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Abstract 
Throughout the history, the speed of disease outbreak has played an important 
role in reducing the independence and sustainability of cities around the world. 
Challenges arising from this important factor have affected the level of authority 
and sovereignty of cities and by becoming a global crisis, it has been able to have 
special effects on the strength and resilience of cities, especially the small ones. 
This research uses a documentary-survey method to analyze the use of scientific 
and technological tools and methods in empowerment and comprehensive 
development of small cities in the world and specifically, in Iran. A field study has 
been done in small cities (e.g., Amlash, Noor, Imamzadeh Abdullah and Jajarm) and 
the successful experiences of other small towns in developed countries have been 
reviewed. In addition to interviewing experts from the municipalities of these 
cities, 15 people (60 samples in total) were interviewed to obtain real information 
about the quality and socio-economic conditions of these cities, as a reflection of 
how they are managed. The participants were selected through snowball 
sampling. In this study, the findings showed that due to various constraints, if 
small towns wanted to be resilient to crises such as the outbreak of  COVID-19, 
they would have to build on priorities, e.g., increased bandwidth, virtual training 
and increased Internet access, and enhance their indigenous social networking 
activities, self-reliance, collaboration, and capabilities. The results showed that 
due to various limitations, if small towns want to be resilient and resistant to 
crises such as the COVID-19 disease, they must increase their self-reliance, 
assistance and indigenous capabilities through social networks. This important 
outcome can be achieved through the formulation and implementation of policies 
that enhance networking and inter-urban interactions (especially between the 
small cities and medium and large cities). 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In this millennium, the key to the 
development of human societies is to 
increase capabilities and synergistic 
interactions between information 
technology and human resources 
development. Challenges and problems of 
cities, especially small towns in the face of 
the outbreak of the COVID-19 in Iran and 
the world, has become very important 
today. The present study, with the aim of 
analyzing the relationship between city 
size, benefits of communication and 
information technology, and small cities 
facing the crisis of the outbreak of this 
disease, emphasizes the importance of 
using new technologies of communication 
and data processing and information.  

This research has been based on a 
documentary-survey method, review and 
analysis of the use of scientific and 
technological tools and methods in 
empowerment and comprehensive 
development of small cities in the world 
and Iran, field studies in several selected 
small cities (e.g., Amlash,Gilan, Noor and 
Imamzadeh Abdullah, Mazandaran, and 
Jajarm, North Khorasan), and based on the 
successful experiences of other small 
towns in developed countries. The 
residents were asked about the level of 
access to urban services, the level of 
digitalization, the use of new technologies 
and the integration of local services as 
other variables affecting the manner and 
quality of the city in dealing with this 
crisis. In addition to interviewing experts 
from the municipalities of these cities, 15 
people (60 samples in total) were 
interviewed to obtain real information 
about the quality and socio-economic 
conditions of these cities, as a reflection of 
how they are managed. The participants 

were selected through snowball sampling. 
Then, using hierarchical analysis 
techniques and pairwise comparisons to 
prioritize and validate the options, the 
research findings were analyzed. 

2. Research Findings 
Several important strategic plans can 
make small cities in the world and Iran 
resilient to crises such as the Covid-19, 
including changing the location of works 
and activities and making them more 
flexible to prevent any interruption in 
their implementation, and provide the 
people with enough opportunity to deal 
with arrears or supplements, such as 
increasing bandwidth, training access to 
information networks. There should be 
specialized trainings leading to improved 
productivity, extensive and effective use of 
a variety of efficient technologies for 
activities and jobs, and improved provision 
of face-to-face services. Moreover, there 
should be an emphasis on green and low-
carbon economy and trade. 

3. Conclusion 
This study found that due to various 
constraints, if small towns want to be 
resilient to crises such as the Covid-19 
outbreak, they should build on priorities 
such as increased bandwidth, virtual 
training and increased Internet access, 
and enhance their indigenous social 
networking activities, self-reliance, 
collaboration, and capabilities. These 
important strategies can also be achieved 
through the formulation and 
implementation of policies that enhance 
network performance and inter-urban 
interactions (especially between small 
towns with medium and large cities) in the 
areas of economics, electronic exchanges, 
virtual services, and diversity of activities. 
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 چکیده
ل  کاهش  در  مهمی  نقش  ها،  بیماری  واگیری  سرعت   تاریخ،  طول  در   جهان   شهرهای  پایداری  و  استقال

ت  و  اختیارات  سطح  مهم،  عامل  این  از  ناشی  های  چالش.  اند  داشته  و   ساخته  متاثر  را  شهرها  حاکمی
 شهرهای  بویژه  شهرها،  آوری  تاب  سطح  و  قدرت   بر  ای  ویژه  آثار  جهانی،  بحرانی  به  شدن  تبدیل  با

یان   ارتباط  تحلیل  هدف  با  رو،  پیش  نوشته.  است  داشته  کوچک  تکنولوژی   از  مندی  بهره  شهر،  اندازه  م
ای مواجهه و اطالعات- ارتباطات همیت بر ،19-کووید  بحران با کوچک شهره   های  تکنولوژی کاربرد ا

هیت  با  پژوهش  این.  دارد  تاکید  اطالعات  و  داده  پردازش  و  ارتباطات  نوین  از  تجربی،  ای  توسعه  ما
 تحلیل  و  مرور  به  پیمایشی،-اسنادی  روشی  و  استقرایی  رویکرد  با  اینرو  از.  است  کاربردی  هدف،   حیث

  کوچک   شهرهای  جانبه  همه توسعه  و  توانمندسازی در  تکنولوژیک  و  علمی های  روش  و  ابزار  کاربرد
ی  مطالعات  و  ایران  و  جهان  در   جاجرم   و  عبدهللا  امامزاده  و  نور  املش،:  کوچک  شهرهای  در  میدان

جربه  براساس  همچنین.  است  پرداخته   پیشرفته   کشورهای  در  کوچک  شهرهای  دیگر  موفق  های  ت
  شهرهای   اگر  گوناگون،  های  محدودیت  دلیل  به  که  داد  نشان  بررسی  این.  است  شده  تکمیل  و  استوار

 طریق از بایستی باشند، مقاوم و  آور تاب 19-کووید شیوع نظیر بحرانهایی برابر در  بخواهند کوچک
ای  افزایش  مانند  هایی  اولویت سترسی  افزایش  و  مجازی  های  آموزش  باند،  پهن ترنت،  به  د   موجبات   این

یی  و   همیاری  خوداتکایی،  اجتماعی،  های   شبکه   های فعالیت  و   تشکیل   فراهم   را  خود  بومی  های  توانا
ستراتژی  این.  دهند  افزایش  را  آنها  و  آورند یق  از  همچنین  مهم،  های  ا  سیاست   اجرای  و  تدوین  طر
  کوچک   شهرهای  بویژه)  شهری  بین  متقابل  همکاری  و   ای  شبکه  عملکرد  که  است  تحقق  قابل  هایی

ه  در  را(  بزرگ  و  میانی  شهرهای  با ک، مبادالت  اقتصادی،  های  زمین   در   تنوع  و  مجازی  خدمات  الکترونی
 . دهند گسترش مشترک های فعالیت

 کلیدواژه ها: 
  تکنولوژی، راهبرد، کوچک، شهر

 19-کووید  مدیریت،
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 19-اطالعات و مواجهه با پاندمی کووید شهرهای کوچک، تکنولوژی  . فنی  زهره

 مقدمه 1
  مثابه   به   انسانی   جوامع  توسعه   کلید   طورکلی، به

  تعامالت   در  ریشه  ،«انسانی  هایقابلیت   افزایش»
- اطالعاتی   تکنولوژی  های پیشرفت   بین  افزاهم

هیمانن   کاستلز)  دارد  انسانی   توسعه  و  1ارتباطی ، 2و 
  های   سرمایه   افزایش   بین   دیگر عبارتبه (.  2021

  و   آبرومندانه  زندگی  و  3( گرایی  اطالعات )  اطالعاتی 
  بنیادین   ایرابطه  ایجامعه  هر   در   ها انسان   مرفه

  عموما   معاصر شهرهای   مدیریت سیستم. دارد وجود 
  به   ویژه،  طوربه  یافته،توسعه  کشورهای  شهرهای   و

  های همکاری   و   اطالعات  تبادل   افزایش   دنبال 
  رفع   هایحلراه   به  دستیابی  برای  مؤثر  ایشبکه

  این   کلیدی   نقش   و  هستند  شهری  مهم  مسائل
  پیچیده  هایچالش   با  کارآمد  مواجهه  در  را  هاهمکاری 

  از   یکی.  اندکرده   تربرجسته   اقتصادی-اجتماعی 
  کووید   پاندمی   که   است  کرده  تحلیل  چنین   هاپژوهش 

  شهری   ساختارهای  و  شهرنشینی   داد،  نشان  19
  فعالیت   و   زندگی   سبک  در   عمیقی  تغییرات  معاصر

  و   بازشناخت  بازنگری،  نیازمند  که  آورده  پدید  انسانی
 (.Capolongo & et al. 2020) هستند  تحول 

  و   هابیماری   شیوع  تاریخی،  های دوره  طی  
  پایداری   و   استقالل   کاهش   در   مهمی  نقش  ها،ویروس 

  های چالش   ؛(2014  ،4فنی )  اندداشته  جهان  شهرهای 
 استقالل،  سطح   امروز،   تا   که   عاملی   ترینمهم   از   ناشی 

  با   و  ساخته  متأثر  را  شهرها   حاکمیت  و  اختیارات
  آثار   است  توانسته  جهانی،  بحرانی  به  شدنتبدیل

  شهرها،   آوریتاب   یا  تحمل  سطح  و  قدرت  بر  ایویژه 
(.  2021فنی،  )  باشد  داشته  کوچک   شهرهای   ویژه به

  بحرانی   که   اندکرده   تحلیل  همکار،  و  شریفی   همچنین 
  کیفیت   مانند  عواملی   طریق  از   ،19  کووید  مانند

  و   مدیریت   اجتماعی،-اقتصادی  شرایط   زیست،محیط
  شهرها   بر   شهری   طراحی   و   ونقلحمل   و   حکمروایی 

  های مکانیزم   و  هاسیستم  درواقع.  تأثیرگذارند

 
1 Information-communication Technology (ICT) 
2 Castells & Himanen  

 شکل معنای به  بیشتر،  اطالعات کسب و تولید به گرایش 3
ی اجتماعی، سازمان از جدیدی  که است فنی و  ، کالبدیاقتصاد

  رصد   امکانات  مانند  ویروس  این  شیوع  محدودکننده
  یک   صورتبه  اجتماعی  هایمحدودیت   اعمال   و

  ملزومات   از   محور،   داده  آموزشی   الکترونیک   برنامه
  اند شده   معاصر  شهرهای   زیرساختی 

(Shorfuzzaman, & et al. 2020 .) 

  مسائل   و  ها  چالش  موضوع  امروزه  ترتیب،  این  به
  شیوع   با  مواجهه  در   کوچک  شهرهای   بویژه  شهرها

  زیادی   اهمیت   جهان،  و   ایران   در   19-کووید   پاندمی 
  با   موضوع   این   رو،   پیش  نوشته  در .  است  کرده  پیدا

  ارتباطات   نوین  های  تکنولوژی  کاربرد  اهمیت  بر  تاکید
  شده   تحلیل  اطالعات،  و   داده   الکترونیکی  پردازش   و

 .  است

  از   فراگیرتر  بسیار   جهان،  در  19- کووید   بحران   البته
  پیر  غنی،  و   فقیر  روستایی،  و   شهری   ها،  اپیدمی   سایر

  همه   وسیعی،  مقیاس   در  و  شناسد  نمی ....    و   جوان   و
  مواجهه   و   برخورد  نوع  اما  است   کرده  درگیر  را  کشورها

  و   شناخت   آگاهی،  نیازمند  آن  مدیریت   و   مساله  با
  فنی )  دارد  اثرپذیر  و  اثرگذار  عوامل  جانبه  همه  بررسی

  همواره  ایران،  در   که   آنجایی   از (.  2021همکار،    و
  مشابه،   های   چالش  در  میانی،  حتی   و   بزرگ  شهرهای 

  تدابیر   و  ها  برنامه  از  و  بوده  اقبال   و  توجه   مورد   بیشتر
  شهرهای   اند،  بوده   برخوردار  کارسازتری  و   جامع

خت  مطالعه،  به  اکنون   کوچک    برای   راهکارهایی  و  شنا
  شهرها   این .  نیازمندند  دوره  این   در   بیشتر   آوری   تاب

  هوشمند   توسعه  برای   کننده  فعال   های   شبکه  نیازمند
  اقدامات   و  رویکردها   نگرش،  دگرگونی  در  تا  هستند

  باشند  موثر  نیز  آنها   آوری  تاب   مدیریت  حوزه  در
 (.   2021فنی، )

  میان   گسترده   ساختاری  های   تفاوت   وجود   با
  ای   تازه  پژوهش   در   جهان،  با   ایران   کوچک  شهرهای 

  اجتماعی  و اقتصادی های شاخص و عوامل زمینه در
  شهرهای  بویژه شهرها  در   کرونا  بحران شیوع بر موثر

 Center for)  ویلز  و   انگلستان  های   شهرک   و   کوچک 

م از ای تازه نوع گیری شکل سبب خود   در داری سرمایه نظا
  کاستلز،: از نقل به 2014. ز . فنی: به. ک. ر) است شده جهان

2007(. 
4 Fanni 



 
 

204 

 .216تا  199  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

 19-شهرهای کوچک، تکنولوژی اطالعات و مواجهه با پاندمی کووید . زهره فنی

Towns, 2021  )،   شود   می   سبب   که  شرایطی  به  
  هایی   بحران  برابر  در   ها  شهرک   و  کوچک   شهرهای 

 اشاره  نیز  باشند  پذیرتر  آسیب  کرونا  شیوع  مانند
:  از  عبارتند  ها  شاخص  این  مهمترین.  است  شده

 قرنطینه  اجتماعی،  بهزیستی  سالمند،  جمعیت
  از .  نسبی  محرومیت   اقتصادی،  بهزیستی   اجتماعی،

  هر   که  شود  می   استنباط  چنین   پژوهش   این  نتایج 
  و   ابتال  میزان  بر  خود  نوبه  به  ها   شاخص  این   از  یک

.  است  بوده   اثرگذار   اپیدمی،  این   از   ناشی   میر  و   مرگ
- اقتصادی  های  داده   و  آمار  به  مراجعه  با   اینرو،  از

  میزان   توان   می   ایران،  در  کوچک  شهرهای   از  اجتماعی
  بحران   شیوع  در  را  ها  شاخص  این  از  یک  هر  اثرگذاری

  بر   عالوه.  نمود  محاسبه  آن   از   ناشی   تلفات   و   کرونا 
  مورد   در  هم  دیگری  حقایق   مهم،  واقعیت  این

  دارد   وجود  کشور  در  میانی  حتی  و  کوچک  شهرهای
  این   در   محلی   دولت   عملکردی   حوزه   و   حیطه   که

  و   قوانین  یا  و  سازد  می  محدود  بسیار  را  شهرها
  درستی   به  محلی  مقیاس  در  مدیریتی -اداری  ضوابط 

 . شوند نمی اجرا

  شهری،   جمعیت  بیشتر  پیشرفته،  کشورهای   در
  کنند؛  می   زندگی  یکصدهزارنفری  زیر  شهرهای   در

  جمعیتی،  اندازه  از  صرفنظر شهرها  همه  اینکه  ضمن 
  نقاط   از   ای  تنیده  بهم  های  جریان  و  شبکه  قالب   در

  فعالیت   تجهیزات  و  سرمایه  اطالعات،  سکونتگاهی،
  برخی .  ندارند  لحاظ   این  از  چندانی  تفاوت  و  کنند  می

  رابطه   در   مستقیم   بطور  هم   آنها   کوچک   شهرهای   از
  اینرو،   از .  کنند  می   کار   کشورها،  این   کالنشهرهای   با

  مهاجرت   برای  دلیلی   شهرها،  این   در   ساکن  جمعیت
باقری   میانی   یا  بزرگ  شهرهای  به و  ، 1ندارند)فنی 

2015)  . 

  میان   ارتباط  تحلیل  هدف  با   رو،  پیش   نوشته
-   ارتباطات  تکنولوژی  از   مندی  بهره  شهر،  اندازه

  شیوع   بحران   با  کوچک   شهرهای   مواجهه   و   اطالعات 
  های   تکنولوژی  کاربرد  اهمیت   بر  ،19- کووید  بیماری

.  دارد  تاکید  اطالعات   و   داده  پردازش   و   ارتباطات   نوین
  و   مرور  ای،  کتابخانه -اسنادی  روش  به  مطالعه  این

 
1 Fanni & Bagheri 

  و   علمی   های  روش  و   ابزار  کاربرد  بر  تحلیلی
  جانبه   همه  توسعه  و   توانمندسازی   در   تکنولوژیک 

  تجربه   براساس   که  تحلیلی  است؛  کوچک  شهرهای 
  کشورهای   در   کوچک  شهرهای   دیگر  موفق  های

  همواره  ایران،  در   که   آنجایی  از.  استوارست  پیشرفته
  از   و   اقبال   مورد  بیشتر  میانی،   حتی  و  بزرگ   شهرهای 

  اند،   بوده  برخوردار  موثرتری  ای  توسعه  های  برنامه
  راهکارهایی   و   شناخت  مطالعه،  به  کوچک  شهرهای 

. نیازمندند  بحران  این  در  بیشتر  آوری  تاب  برای
  چگونه  که  است   این   حاضر  مطالعه  کلیدی  پرسش 

  هایی   بحران  با  مواجهه  در   توانند  می  کوچک   شهرهای 
  را   خود  مقاومت  ،19-کووید   بیماری  شیوع   مانند

   نمایند؟ مدیریت را آن و دهند افزایش 

 

 مبانی نظری  2
  كوچك   شهر  تعريف  و   تعيين  در   اصوال    شهر کوچک: 

  كه   شود   مي  تأكيد  جمعيتي«  »اندازهمعیار    بر  بيشتر
  ويژگي   ديگر  مورد   در  بودن داده ها   محدود   آن   داليل   از

  نيز   كوچك   شهر .  شهرهاست  اين  كاركردهاي   و   ها
  درجه  به   است و   نسبي  مفاهيم، مفهومی   برخي   مانند

  ساختار   و  يافتگي   توسعه   سطح  شهرنشيني،
  شاخص   ترين  رايج  دارد.  بستگي  كشور   يك  اقتصادي

  هر .  است  جمعيتي   شاخص  شهرها،  بندي   سطح   براي 
نقشي  داللت  شهر،  جمعيتي  اندازه  چند   در   كه  بر 

  بيانگر   تواند   مي   ولي  ندارد   كند،   مي   ايفا   منطقه
  حوزة   و   شهري   شبكه  در   شهر   نقش   و   عملكرد 

 (. 2015، 2باشد )فنی و باقری  پيراموني

اطالعات  سوم    ارتباطات:-تکنولوژی  هزاره  در 
اطالعات  میالدی، عنوان  -تکنولوژی  به  ارتباطات، 

عاملی فعال کننده و تسهیلگر توسعه و بهبود زندگی  
تاکید   با  هوشمند،  شهر  است.  شده  شناخته  انسان 
فناوری   کاربرد  های  زیرساخت  تقویت  و  گسترش  بر 

اطالعات   از  –های  برداری  بهره  قالب  در  ارتباطات 

2 Fanni & Bagheri 



 

205 

 .216تا  199  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 19-اطالعات و مواجهه با پاندمی کووید شهرهای کوچک، تکنولوژی  . فنی  زهره

ز شبکه  و تجهی  1»اینترنت در همه امور و فعالیت ها«
گرفته  قرار  ویژه  تاکید  مورد  هوشمند،  فعال  های 
است. البته استفاده از این امکانات پیشرفته نیازمند 
مدیریتی   و  حاکمیتی  فرهنگی،  نگرشی،  تحوالت 
شهرهاست که در این میان، شهرهای کوچک ضعف  

(. این موضوع به حدی  2021های بیشتری دارند )فنی،  
  مبتنی   کوچك  هرهای ش  پایدار   توسعهاهمیت دارد که  

به    اطالعات   و  ارتباطات  تکنولوژیهای   و   ابزار   کاربرد   بر
  شیوه   یا  مدل   یك  عنوان  به  خود،  پسکرانه  با  ویژه

  تأمین   چالش  با  مواجهه  برای  شهرنشینی  جدید
  بهبود   و  کشور   شهری  جمعیت  فزاینده  نیازهای

  روستانشینان   و   شهرنشینان  زندگی   کیفیت   و  شرایط 
 شده است.   بررسی و  طرح

  برابر  در   ایران کوچک  شهرهای  چرا  2.1
  ، 19 کووید مانند هایی  بحران
   پذیرترند؟ آسیب 

های  جریانها  فعالیت  تجهیزات  هوشمندسا  و  و  زی 
  که زمانی اهمیت زیادی یافت  این شهرها،    زیرساختی 

سکونتگاهی  بین  روابط  توسعه   برقرای  تبادالت  برای 
های   ویژگی  از  جنبه  این  تقویت  به  منوط  ای، 

است)فنی،   بوده  کوچک  شهرهای    (. 2021ساختاری 
، به  کوچک فرایند توسعه هوشمند شهر ضمن اینکه 

صرف به    معنای  پیشرفته  و  دیجیتالی  خدمات  ارایه 
شامل    نیست   نساکنا آفرین  تحول  فرایندی  بلکه 

حاکمیت شهر،  ساختارهای  مدیریت،    و  همه 
و    های بین همه نیروها   کارکردها، تعامالت و همکاری 

  ست.بازیگران و ذینفعان شهر ا

شهرهای   کمتر  ازدحام  دلیل  به  چه  اگر   جمعیتی 
  جهان،   در  بزرگ  و  میانی  شهرهای  به  نسبت  کوچک

  شهرها،   این   اما   شده  ثبت  کمتری  تلفات  و   ابتال  نرخ
اجتماعی    –   اقتصادی  های  چالش   با   پاندمی  شرایط  در

ارتباطی  زمینه،   این  در.  هستند  مواجه  خاصی  و 
  ایفا   را  نقش   بیشترین   آنها،  شهری   مدیریت  ساختار

رویکردها   دلیل  به  اغلب   و  کنند  می ها،    و   ویژگی 
  این  پذیری   آسیب  افزایش  سبب  ضعیف، کارکردهای 

 
1 Internet of Things (IOT) 

  شیوع   از   ناشی   روانی  فشارهای .  شوند  می   شهرها 
  قرنطینه  اقتصادی،  پویایی  و  تحرک   نبود   بیماری،

  فعالیت   محدودیت   سالمند،  افراد  برای  بویژه   انسانی 
  بخش   که)  متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  برای

  تشکیل  کوچک  شهرهای   اقتصادی  ساختار  از  مهمی
  اپیدمی   این  اقتصادی   پیامدهای  جمله   از   ،(دهد  می

  متکی   بیشتر  که  کوچکی   شهرهای   اقتصاد .  است  بوده 
  کشاورزی،   خدمات  مانند  ای  ویژه  فعالیت  بر

  ها   بخش  سایر  یا  نقلی  و  حمل  تفریحی،  گردشگری،
  زمانی   شرایط  این.  پذیرند  آسیب  بیشتر  هستند،

  فاقد   شهرها،  این  که  گیرد   می   بخود  بحرانی  جنبه
  برقراری   برای   مناسبی  الکترونیکی   های  زیرساخت

 .  هستند  کرونایی ویژه شرایط  در   سریع ارتباطات

  و   مردم   با   شده  انجام  های  بهمصاح  براساس
  یا   عوامل   بطورکلی  منتخب،   شهرهای   از   کارشناسانی 

  ویروس   بحران   از   شهرها   این   تاثیرپذیری  متغیرهای
  های   سیاست  اقتصادی،  تنوع  سطح  عمدتا   کرونا

  بوده   جمعیتی   مشخصات   و   جغرافیایی   مکان   محلی، 
  دارای   بررسی،  مورد  شهرهای  دیگر،  سوی  از.  است

  بر  باال اتکای بدون ساده، اجتماعی-اقتصادی ساختار
  لحاظ   از  هستند،  پیشرفته  روابط  و  تکنولوژی

  های   برنامه  یا   ها   سیاست  و  اقتصادی  متغیرهای
  اند،   نداشته پیشرفتی  به   رو  شرایط  یا  پویایی  محلی،

  بحران   از   آنها   اثرپذیری  دامنه  یا   میزان  نتیجه  در
  بوده   میانی   و  بزرگ   شهرهای  از   کمتر  هم   19  کووید

 .  است

  و  اطالعات  تکنولوژی  اهمیت  2.2
  با مواجهه  در الکترونیک  خدمات 

 19-کووید  بحران
  و   اطالعات   تکنولوژی   شدن،   جهانی   عصر   در 

  و   اقتصادي  توسعه  زيربنايي  و  اصلي  عامل  ارتباطات،
  محور   عنوان   به  و   شود   مي   محسوب   کشورها  اجتماعي 

  و   شده  مطرح  جهان  در   توسعه  و   تحول   اصلی
  مردم   زندگي  با  آنچنان  نيز  آن  از  ناشي  دستاوردهاي

  سبب   آن،  به  توجهي  بي  و  گرداني  روي  که  درآمیخته
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  البته . شود می امروز شهرهای در  شدیدی نظمی  بی
  همکاران،   و   1محمدی )  اند  داده   نشان   هایی   پژوهش 

  آموزشي   و   فرهنگي   هاي   ساخت   زير  ضعف   که (  2012
  فناوري   راهبردهاي   موفقيت  کاهش   در   شهرها   برخی 

  وجود   همچنین .  است  بوده  موثر   آنها   در   اطالعات 
  به   نیاز   کشور،   در  شتابان  شهرنشینی   متعدد   مسائل

  چندبرابر   را  نوین  های   فناوری  این  تر  گسترده   کاربرد
  ایجاد   کشور،  شهرهای   های   ضرورت   از  و   سازد   می

  آنها   از  استفاده  آموزش  و   فناوری  های  زیرساخت
.  کروناست  نظیر  هایی   بحران   بروز   زمان   در   بویژه 

  آسیب   و   فقیر  گروههای   و  افراد   زمینه  این   در  هرچند
  های   زیرساخت   به   کمتری  دسترسی   جامعه،  پذیرتر 

  ویروس،   این  شیوع  برابر  در  اینرو   از   و  دارند  فناوری
   ( .Sharifi & et al, 2020) دارند  کمتری  آوری تاب

  فرایندهای تجربه و  مدیریت 2.3
 کوچك  شهرهای هوشمندسازی 

 .Pereira & et al)    است    داده  نشان  جهان   در
همه(2017 های  این  بازیگران   .    در   شهری،  سیستم 

  برنامه های فن محور   و  از استراتژیها   گوناگون،  سطوح
شهری   توسعه   برای   جدید،   رشد   نظر  از   مناطق 

زندگی    کیفیت  ارتقا  و   پایدار  توسعه  اقتصادی،
اند  استفاده   و   هوشمند  حکمروایی   تحقق.  کرده 

این  الکترونیك  دولت   واقعی  معنای  به  شهرها  در 
در  شهری  ذینفعان  همه  است  توانسته   مراحل   را 

خدمات   ارایه و  تأمین تدوین و تنظیم سازی، تصمیم
پردازی  عمومی، های   سایر  و   داده    عامل  سیستم 

 . نماید پویا  و  اینترنت فعال  بر مبتنی

  بخواهند  کشور   کوچک  شهرهای   این  اگر   بنابراین
هایی  برابر  در کووید   نظیر  بحران  بیماری    19- شیوع 

 نیازمند  آنها   مدیریتی   نظام  باشند،  مقاوم   و   آور   تاب
  همیاری   خوداتکایی،  بتواند  تا  است  زیربنایی   تحوالت 

  این .  دهند  افزایش   را  شهر  بومی  های  توانایی  و
  هایی  سیاست   اجرای   و تدوین   طریق   از   مهم   موضوع 

 
1 Mohammadi 

م  مراتب درسلسله 2 اهی، نظا   کوچک شهرهای سکونتگ
  و نواحی با زیادی کارکردی-فضایی های پیوستگی و ارتباطات

  همکاری   و  ای  شبکه  عملکرد  که  است  تحقق  قابل
  با   کوچک  شهرهای   بویژه )  شهری  بین  متقابل

 دهند.   گسترش را ( بزرگ  و میانی  شهرهای 

 روش تحقیق 3
حیث    این  از  تجربی،  ای  توسعه  ماهیت  با  پژوهش 

استقرایی،  رویکرد  با  اینرو  از  است.  کاربردی    هدف، 
  و   مرور  ای،  کتابخانه- اسنادی   مطالعات  براساس

  تکنولوژیک   و  علمی   های  روش   و   ابزار  کاربرد  تحلیل
  شهرهای   جانبه  همه  توسعه  و   توانمندسازی  در

  میدانی   مطالعات  سپس   و   ایران   و   جهان   در   کوچک 
   شده   انجام   کشور   منتخب  کوچک   شهر  چند  ر د

  نگارنده   های   تحلیل  از   بخشی  همچنین.  است
  در   کوچک  شهرهای  دیگر موفق  های   تجربه  براساس

  این .   است  شده  تکمیل  و  استوار  پیشرفته  کشورهای 
  مهم   متغیرهای   تحلیل  و   شناسایی   دنبال   به   بررسی، 

  بصورت  نه شهر های واکنش و پاندمی  این اثرگذاری
  بودجه،   یا   عمومی   بهداشت  های  سنجه  ابتال،  نرخ

  مانند   تاثیرپذیری  متغیرهای  یا  عوامل  بصورت  بلکه
  مکان   محلی،  های   سیاست  اقتصادی،   تنوع   سطح

  با   همچنین.  است  جمعیتی  مشخصات  و   جغرافیایی
  میزان   باره   در   ساکنین  از   نظرخواهی   بر   تاکید

  سطح   بررسی   به   شهری،  خدمات  به   دسترسی 
  و   نوین   های  تکنولوژی  کاربرد   دن، ش  دیجیتالی

- شهری)  محلی   خدمات  عرضه  یکپارچگی 
  نحوه   بر   تاثیرگذار   متغیرهای  دیگر   بعنوان2( روستایی

  است؛   پرداخته  بحران   این   با   شهر   مواجهه   کیفیت  و
  و   توجه  مورد  کمتر  کوچک  شهرهای   در   که   واقعیتی

  با   مصاحبه  بر  عالوه.  است  بوده  ریزی  برنامه
پانزده    شهرها،   این  شهرداری   از   کارشناسانی  شمار 

  مصاحبه   انجام  برای  ،(نمونه  60  جمعا)  ساکنین  از   نفر
  شرایط   و   کیفیت  از   واقعی   اطالعات   کسب   و

فناوری -اقتصادی های  ساخت  زیست  و     اجتماعی 
  آنها   مدیریت   نحوه  از   بازتابی  که  شهرها  این   در   محلی

ای  شهرها، این موارد، برخی در و دارند روستایی سکونتگاهه
)ر.ک. به:  روند می شمار  به روستایی های مجموعه مرکزیت

 .(2015فنی و باقری، 
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  با   سپس .  شدند  انتخاب  تصادفی   بصورت   هستند،
  و    مراتبی  سلسله  تحلیل  های  تکنیک  از   استفاده

  اعتبار   و   بندی  اولویت  برای  زوجی  های  مقایسه
  های   یافته  تحلیل  و  تجزیه  به  ها،  گزینه  سنجی

  .است شده  اقدام پژوهش 

 مطالعه مورد شهرهای 4
از:   عبارتند  مطالعه  این  در  منتخب  شهر شهرهای 

امامزاده عبدهللا  نور و  شهرهای  گیالن(،  استان  املش)
و  استان  ) خراسان  استان  جاجرم)شهر  مازندران( 

برخی  و    1موقعیت جغرافیایی آنها در شکل  شمالی(.  

جدول   در  موضوع،  با  رابطه  در  آنها  مشخصات    1از 
آمده اند. علت اصلی انتخاب این شهرهای کوچک از  
و   اطالعات  وجود  کشور،  شهرهای  از  گروه  این  میان 

بیشتر   دسترسی  برای  نیز  محلی  کارشناسان  به 
شناخت   برای  است.   بوده  جدید  های  داده  گردآوری 

اقتصادی ک-اثرات  پاندمی  بر    ،19- وویداجتماعی 
منتخب کوچک  شهرهای  شاغلین  امکان    ،فعالیت 

دسترسی به منابع رسمی در این زمینه و نیز در حوزه  
اطالعاتی  فناوری،  و  ارتباطات  و     1های  نداشت  وجود 

ها   داده  با  همه  مصاحبه  نتایج  برپایه  ها  تحلیل  و 
کز ارتباطات و شهرداری  امردم و برخی کارشناسان مر 

 چهار شهر کوچک بوده است . این  های 

 

 
 استانها   و   کشور   در   بررسی   مورد   شهرهای   جغرافیایی   موقعیت  1  شکل 

 ( 2022)    نگارنده :  ماخذ 

 

 
  بخش به حضوری مراجعه حتی و مکرر های تماس وجود با 1

  سازمان بویژه تابعه سازمانهای و فناوری و ارتباطات وزارت های
ه هیچکدام ولی اطالعات، فناوری   زمینه، این در اطالعاتی یا داد

  جامعه برای و در پژوهش این گویا ندادند؛ قرار اختیار در
ی  انجام ایران از  غیر دیگری انسانی  !!!! شود م
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 ها و بحثیافته 5
  شهر   چهار   در  شوندگان  پرسش  عمومی  مشخصات

.  است  آمده  1  شماره  جدول   در   بررسی،  مورد   کوچک 
  و   آگاه  های  نمونه  یافتن  در  بسیار  مشکالت  باوجود

  60  سرانجام  ،1بیماری   این  بحرانی   شرایط   در  پاسخگو
  دو   هر  از   و  ساله  55  تا   20  سنی  طیف  در   نمونه 

  حضوری   های   پرسش   مورد  تصادفی  بطور   جنسیت،
 .  گرفتند قرار( اجتماعی  های  شبکه) آنالین  و

  بیشتر  مردان   دهد،   می   نشان   جدول   این   بررسی 
  شمار   بیشترین   اند؛  داشته  شرکت   ها   مصاحبه   در

  اغلب   و  اند  بوده   سال   64  تا  25  بین  هم  سنی  طیف
  لیسانس   فوق   تا   دیپلم  مدرک  دارای   شوندگان   پرسش 

باال بودن    . .اند  بوده   دکترا  مدرک  دارای  هم   درصد   20  و
بیشتر   شرکت  دلیل  به  طیف،  در  گروه  این 

 کارشناسان در این مصاحبه بوده است.  

جدول   در  که  است،    2همانگونه  مشخص 
پنجاه   زیر  جمعیتی  مشخصات  با  منتخب،  شهرهای 
هزار نفر، تنوع کارکرد اقتصادی کشاورزی، گردشگری  

نبود  خدماتی،  مشخص    و  محلی  توسعه  های  برنامه 
با   کوچکی  شهرهای  اینترنت،  کاربران  اندک  شمار  و 

 زیرساخت های محدود و شکننده هستند.  

 

 بررسی   مورد   شهر   چهار   در   شوندگان   پرسش   عمومی   مشخصات  1  جدول 

ی درصد   فراوانی  نمونه ها ویژگی  فراوان
 

س 
جن

 

 %34 20 زن
 

   66% 40 مرد
 

  100 60 کل

 سن 

  %34 20 24تا15
 

   %31 19 40تا 25
 

  %34 20 64تا 40
 

    %1 1 به باال 65
 

  100 60 کل

ت 
یال

ص
تح

 

 %12 8 زیر دیپلم 
 

 %34 20 دیپلم دیپلم و فوق
 

سانسلیسانس و فوق  %34 20 لی
 

 %20  12 دکتری
 

  100 60 کل
 ( 2022)   ماخذ: نتایج بررسی میدانی،  

 

 

 

 

 
  مهال خانمها خود، ارشد یکارشناس  یانیدانشجو از است الزم 1

ی برای همکاری  دیسع سجاد یآقا زین و یصفر هیمهد و یاسد
 . مینما  تشکر در پرسشگری و گردآوری داده ها و پردازش آنها
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 مشخصات جمعیتی، اقتصادی و سیاست های محلی، شهرهای کوچک منتخب  2  جدول 

139جمعیت ) شهرهای منتخب  ی  تنوع کارکرد اقتصادی ( 5  کاربران نت * برنامه ی توسعه محل
 4100 نداشته است  گردشگری -کشاورزی 15444 املش )گیالن( 
 8200 نداشته است  خدماتی -گردشگری 26947 نور )مازندران(

 4400 نداشته است  خدماتی -کشاورزی 19580 جاجرم )خراسان شمالی(
هللا )مازندران( 576 امامزاده عبد  4200 نداشته است  کشاورزی-گردشگری 8

 https://www.amar.org.ir    ،نتایج جمعیت سکونتگاههای شهری ایران به تفکیک استان. 1395مرکز آمار ایران ، 

* مصاحبه با کارشناسانی از مراکز ارتباطات الکترونیکی و شهرداری های شهرهای منتخب. داده های رسمی مدونی در  
 رس نیست. این زمینه در دست 

 

یافته ها با کاربرد   تجزیه و تحلیل 5.1
 مراتبی  تکنیک تحلیل سلسله

(AHP) 
توسط  (AHP) مراتبی  سلسله  تحلیل  روش   که 

شد،  1980  سال   در  ساعتی   و   توانمند  تکنیکی  ایجاد 
های  دسته  در  منعطف   چند   گیری  تصمیم  روش 

  پیچیده   مسائل  توان   می  آن  بوسیله  که  است  معیاره
  دو   هر  روش   این .  کرد  حل   مختلف  سطوح  در   را

  بر   یکپارچه  ساختار  یک  در  را  ذهنی   و   عینی  ارزیابی

  و   نموده  ترکیب   مقایسه   زوج   با   هایی   مقیاس  مبنای
  یک  اساسی  جوانب  تا  کند   می   کمک  گران   تحلیل  به

  سازماندهی   مراتبی   سلسله  قالب   یک   در   را  مساله
بنابراین،2021،  1سنگری  اسمعیلی)  کنند   از   پس  (. 

تعیین   و  ها  مصاحبه  از  حاصل  نظرات  بندی  جمع 
به   پیشنهادی   های  گزینه   دست   منظور  پژوهش، 

  بهره   مراتبی  سلسله  فرآیند  از  ها،  اولویت  به  یافتن
  ها،   گزینه   به   امتیازدهی   با   تا   است   شده  گرفته

 . شود مشخص آنها  های اولویت

 

 
1 Esmaeeli Sangari 

https://www.amar.org.ir/
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 AHP  روش   اساس   بر   پژوهش   پیشنهادات   بندی   اولویت   مراتب   سلسله   تصویر  2  شکل 

   ( 2022)   نگارنده :  ماخذ 

 

و   معیارها  تعیین  و  مراتب  سلسله  تشکیل  از  پس 
، روابط میان گره ها مشخص شده است.  زیرمعیارها

روابط سلسله مراتبی و از باال به پایین    AHPدر روش  
براین   ندارد.  وجود  سازمانی  بین  روابط  و  هستند 

و  معیارها  با  زیرمعیارها  میان  ارتباط  هدف    اساس 
از   پس  است.  شده  داده  نمایش  پژوهش  اصلی 

زوجی   مقایسات  به  مراتب،  سلسله  تشکیل  بررسی 
شده  برمبنا اقدام  باز  مصاحبه  و  دلفی  تکنیک  ی 

بر   پژوهش  بندی  اولویت  اساس،  این  بر  است. 
شونده   پرسش  ساکنین  و  کارشناسان  نظر  اساس 

 (. 3و شکل  2شکل گرفته اند )جدول  

 

 AHP  مراتبی   سلسله   روش   با   ها   گزینه تعیین اولویت   3  جدول 

 اولویت دهی  پیشنهادات 

ر حضوری  داری غی  11402/0 ارتقا خدمات ا
یت پروتکل ری با رعا ی برگزاری تورهای گردشگ اشت  11722/0 های بهد

که ی به شب طالع رسانی آموزش دسترس  13068/0 های ا
دفع زباله ها و پسماندهای کاربری  25992/0 های درمانیاعمال کنترل بر نحوه 

نوع در   قل فعالیتایجاد ت و ن ادی، گردشگری و حمل  تص  26837/0 های اق
ا و روش ز کرون  27129/0 های درمان آن آموزش مجازی پیشگیری ا

دی تلط در محورهای اصلی شهرها جهت کاهش سفرهای تولی  32748/0 افزایش کاربری های مخ
ار  4126/0 توسعه فضاهای عمومی در شهرها به منظور کاهش نفر در هکت

 48401/0 افزایش پهنای باند اینترنت 
رید غیرحضوری  رونیک وخ  61441/0 فراهم نمودن بستر مبادالت الکت

 ( 2022)    نگارنده :  ماخذ 
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  و مردم نظرات بندی  جمع  5.2
  وضعیت باره  در محلی  کارشناسان
- کووید بحران از  شهر  تاثیرپذیری 

19 
  بهره   میزان  باند،  پهنای  محدودیت   وجود   با - 

  بویژه   اینترنت،  از  منتخب  شهرهای  ساکنین  مندی
  ، (جمعیت  کل  به)  عبدهللا  امامزاده  و  نور  شهرهای

  و   شده  بیشتر  کرونا،  ویروس  شیوع  از  قبل  به  نسبت
  از   توجهی  قابل  بخش   معتقدند،  شوندگان  مصاحبه

  در   ای   گسترده   بطور  میانسال   و   جوان  جمعیت
  استفاده   آن  از  خود  آموزشی   و   روزمره   های   فعالیت

 کنند؛ می

  اند   بوده   معتقد  شوندگان   مصاحبه  اکثریت  - 
  تاثیرات   آن،  گسترش   و   اینترنت   به  دسترسی  که

  در   19- کووید   بیماری   شیوع   کاهش  بر  چندانی
  اینترنت   از  استفاده  فرهنگ  چون  نداشته  شهرشان

ارایه    ها،   فعالیت  بر   ای  ویژه   اثرگذاری  و  کارآیی   هنوز
پیشگیری و  بهداشتی  خدمات  شهری،    یا   خدمات 

 ندارد؛  این بحران کنترل 

(  حضوری)  فروشی  خرده   های  فعالیت  میزان - 
  آنالین   های  فروش  و  خرید  و   مبادالت  و  یافته  کاهش

  امنیت   و  اعتماد   نبود  دلیل به هرچند  کرده   پیدا رواج
و    مجازی،  فضای  در اینترنت  سرعت  پهنای  کندی 

هنوز    عمومیت   و  گسترش  ها  فعالیت   نوع   این  باند، 
 اند؛  نیافته زیادی

  منتخب   شهرهای  شوندگان  مصاحبه - 
  های   فعالیت  نبودن  متنوع  دلیل  به  معتقدند

  خدمات   و   تولیدات  میزان  ،(ویژه  کارکردهای )  اقتصادی
  نقل   و   حمل  گردشگری،  خدمات،  های   بخش   در   مولد

  دلیل   به   و   یافته  کاهش   بسیار  شهر  در  کشاورزی   و
 زمان  مدت  گردشگران،  و  متقاضیان  شمار  کاهش

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

ارتقا خدمات 
اداری غیر 
حضوری

برگزاری تورهای
گردشگری با 

رعایت 
پروتکل های 

بهداشتی

آموزش دسترسی
به شبکه های 
اطالع رسانی

اعمال کنترل بر
نحوه دفع زباله 
ها و پسماندهای 

کاربری های 
درمانی

ایجاد تنوع در 
فعالیت های 
اقتصادی، 

گردشگری و 
حمل و نقل

آموزش مجازی 
پیشگیری از 

کرونا و روش های 
درمان آن

افزایش کاربری
های مختلط در 
محورهای اصلی 
شهرها جهت 

کاهش سفرهای 
تولیدی

توسعه فضاهای
عمومی در شهرها 
به منظور کاهش

نفر در هکتار

افزایش پهنای 
باند اینترنت

فراهم نمودن 
بستر مبادالت
الکترونیک 

وخرید 
غیرحضوری

اولویت بندی گزینه ها

اولویت دهی
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  شده   کمتر  ها   فعالیت  اینگونه  در  افراد  فعال   حضور
 .است

  میان  خدماتی  و  تجاری-اقتصادی  ارتباطات - 
  به   کماکان  پیرامون،  روستایی  حوزه  با  شهرها  این

  جوانان   تنها  و  شود  می   انجام  فیزیکی  صورت
  ای   مبادله  امور   از  برخی  اینترنت  بر  اتکا   با  روستایی

 .دهند می  انجام  را رسانی اطالع  یا

  طی  معتقدند،  شهری  کارشناسان  اغلب   - 
  شرایط   توسعه  برای   ای  ویژه   طرح  یا  برنامه  اخیر،  دهه

  نشده   اجرا  محلی  مقیاس  در  اجتماعی-اقتصادی
  بحرانی   برابر  در  را  شهر  آوری  تاب  سطح   تا  است

  در   کمبودها   بر   نیز   مردم .  دهد  افزایش   کرونا   مانند
  ارتباطات   و  تکنولوژیک   های  زیرساخت:  های  بخش

  شهری،   خدمات  در   زیربنایی   تاسیسات  الکترونیک،
 .    داشتند تاکید رفاهی و کشاورزی  گردشگری،

  و رویکردها   تجارب، بندی  جمع  5.3
  شهرهای مدیریت های  استراتژی

   کوچک 
  می   نشان  علمی   مقاالت  و  ها  گزارش  اجمالی   بررسی 

  مدیریت   ساختار  ،(2020  همکار،  و1  مرادی)  دهد
  همه   از  کنون،  تا  جهان  در  میانی  و  بزرگ  شهرهای

  خود   اجتماعی  و  معنوی  های  سرمایه  و  خالقیت  توان،
  ویروس   شیوع   پیامدهای  و  مسائل   فصل   و  حل   برای

  زیر کوچک   شهرهای  اما. اند کرده   استفاده  19  کووید
  و   اند  بوده   مواجه  شرایطی  چه  با  نفری  یکصدهزار 

  اجرا   را  تدابیری  و  ها  برنامه  چه  آنها  مدیریتی  نظام
  در   ها  موضوع  ترین  تازه  و  مهمترین   از  یکی  اند؟  کرده 

  و   ارتباطات   تکنولوژی   گسترش   و   کاربرد   زمینه،  این 
  این   عملکردی  بهبود   و  تقویت  حوزه  در  اطالعات

(. Aliti Vlasic, Alisa, 2020) است  جهان  در   شهرها 
  استفاده   با   جهان،   از   نقاطی   در   کوچک   شهرهای 

  سبب   دیجیتالی،   های   توان   و   امکانات   از   تر  گسترده 
  صاحبان   و   ساکنین   میان   موثرتر  روابط  افزایش 

  مناسبات   و  سیستم   به  بسته  و   گوناگون  های   فعالیت

 
1 Moradi 

  در   غالب، (  محلی  دولت   یا   شهرداری )  اداری-سیاسی
  زیادی   همیاری و  تالش بحران،  این   با  مواجهه  جریان

  اند   رسانده   ثبت   به   شهری  یکپارچه  پایدار   توسعه  در 
 . 

  شهرهای   خردمندانه  مدیریت   که  مناطقی   از   یکی 
  توانایی   اثرگذاری  و  شکوفایی   شده،  سبب  آن  کوچک 

  فعالیت   گسترش  بصورت  را  متقابل  کارکردهای  و  ها
  آزمون   و   تجربه  شهرها  ای   شبکه   های  همکاری   و   ها

  که  است  توجه  قابل.  است  بوده  اروپا   اتحادیه  کنند،
  آن   شهرهای   همه  اروپا،  اتحادیه   گیری  شکل   زمان  از

  رقابتی   ای   شبکه   در   بزرگ،  و   میانی   کوچک،  از   اعم
  با   و  دارند  ای  توسعه  مستمر  های   همکاری  باهم

  هدف   با   ها،   همکاری   این  ،19  کووید  ویروس   شیوع
  شهرهای   داشتن  برای   بیشتر  تحوالت   ایجاد   مشترک

  بویژه  مجازی  یا آنالین  بصورت ،(پذیرتر زیست ) بهتر
  موثر   و  مستمر  ،19  کووید  شیوع  با  مواجهه  دوره  در

 .  است داشته ادامه

  کوچک،   شهرهای  بین  مشترک  های  همکاری  این
  فعالیت   ارتقا  و  بهبود  سبب   تنها  نه  بزرگ  و  میانی

  در   محلی   اجتماعات   ساکنین  ای   شبکه   گوناگون  های
  گسترش   به   بلکه   شده  نیز   کوچک   شهرهای 

  شغل   از  برخی  حتی  و)  کار  جویای  افراد  خوداشتغالی
  شده   کشیده  تعطیلی   به  کرونایی   شرایط   در   که   هایی 

  اقتصادی   های   فعالیت  ایجاد  بصورت  ،(بودند
  عبارتند   آنها  از  برخی   که  محور  اینترنت   و  دیجیتالی

 :از

  مجازی   های  همیاری  و  ها  مشارکت  افزایش - 
  یا   محلی  گروههای  و  اجتماعات  قالب  در  مردم

 همسایگی؛   واحدهای

  مدیریت   مجازی  های  آگاهی  سطح  پیشرفت  - 
 تخصص؛ و دانش  بر  مبتنی شهری

- اقتصادی  مشترک  های   فعالیت  گسترش - 
 مجازی؛  یا  الکترونیکی بصورت  تجاری
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  بصورت   مشاغل  و  ها   فعالیت   حوزه  توسعه - 
  یا   متقاضیان   شمار  افزایش  سبب   که   ای  شبکه

   است؛ شده  آنها مشتریان

  و   ها   ارزش  کاربرد   و   شناخت  بر  تاکید - 
  منظور   به   شهری-محلی  اقتصاد  های  توانمندی

 آن؛ آتی های فعالیت  الکترونیکی تحریک و  ترغیب

  مشترک   های   برنامه  اجرای   و   ریزی   برنامه - 
  شهرهای   میان  ،(ساله  دو )   مدت  کوتاه   ای   توسعه

 جهانی؛  ای بیانیه یا   دورنمای با  کوچک 

  مشترک   ای   توسعه  های   برنامه  چنین   نتایج   از
  شبکه   مشترک   همکاری   که  بوده  مهم  این   مستمری،

  های   برنامه  از   اروپا،  اتحادیه  کوچک  شهرهای  میان  ای
  سمت   به  محور،  فسیلی   انرژی   و   سوخت  ای   توسعه

  کربن   کم   اقتصاد   و   تجدیدپذیر   های   انرژی   از   استفاده
  بویژه   تکنولوژی   کاربرد  اثرات  و   داده   جهت  تغییر

  الکترونیک   و   خودکار  فرایندهای  و   دورکاری  گسترش
  در .  است  ساخته  تر  برجسته  را  خدمات  و  صنعت   در

  محلی،   مدیریتی  نیروهای   و  نفوذ   ذی   عوامل  میان،  این
  ها،   کارآفرینی  از  حمایت  و  ها  نوآوری  اجرای   طریق  از

 .   اند  پویاترکرده   و  توانمندتر  را  اکوسیستمی   جریان   این

  شبکه   همکاری این  بازخوردهای   و نتایج همچنین
  و   رصد   مورد  پیوسته  هایی،   پرسش   قالب   در   ای،

  های   برنامه  کدام  اینکه  جمله  از  دارند؛  قرار  ارزیابی
 دیجیتال   توانمندهای   افزایش   سبب   مشترک،
  پایدارتر شغلی  های فرصت ایجاد و  کوچک شهرهای 

  ارتباطاتی   و   زیرساخت   چه   اند؟  شده  محلی   سطح   در 
  شهرهای   جایگاه  بهبود  و  مکانی  بازساخت  سبب

  این   اند؟  شده  اتحادیه   شهرهای  سایر   میان  در  کوچک 
  برای   هایی   استراتژی  و   ها  سیاست  چه   شهرها،

  کمتر  کاربرد   روی،   پیاده  پذیری،  زیست  افزایش 
  سطح   اند؟   کرده   اجرا  و  تدوین ....    و  اتومبیل

  کیفیت   و   مداری  خانواده  یا   خانواده   دوستداری
   است؟ چگونه  شهرها این  در  ها  خانواده زندگی

  نیروهای   آنها،   های  تحلیل   و   ها   پاسخ   مجموع 
  این   در   توسعه   های   برنامه  مجری  و   ساز  تصمیم

  میان   کوتاه،  اهداف  افق  در  تا  سازد  می  قادر   را  شهرها

  محیط   ایجاد  برای   موثری  عملکردهای   بلندمدت،  و
  های   فعالیت   و  کارآفرینی  اقتصادی،  تغییرات  مناسب

 .کنند  اجرا و طراحی  جدید

  تواند   می  موثر  راهبردی  برنامه  چند  ترتیب،  این   به
  مواجهه   زمینه  در   را   ایران  و  جهان  در   کوچک   شهرهای 

  تاب    ،19- کووید  بیماری  شیوع   مانند  هایی   بحران   با
 :از عبارتند  که  سازند مقاوم  و آور

  انعطاف   و  ها  فعالیت   و  کار  مکانی  تغییرات - 
  هیچگونه  تنها   نه  که  ای  بگونه   آنها   زمانی   کردن   پذیرتر 

  کافی   فرصت   بلکه  نیاید  پیش   آنها   انجام   در   ای  وقفه
  می   پدید   هم  مکمل  یا   معوقه   امور   به  پرداختن  برای

  بهره   ارتقای   به   که   تخصصی   های   آموزش   مانند   آید
 .انجامد می  وری

  تکنولوژی   انواع  از   موثر  و   گسترده  استفاده - 
   مشاغل و  ها  فعالیت برای  کارآمد  های

  و   سبز   تجارت  و   اقتصاد   تشویق  و   بر   تاکید - 
 لوایح.  و  ضوابط  قوانین، همه  کربن در کم

 گیرینتیجه 6
کووید  بحرانی  شرایط  در  کوچک  در    19-شهرهای 

اند ولی   بوده  ویژه ای مواجه  با مسائل  و ایران  جهان 
افزاری  )نرم  زیرساختی  های  سخت  -محدودیت 

ارتباطی  های  تکنولوژی  کاربرد  با  رابطه  در  - افزاری( 
محلی   اجتماع  های  بخش  همه  در  اطالعاتی 
از   برخی  وجود،  این  با  است.  بوده  چشمگیرتر 

استفاده    شهرهای  با  جهان،  در    از   تر   گسترده کوچک 
  روابط   افزایش  سبب  دیجیتالی، های توان  و  امکانات

  های   فعالیت  صاحبان  و  ساکنین  میان  موثرتر
- سیاسی  مناسبات  و  سیستم  به  بسته  و  گوناگون

  جریان   در  غالب،(  محلی  دولت   یا  شهرداری)  اداری
  در   زیادی  همیاری   و   تالش  بحران،  این  با   مواجهه

با  .  اند  رسانده   ثبت  به  شهری   یکپارچه  پایدار   توسعه
به   های   بخش  در  گوناگون   های  محدودیت  توجه 

  نتایج   ایران،   در   خصوصی   و   تکنولوژیک دولتی -اجرایی 
ویژگی    کوچک   شهرهای   که  داد  نشان   بررسی   این با 

  های اندازه جمعیتی، کارکردی و کالبدی، اگر بخواهند
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هایی   برابر  در    آور   تاب  19- کووید  شیوع  نظیر  بحران 
  های   شبکه  تشکیل  با  بایستی  باشند،  مقاوم  و

  توانایی   و  همیاری  خوداتکایی،   الکترونیک،  اجتماعی 
  در حوزه های مخاطره آمیز افزایش   را  خود  بومی  های

  طریق   از   همچنین  مهم،  استراتژی  این   البته.  دهند
  که   است  تحقق  قابل  هایی  سیاست  اجرای  و  تدوین

  شهری   بین  متقابل  همکاری  و   ای  شبکه  عملکرد
  را (  بزرگ  و  میانی  شهرهای  با   کوچک  شهرهای  بویژه)

  ارایه   الکترونیک،  مبادالت  اقتصادی،  های  زمینه  در
  مشترک   های  فعالیت  در  تنوع  و  خدمات  مجازی

 . دهند  گسترش

شهرهای   بنابراین، برای  سازان   برنامه  و    مدیران 
منفی  در   کوچک،   پیامدهای  کاهش    شرایط   زمینه 

شهرها،  این  آوری  تاب  افزایش  و  کووید    بحرانی 
  قانونی   سازوکار   و  چارچوب  اجرای   و   تدوین  بایستی بر 

فعالیت،    انجام   مجوز  صدور   برای  موثر  نهادی  و
و تمرکز    گوناگون  اشکال   در  مشاغل   خدمات  و  تاکید 

  کردن   وقت  پاره  ها،  شغل  کردن   شراکتی   مانند  کنند
  از   و   جایگزین   های  مکان  از   کارکردن   مشاغل،  برخی 

  این   از   هرکدام   موثر  و  ثمربخش  تحقق   برای.  قبیل  این 
  زیرساخت   ارتقا  و   گسترش  راهبردها،  یا   سازوکارها

  ضرورت  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  کاربرد  های
  تحول »  نوعی   توان  می  را  روند   این .   دارد  باالیی 

  با   که  نهاد  نام(  اقتصادی)  «فعالیت  دیجیتالی
  تواند   می   روزآمد،  و  جدید  های  تکنولوژی   از   استفاده

  تصمیم   و(  انسانی  و  مالی)  منابع  کارآمد  مدیریت  به
  شفاف   و   دقیق   اطالعات   از   باالیی   حجم   برپایه  سازی

- اقتصادی   پایدار  توسعه  حتمی  تحقق  به  درنتیجه  و
 .   بینجامد  شهرها این  اجتماعی 

 تشکر و قدردانی 
  خود،   ارشد  یکارشناس  یان یدانشجو   از   است  الزم

  سجاد   یآقا  زین  و  یصفر  هیمهد   و  یاسد  مهال  خانمها
داده  دیسع وگردآوری  پرسشگری  در  همکاری  برای  ی 

 . مینما  تشکر ها
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