـ ی،مجنون ؛احمد ،آفتاب ی؛مجتب ،مفرح ؛دریح ی،لطف (00
، شـماره 1 ، سال(ایمنطقه ریزیبرنامه) ایفصلنامه جغراف ،(زیشهر تبر: کالنی)مطالعه مورد رانیدر ا یررسمیغ هایسکونتگاه
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