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 پیشگفتار

 

کوتاه  اجتماعی و اقتصادی اثرات است که جهانی یک اورژانس 19-بیماری کووید

بیماری با حضور  .بر بسیاری از جوامع تحمیل کرده است بلند مدتی را و مدت

برای حفظ جان خود ناچار به رعایت فاصله گذاری بسیاری از مردم  ،19کووید

به  در این دوره جدید از زندگی اجتماعیهستند.  خانگی هاجتماعی و قرنطین

منظور کاستن از عوارض و خسارات ناشی از این همه گیری و افزایش تاب آوری 

 از ناشی نهدیدهای و فرصتها کلیه گرفتن نظر در با در شرایط تداوم همه گیری

یک   وتکل های بهداشتیپروتکل های اجتماعی در کنار پر بیماری، تدوین شیوع

فعال سازی آحاد جامعه و  باعث سرایت بیماری ضرورت است تا عالوه بر کاهش

تا زمان دسترسی به راهکار درمانی   .شود عناصر اجتماعیهدایت مجدد 

، رفتار آدمی مهمترین روش حفاظتی موثر برای 9-1موثربرای درمان کووید

مورد  در اجتماعی علوم کنترل بیماری می باشد. بنابراین نقش کلیدی دانشمندان



 

 
 

 
در کنار سیاستگذاران سالمت برای مهار  انسانی نهادهای و روابط رفتارها، تحلیل

زندگی  "ر کمک کننده است. بر این اساس اولین وبینار سراسری بیماری بسیا

با همت مرکز  ":تدوین پروتکل های اجتماعی 19-در دوران کووید

تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

برگزارگردید. محتوای گردآوری شده، حاصل هم اندیشی دانشمندان برجسته 

 ر  در جهت تبیین الزامات اجتماعی می باشد.علوم اجتماعی کشو

 

 دکتر علیرضا شغلی                                                         

 معاون تحقیقات و فناوری                                                         

 رئیس همایشو                                                         
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ها را پذیرا های بهداشتی را تدوین کنیم که مردم آنچگونه پروتکل

 ها عمل کنندشده و به آن

 

 اله فاضلی نعمت
 شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد انسان

 

معموال سه سطح شامل اجتماعی، های بهداشتی برای تدوین پروتکل      

هم « سطح فرهنگی»شوند، اما شناختی درنظر گرفته می اقتصادی و روان

های بهداشتی  تنها در پروتکلشود. این سطح نهوجود دارد که مالحظه نمی

و گفتمان حکمرانی کشور نیز نادیده گرفته  بلکه در گفتمان اجتماعی

که شهروندان در موقعیت شود. سطح فرهنگی معطوف به این است  می

واقعی و عملی روزمره خود چه ذهنیت جمعی و فردی و چه معنایی را 

خواهم این سطح فرهنگی را جا میکنند. در اینسازند و تجربه میمی

خواهم سه سطح مساله شیوع ویروس  توضیح دهم. برای این منظور می

که بتوانیم با این کرونا را توضیح داده و از هم تفکیک کنم. ما برای این

موقعیت مواجهه خالقانه، فعاالنه، آگاهانه واثربخشی داشته باشیم باید تمام 

-این سطوح را در نظر بگیریم در غیر این صورت قادر به دستیابی به چشم

ها و حکمرانی در این  ها، برنامه مشیها، خط ای از سیاست بینانهانداز واقع

-شرح ذیل طبقهعیت کرونایی را بهموقعیت نخواهیم بود. سه سطح موق

 کنم:  بندی می

(: تقریبا تمامی کشورها از ابتدای پیدایش Globalسطح جهانی ) -     

المللی نیز های بین باشند و سازمان این ویروس درگیر پیامدهای آن می

رو، از این  همچون سازمان بهداشت جهانی در این زمینه فعال هستند.

درباره کرونا و تمام ابعاد آن شکل گرفته است. مردم اکنون گفتمان جهانی 
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رسانی در زمینه یابی و اطالعطور مستمر در حال گفتگو، اطالعها بهو دولت

شد از این بحران، راهی جهانی است و باید کرونا هستند. گویی راه برون

المللی برای این بحران خلق ای بینسویی، یکپارچگی و وحدت رویههم

 شود.

ها هم در این  ها و حکومت (: دولتGlonalجهانی ) -سطح ملی -     

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی درگیر  موقعیت در تمام جنبه

های آموزشی،  های سالمت، سیاست های مالی، سیاست شده اند. سیاست

 19ها کامالً در پیوند و نسبت نزدیک با کووید  آموزش عالی و سایر سیاست

های حکمرانی را کامال متأثر ساخته و گیرد. بحران کرونا نظام میانجام 

گفتمان ملی در هر کشور متناسب با مقتضیات تاریخی و سیاسی و 

اجتماعی کشورها شکل گرفته است. این گفتمان وضعیتی ترکیبی دارد، 

المللی و در نظر گرفتن های حکمرانی باید ضمن گفتگوی بینیعنی نظام

 ، الجرم مالحظات ملی را نیز در نظر بگیرند. مالحظات جهانی

(: تجربه کرونا اگرچه ابعاد جهانی و Glocalجهانی ) -سطح محلی -     

ترین وجه آن باید گفت امری محلی است. ابعاد ملی دارد، اما در انضمامی

ها و جهانهای کامال محلی و در زیستها در موقعیتکه انسانیعنی این

شوند و آن را معنا خاص خودشان با این بحران روبرو میهای بومزیست

بینانه موقعیت کرونا درنظر گرفتن این موقعیت کنند. الزمه درک واقعمی

در بستر محلی آن است. نکته قابل توجه این است که در فضای چندماهه 

حضور کروناویروس، بیشتر دو سطح قبل از نظر عملی مورد توجه قرار 

طور مثال توجه بیشتر بر روی خبرهای منتشرشده از  گرفته است. به

های مربوط  سازمان بهداشت جهانی و عمدتاً بر اطالعات مربوط به نوآوری

شده ازطریق های جهانی منعکس به داروها، واکسن و همچنین تجربه

 ای و طرق دیگر در جامعه است.  های رسانه شبکه
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کنیم. این  جهانی تجربه می صورتما عمدتا بخشی از کرونا را به        

سطح در کل جهان و بخصوص در کشور ما بازتاب وسیعی پیدا کرده، 

المللی درهم های بین چراکه بحران کرونا در کشور ما با بحران تحریم

تنیدگی داشته است. این مساله، بحران کرونا را برای کشور ما بسیار حادتر 

های  نی از طریق سیاستجها -از سایر جوامع کرده است. در سطح ملی

های گوناگون برای تعطیلی، قرنطینه،  خانهدولت و تصمیماتی که وزارت

اند نوعی زبان و گفتمان  های ملی اتخاذ کرده آموزش شهروندان و رسانه

 وجود آمده است.  ملی حول کرونا در جامعه ما به

است. محلی  -خواهیم بدان بپردازیم سطح جهانی ای که می اما نکته      

های محلی را جدی گرفت، البته این  در مواجهه با بحران کرونا باید مولفه

همین دلیل از مفهوم ها مستقل از سطح ملی یا جهانی نیستند. به مولفه

های محلی  کنیم. نکته مهم این است که مولفه محلی استفاده می -جهانی

د؟ در واقع های ملی و جهانی است، چه چیزهایی هستن که تنیده به مولفه

Glonacal (Global, National and Local )توان از ترکیب  می

گیریم، این  استفاده کرد. یعنی وقتی در سطح شهر، محله و روستا قرار می

عناصر جهانی و ملی، بازتاب عینی، مادی و ملموس و واقعی هستند که 

 د؟های محلی چیستن بخشند. اما مولفه خود را در محله و شهر تبلور می

جای که کرونا طبیعت ما را تحت تأثیر شدید قرار داده است، در تمام از آن

گیرد،  هایی که وجود ما و بدن ما در معرض خطر یا تهدید قرار می وضعیت

بینی و تمام های قومیتی، زبانی، مذهبی، هنری، فلسفی، جهان تمام مولفه

این معنا که اگر  شوند، به وجود تاریخی و فرهنگی ما نیز الجرم درگیر می

بینانه بفهمیم نیازمند این هستیم که کرونا بخواهیم موقعیت کرونا را واقع

های بومی، محلی  ها و سنت را با گویش محلی، گرایش دینی، آداب و آیین

طور کلی به  و سنتی با ساختار عواطف و احساسات مردم و با چیزی که به

های وجودی  نا را باتمام ساحتشود  و کرو شیوه زندگی مردم از آن یاد می
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های  زند، در نظر بگیریم. از این دیدگاه وقتی از مولفه و معنایی پیوند می

کنیم در اصل درباره این موضوع صحبت  جهانی صحبت می -محلی

های سازمان جهانی بهداشت  های جهانی، سیاست کنیم که چطور رسانه می

دان در ذهنشان از این هایی که شهرون گریها و سنجش و تمام مقایسه

دهند را  موقعیت در مقایسه با وضعیت خود با کشورهای دیگر انجام می

به این مفهوم است که ذهن هر انسانی درگیر  Glocalباید در نظر بگیریم. 

گری و مقایسه با جهان خواهد  این موقعیت کرونایی شده و نوعی سنجش

که شهروندان ویروس را داشت، این اسم به این مفهوم اختصاص یافته چرا

انداز جهانی گیرند که دائما در چشم ای درنظر می تفسیر کرده، آن را نشانه

 Glocalکند. در مفهوم  گردد و معناهای جدید پیدا می تفسیر و تعبیر می

ها و آداب و رسوم و عادات غذایی خود  مردم تحت تأثیر زبان، مذهب، سنت

کنند. اما وقتی درباره  ا میتفسیرهای خاصی از وضعیت جهانی کرون

Glonocal مفهوم درهم تنیدگی عناصر ملی با عناصر محلی تأمل به

کنیم، باید از نحوه تفسیری که در حال صورت گرفتن در محله است از 

خبرهای ملی، سخنرانی مدیران، رییس جمهور و رهبر و سیاستمداران، از 

پزشکی، بهداشتی یا های  هایی که در سطح ملی در حوزه وضعیت پیشرفت

گیرد، از وضعیت کل ایران و از تحوالتی که در  های دیگر صورت می رشته

شود آگاه شویم و بدانیم  صورت ملی ایجاد میحوزه سیاسی یا اقتصادی به

برای شهروند ما در زنجان یا در شهرها و روستاهای دیگر این وضعیت ملی 

 چه پیامدهایی دارد. 

کنیم  ست که وقتی از رویکرد فرهنگی صحبت مینکته کلیدی این ا     

کند؟ او برای  باید بدانیم هر شهروندی چگونه این موقعیت را معنا می

های قومیتی، زبانی، مذهبی،  رسیدن به این شیوه معنا کردن با ویژگی

طور که ذکر شد ساختار عواطف و احساسات هر محله، هر تاریخی و همان

یابد. اگر ما بخواهیم مشارکت واقعی  وند میشهر و هر موقعیت مستقلی پی
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ای داشته  نحو جدی و سازندهشهروندان را در فضای کرونایی کنونی به

ی اقتصاد مانند اشتغال، درآمد و فقر که  باشیم عالوه بر اقدامات حوزه

ها،  نقشی کلیدی دارند و نیز مباحث اجتماعی مانند روابط اجتماعی، رسانه

ها در داخل شهر و جامعه و ترکیب جمعیتی،  روهجمعیت، روابط بین گ

ها باید در نظر گرفته شود فرهنگ است، به  ای که در کنار این معتقدم نکته

این مفهوم که شهروندان چگونه اقتصاد، مسایل اجتماعی و مسایل سیاسی 

ای  کنندهکنند، زیرا شیوه تفسیر کردن شهروندان نقش تعیین را تفسیر می

ال شهروندان ما چگونه مساله اجتماعی بزهکاری، فقر، اعتیاد دارد. برای مث

های سیاسی که در انتخابات ایاالت متحده در  و ترکیب جمعیتی و یا مساله

حال برگزاری است را دارای نوعی درهم تنیدگی با مساله کرونا، مساله 

بینند و این انتخابات و پیامدهای آن را تفسیر  تحریم و سرنوشت شان می

های سیاسی، اجتماعی و  کنند. همچنین مسایل دیگری که در حوزه می

 اقتصادی وجود دارد.  

هایی  شهروندان چگونه موضوعات مربوط به سالمتی، بهداشت و بحث     

هایی درباره نحوه رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از  که امروزه درباره پروتکل

تر از همه افراد چه  گیرند یا مهم ماسک و مسایل بهداشتی را جدی می

اندازی از خودشان در این موقعیت دارند که همه اینها عمیقاً متأثر از  چشم

های زیبایی شناختی  های غذایی، ذائقه های فرهنگی مانند زبان و عادت الیه

هنری، ساختار دینی و احساسی است که قبالً شکل گرفته و امروز در 

توان فقط سندی تهیه  ت که نمیزندگی مردم نقش دارد. نکته مهم این اس

کرد که در آن اصول و قواعدی نوشته شود  و انتظار داشته باشیم که 

ها عمل  شهروندان این سند را خوانده، دستورات آن را حفظ کرده و به آن

کنند. زندگی مردم تحت تأثیر یک خرد عملی است که بخش عظیم این 

 آید. یرون میخرد عملی از درون زیست جهان و فرهنگ مردم ب
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منتشر « شیوه محلی مواجهه باکرونا»قبال ویدئوی سخنرانی باعنوان       

سازنده،   که بتوانیم مواجههام برای اینجا توضیح دادهشده است که در آن

ای با این موقعیت داشته باشیم، نیازمند نوعی بینش  خالق و مسئوالنه

بلکه خود شهروندان،  فرهنگی هستیم که این بینش را نه فقط محققین،

ها و فعاالن محلی، مدیران محلی و کارشناسان محلی ازطریق  گروه

دهند، بایستی  های گوناگونی که انجام می اندیشیهای گروهی و هم بحث

شان از آن موقعیت محلی را ارایه کنند. این شیوه و  ارزیابی و تحلیل

عنا نیست که ما کنم، به این م رویکرد فرهنگی که در مورد آن صحبت می

رویکرد اجتماعی یا اقتصادی را کنار بگذاریم، بلکه بدین معناست که 

توان بدون مولفه  اندازهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی را نمیچشم

در معنای محلی و انضمامی آن به نتیجه موثر و کارآمدی « فرهنگ»

ها صحبت  رساند. همکاران محترم درباره الزامات تدوین و اجرای پروتکل

ها بدون داشتن  کنم که همه این اقدامات و الزام کردند، اما بنده عرض می

هایی که این موقعیت توسط تک تک افراد  مساله فرهنگی یعنی شیوه

طور مثال باید بدانیم  پذیر نیست. به شود، عمالً امکان شهروند معنا می

دهند که  یهایی را به ما م ها یا امکان های مختلف چه محدودیت قومیت

 تفسیرهای هر شهروندی در بافت فرهنگی خود از این موقعیت را بفهمیم. 

را  Glonalو  Globalکه باید سطح چکیده سخن اینکه ما عالوه بر این

 و دانش Globalشناخته و در نظر بگیریم، اما باید در نهایت دانش 

Glonal ی گوناگون های محل نحو واقعی در بافتکه بتواند بهرا برای این

یعنی تلفیقی از امر محلی،  Glonocalانداز پاسخگو باشد با نوعی چشم

بایست این فهم در سطح حکمرانی  امر ملی و امر جهانی داشته باشیم و می

 نیز صورت بگیرد.
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  :گیرینتیجه

 ترینمهم از برم که یکیجا با بیان این نکته به پایان میسخنم را در این

 این در که حکمرانان، مدیران، محققان و شهروندان است این ما های چالش

 و فردی ذهنیت در موقعیت این از معنایی و فهم چه کرونایی، موقعیت

طور که بیان کردم موقعیت کرونایی همان. اند داده شکل خود جمعی

محلی دارد. سیاست مواجهه با این موقعیت هم باید  -ملی -ماهیت جهانی

شد. این موضوع ما را با وضعیت پیچیده و محلی با -ملی -جهانی

طور که همکاران در این همایش نشان سازد. همانای مواجهه میفراپیچیده

 و درست اطالعات انبوه انتشار با اجتماعی هایشبکه و هادادند رسانه

 کرونا بحران گوناگون ابعاد همچنین و 19کووید  ویروس درباره نادرست

 ایجاد «گراییاطالع تعادل عدم» و اطالعاتی اپیدمی یا اینفودمی وضعیت

 با و بوده مبهم شهروندان برای اجتماعی و ذهنی محیط درنتیجه،. اندکرده

 که اطالعاتی جذب و هضم در دیگر عبارتبه. اندشده روبرو قطعیت عدم

 رسد می آنان اطالع به رسمی های رسانه و اجتماعی های شبکه از شهروندان

 این با مواجهه برای. دارد وجود اطالعات آشفتگی از ای پیچیده اشکال

 هاآن کرد تا دنبال را «شهروندان کردن توانمند» سیاست باید وضعیت

 شکل «سالم گیری اطالع» و «بگیرند یاد چگونه که بگیرند یاد» بتوانند

 نیز سالم گیریاطالع و شهروندان توانمندسازی سیاست تحقق. بگیرد

 با را خود تعامالت علمی، و پژوهشی آموزشی، مراکز که است این نیازمند

 و فهم قابل مردم همه برای دانش که کنند برقرار ای گونهبه مردم و جامعه

 قرار اطالعات سازیعمومی مسیر در بتوانند مردم همه و باشد جذب قابل

 .بگیرند

شهروندان بلکه تنها وضعیت پیچیده کنونی نیازمند این است که نه     

کارشناسان، مدیران و کارگزاران بهداشتی کشور تالش کنند برای تدوین 

ها را در ها، اقدامات و تمامی فعالیتمشیها، خطپروتکل ها و دیگر سیاست
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جا بر توجه محلی در نظر بگیرند. تاکیدم در این -ملی -چارچوب جهانی

متر در گفتمان عمومی و های محلی بود زیرا این ابعاد کتر به جنبهجدی

شود. فرهنگ، یعنی شیوه کلی ها دیده میای و همچنین سیاسترسانه

ها دارد. بر این ای در مواجهه با بحرانکنندهزندگی مردم، نقش تعیین

طور اجمالی رویکرد فرهنگی را توضیح دهم. شرح و اساس تالش کردم به

« فرهنگ و فاجعه»انداز را در کتاب تحلیل جنبه گوناگون این چشم

 ام.( و سایر مقاالتم در زمینه کرونا توضیح داده1399)
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گرایی  شهروندان در عصر کرونا و انعکاس آن عدم تعادل در اطالع

 های اجتماعیدر پروتکل

 

 زادهدکتر محمد حسن
استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و 

 اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

  

 چکیده

 حیات و گذارندمی تاثیر جوامع بر معموال غیرمترقبه حوادث     

 دامنه که اندازه هر به سازند.می روبرو دگرگونی با را اجتماعی

 و وسیع نیز آن تاثیر اندازه همانبه باشد، تروسیع حادثه گستردگی

 به هم کرونا ویروس از ناشی بیماری گیریهمه است. دارتردامنه

 مانایی و وقوع زمان مدت و عمق لحاظ به هم و سرزمینی ابعاد لحاظ

 و اجتماعی اقتصادی، تاثیرات اساس، برهمین است. گسترده بسیار

 مختلف ابعاد بررسی هست. عمیق و وسیع بسیار نیز آن فرهنگی

-سیاست برای بسترهایی تواندمی جامعه بر گیریهمه این تاثیر

 مهمترین از یکی آورد. فراهم اثرات کاهش جهت مناسب یگذار

 گیریشکل و شهروندان اطالعاتی رفتار بر کرونا گیریهمه تاثیرات

 مقاله این در است. بوده آنان گراییاطالع در تعادل عدم پدیده

 آن رفع برای راهکارهایی آسیب، این ابعاد تبیین ضمن مختصر،

  است. شده ارایه

 



 

10 
 پروتکل های اجتماعی در زیست کرونایی مجموعه سخنرانی های اولین همایش متخصصان و کنشگران اجتماعی در تدوین 

 

 مقدمه

 هایبخش به فراوانی هایآسیب کرونا گیرعالم و گسترده یوعش      

 یک آستانه در را اجتماعی حیات و کرده وارد جامعه مختلف

 توانمی هاآسیب مهمترین ازجمله است. داده قرار اساسی دگرگونی

 در انسان آزاد روح قرنطینگی و فیزیکی تعامالت جدی محدودیت به

 خود، ابتالی امکان از ناشی راباضط و نگرانی تنگ حصارهای پشت

 بیماری این به جهان نقاط اقصاء در بشر ابنای و وطنانهم خانواده،

 برای هم هاییفرصت البته کرد. اشاره ویرانگر و شده کمترشناخته

 آمده فراهم گیریعالم این پی در اجتماعی تعامالت برخی اصالح

 شود.نمی پرداخته آن به سخن این در که است

 

 کرونا گیریعالم عمل محدوده .1 لشک

 به تواندمی هاآن دقیق فهم برای تالش و وارده هایآسیب در تعمیق

 اجتماعی زیست مختلف شئونات در هاییپروتکل گیریشکل
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 سال سالیان برای کرونا گیریهمه تلخ، خاطره که اگر بیانجامد.

 بهبود برای آن قبَلِ از تجربه از ایتوشه چنانچه اما ماند خواهد باقی

 روزگار این تلخی آینده در کنیم، متقل آیندگان به و بیاندوزیم امور

  شد. خواهد احساس کمتر مقداری

 

 کرونا هایموقعیت در افراد شناختی هایآسیب .2 شکل

 با کرونا گیریهمه از حاصل هایآسیب دنبالبه شهروندان      

 توانمی هاآن مهمترین ازجمله که اندشده برورو ایعدیده مشکالت

 با شهروندان کرد. اشاره آتی هایتصمیم و نگرانی اضطراب، به

 و زیان و هافوتی مبتالیان، تعداد مانند پیرامونی حوادث مشاهد

 و کنندمی ناراحتی احساس گیریعالم این از ناشی ضررهای

 و بیماری دوره شدن ترطوالنی با ها،این درکنار شوند.می مضطرب

-می پیدا ناامیدی حس آن پذیرفتن پایان برای روشن ایآینده نبود

-حساب و دفعی آنی، هایگیریتصمیم به هاوضعیت این همه کنند.
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 دست فردی و خانوادگی و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در نشده

-می نظربه توجیه غیرقابل ظاهربه رفتارها این مشاهده زنند.می

 به رفتن درصورت دانندمی کهاین وجود با شهروندان مثال، رسند.

 خواهند مواجه سنگین هایجریمه با ممنوع شهرهای به مسافرت

 خواهند مبتال بیماری به شلوغ اماکن به مراجعه صورت در یا شد

 در که است این واقعیت کنند.می اقدام کارها این به نسبت اما شد،

 هاینارسایی با شهروندان شناختی، دلتعا خوردن همبه نتیجه

 هااین ریشه شوند.می مواجه رفتاری و روانی هایجنبه در متعددی

 شهروندان شناختی دستگاه هایورودی نحوه و نوع در باید را

  کرد. جستجو

 گراییاطالع تعادل عدم

 شایع کرونا گیریهمه دوران در که مختلفی هایپدیده درکنار      

 رسانیاطالع فرایند در بزرگ تغییر یک است، کرده بروز یا و شده

 محسوس کامالً اما نامشهود هرچند تغییر این است. پیوسته وقوعبه

 عادت استنشاقی هوای مثابهبه اطالعات به قبالً که شهروندانی است.

 در اطالعاتی منابع با مدت،کوتاه جدی چالش بدون و بودند کرده

-می جستجو بدیلبی پناهگاهی همانند را آن امروزه بودند، تعامل

  کنند. اتخاذ تاثیرگذار و چالشی سخت، هاییتصمیم تا کنند

 باشد شده مبتال بیماری این به کهاین از )اعم کرونازده شهروند      

 یا کند درمان را او یا که است خبری دنبالبه منبعی هر از خیر( یا

 «گراییاطالع در ادلتع عدم» وضعیت را وضعیت این من ایمن.

 شهروندان گرایی،اطالع تعادلِ عدم شرایط در کنم.می تفسیر
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 بلع دنبالبه هاآن ندارند، را محتوا و منابع ارزیابی برای فرصتی

 بدانند بیشتر خواهندمی هاآن هستند، اطالعات بیشتر هرچه کردن

 درمان را ودخ ابتالی کهاین یا و بمانند امان در بیماری به ابتال از تا

  کنند.

 رسانیآگاهی مبهم شرایط متعدد، منابع وجود احساس یا وجود       

 شودمی موجب دریافتی اطالعات هضم و جذب  در ضعف همچنین و

 به عموما و شده منتقل دیگری نقطه به نقطه یک از شهروندان که

 اطالعاتی -خبری هایبسته همچنین و زرد اطالعاتی منابع ها،رسانه

 چنین در باشند. داشته بیشتری گرایش دسترس در و هضم زود

-می مواجه ضدعلم و علمشبه با مواقع بیشتر در که است وضعیتی

 یا دارو تحقیقاتی مراکز در رسمی صورتبه کهاین وجود با شوند.

 شیوع روزهای اولین از اما است، نشده تولید ایشدهتایید واکسن

-دستورالعمل و غیرگیاهی و گیاهی هایدارو انواع شهروندان کرونا،

 غیررسمی، رسمی، مختلف مراجع ازسوی پیشگیری و درمان های

 و تجویزها این کهاین کنند.می استفاده و دریافت را غیرمجاز و مجاز

 هنوز داشت، خواهد مخربی جدی هایآسیب و تبعات چه هاکاربست

  نیست. مشخص
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 گراییاطالع تعادل عدم هایمولفه .3 شکل

 زیاد عطش مانند: عواملی گرایی،اطالع تعادل عدم وضعیت در

 پذیریدسترس سو،یک از کافی زمان نبود و دانستن به شهروندان

 را زمینه دیگر، ازسوی هاآن زودگذر جذابیت و زرد اطالعات سریع

 معیوب گیریاطالع کند.می فراهم هاآن معیوب گیریاطالع برای

 و پراکنانشایعه سودجویان، دام در هانآ افتادن شهروندان،

 و زیان کند.می تسهیل را درازمدت و مدتکوتاه در مضاعف گرفتاری

-می جامعه متوجه معیوب گیریاطالع که جمعی و فردی ضررهای

 کسانی بسیارند است. گیریاطالع عدم از بیشتر بسیار مراتببه کند

 از پیشگیری برای هسودجویان پیشنهادی ترکیبات مصرف دلیلبه که

 و افتاده دیگری ترِسهمگین مراتببه بیماری دام در بیماری یک

  اند.کرده مشکل دچار را جامعه و خانواده خود، درنتیجه،
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 معیوب گیریاطالع تاثیرات

 معتبر مراجع شدن اعتباربی موجب مروربه معیوب، گیریاطالع      

 گریزی،اطالع شیوع با درنتیجه، شود.می بخشیآگاهی و رسانیاطالع

-همبه و شده اعتنابی مرجعی هر از شدهارایه اطالعات به مردم

 ذهن به قریب مثال کند.می پیدا رواج جامعه در شناختی ریختگی

 که است شهری سالم آب مجاری ریختگیهمبه وضعیت، این

 ناسالم آب میزان چه تا شهروندان نیست، مشخص وقوع، درصورت

 بسیار مساله گیری،اطالع فرایند در البته کرد. خواهند مصرف

 گیریاطالع کاهش به کمک است. تاثیرگذارتر البته و ترپیچیده

 هایپروتکل از مهمی بخش عنوانبه تواندمی شهروندان معیوب

 گیرد. قرار توجه مورد اجتماعی

 پیشنهادی راهکارهای

 الزم شهروندان شدهحساب گیریاطالع گسترشِ به کمک برای        

 در اطالعات ملی هایسیاست سطح در اقداماتی مجموعه است

 از: عبارتند هاآن ترینمهم از برخی که گیرد قرار کار دستور

 دستور در دانستن چگونه دانستن برای شهروندان توانمندسازی -

  گیرد. قرار جدی کار

 در ندسازیتوانم اثربخش و منصفانه ابزارهای و هازیرساخت -

  شود. گذاشته شهروندان دسترس در و آوریفراهم جامعه

 تعلیم نظام خانواده، سطح در سالم گیریاطالع برای سازیفرهنگ -

  شود. تقویت و گذاریبنیان عمومی فرهنگ و تربیت و
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 مراکز )مانند اطالعات اشاعه و تولید تخصصی و معتبر مراکز -

 و جامعه با خود ارتباط بسط با ا(هکتابخانه و دانشگاهی و پژوهشی

 به عموم اتصال مجاری اطالعات، پذیریخوانش سطح توسعه

 دهند. گسترش نیز را اطالعات

 فریبانهعوام هایسودجویی عرصه در بازدارنده مقررات و قوانین -

 اجرا به سالمت( حوزه در ویژه)به نادرست اطالعات انتقال ازطریق

 شود. گذاشته

 است. ملی تا فردی از سطوح همه در تصمیم عامل اطالعات      

-اطالع سازینهادینه و نادرست اطالعات شیوع به نسبت حساسیت

 سالمت حفظ به جامعه در سالم گیریاطالع و دهیاطالع گستری،

-اطالع که است داده نشان کرونا شیوع کند.می کمک شهروندان

 اشاعه و تولید مراکز به دیاعتمابی و شهروندان ازسوی ناسالم گیری

 شده جامعه و افراد به ضرر و زیان موجب میزان چه تا اطالعات

 و گذاریسیاست اولویت باید مدت،کوتاه در وضعیت، این در است.

 معطوف شهروندان گراییاطالع در تعادل عدم وضعیت رفع به اجرا

 یفرایندها تسهیل و عوامل بازآرایی به نسبت درازمدت در و شود

 وضعیت به دستیابی گردد. اقدام شهروندان سالم گیریاطالع

 پویا تعامل و کنشگران  همه نقش ایفای و مشارکت نیازمند مطلوب

  هاست.توانمندی ارتقای برای
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 های اجتماعی در زیست کروناپروتکل
 

 ربابه پورجبلی
 دانشگاه آزاد واحد زنجان اریاستاد ،یشناسجامعه یتخصص یدکترا

 

نام پاندمی آنچه که جهان در شرایط فعلی با آن روبروست، چالشی به       

کروناست که همه ابعاد مالی، عاطفی و جسمی بشریت را  مورد تهدید 

گیر شدن این بیماری اولین جدی قرار داده است. با گسترش و همه

ها و اقدامات ازطرف نهادهای عمدتا دولتی باالخص نهادهای واکنش

های تردد و ها و ممنوعیتکنترل اوضاع و ایجاد محدودیت بهداشتی جهت

اصطالحی است که در اوایل « فاصله اجتماعی»اجتماعات صورت گرفت. 

گیر استفاده شد زیرا بسیاری از مردم در خانه برای همه ،گیریهمه

اما با طوالنی شدن بحران، . جلوگیری از شیوع ویروس در خانه ماندند

ویژه ازجانب اقشاری که از این های مختلف بهمقاومت از طرف گروه

رغم تاکیدات مکرر بر رعایت وضعیت متضرر شده بودند، آغاز شد و علی

-شود، حتی در کشورهای توسعهفاصله اجتماعی، مقررات بارها نقض می

یافته. مثل برگزاری جشن هالووین در انگلیس، برگزاری اجتماعات 

های ون سقط جنین، برگزاری میتینگاعتراضی در بالروس به بهانه قان

انتخاباتی در آمریکا و موارد مشابه دیگر که مبین این نکته مهم بود که 

ها و عمل به رفتارهای روزمره زیر سایه سنگین کرونا همچنان  وارهعادت

اکنون که جوامع درحال بازگشایی هستند و مردم بیشتر در  یابد.ادامه می

 تازدگیری ویروس کرونا با قدرت تمام میهمه ند،برسر میانظار عمومی به

، چگونه استهای عمومی کید بر اهمیت حفظ فضای فیزیکی در مکانات و

نوعی مدیریت کرد که کمترین آسیب توان زندگی و روابط روزمره را بهمی

توان چگونه می، همچنین بار آورد.روانی، اقتصادی و اجتماعی را به
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-نظر میبه  .شود، یاد کرددرحالی که از جامعه جدا میرفتارهای خود را 

های اجتماعی است که نام پروتکلرسد ترویج و نهادینه کردن مفهومی به

بیشتر از آنچه که یک مساله فردی باشد یک مسئولیت اجتماعی قلمداد 

براساس این . یک استراتژی متمایز از رفتار فاصله جسمی است شود ومی

شود که های جدیدی در روابط اجتماعی جایگزین میپروتکل مکانیزم

 ها عبارتند از:ترین آنمهم

 های تبادل ارزشی؛. مکانیزم1

 های اعتماد و. مکانیزم2

 های انطباق.. مکانیزم3

 ها باید محقق شود: آنچه که در قالب این مکانیزم

 های جدید زندگی؛گیری عادت. شکل1

 های تعامل ایمن؛پیدا کردن راه. تغییر رفتار اجتماعی و 2

 . درک متقابل و اطمینان از شرایط ایمنی قبل از آداب و معاشرت؛3

 های ایمن در روابط متقابل روزمره و ضروری؛. انتخاب گزینه4

های جدید در روابط روزمره درعین حال توجه، احترام . استفاده از عبارت5

 عنوان اصل ارتباطی وو صداقت به

های ارتباطی واسطه کانالارتباط اجتماعی با دوستان و خانواده به. تداوم 6

یک دست دادن  های رفتاری روزمره مثلجای مراجعه حضوری، عادتبه

ای است که ها ازجمله حرکات مودبانهاین ،محکم، یک بوسه روی گونه

های فاصله شود، زیرا این دستورالعملمدت نامحدود متوقف میاکنون به

 برای حفظ امنیت مردم در هنگام شیوع ویروس کرونا وجود دارد اجتماعی

. اما این بدان معنا نیست که خوش اخالقی کنار گذاشته شده است.

جایگزین به یکدیگر  ، توجه و صداقت تر احترامهای ایمندرعوض روش

و استفاده زیادتر از سر تکان دادن سر  بامانند تعویض مصافحه  شود،می

ها های مهم ارتباطی صورت مثل دهان و چشمکه قسمتاینها برای دست
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و این احتماال برای مدتی آینده با ما  با ماسک و عینک پوشیده شده است

 .خواهد ماند

 گوید:جودی اسمیت، مشاور آداب معاشرت در ماساچوست ، می      

از بین نخواهد رفت آداب و معاشرت همیشه درحال تکامل است و هرگز »

ایده  شود،عنوان یک تحول کنشی مطرح میکه در این شرایط به و آنچه

-تاوقتی احترام گذاشتن به ،«تاحترام به خودم و احترام به دیگران اس

در . معنای فاصله گرفتن از اجتماعات و پرهیز از اجتماعات بزرگ باشد

رود درمورد مراقبت از اند انتظار میجا آنچه که اسمیت و دیگران گفتهاین

 :باشد 19-کووید فتارهای شما در دورانر

 ست دادن و سالمد

از یکدیگر فاصله داشته متر(  1.5) در یک زمان که افراد معدودی احتماال 

معنای برقراری حتی چیزی مانند ضربه آرنج به .دهندباشند، دست می

تر مانند تماس با شخص دیگری است و ممکن است در جلسات رسمی

سالم کامال بدون تماس توصیه   درعوض،. نباشدجلسات کاری مناسب 

با نزدیک شدن به شخصی  -د ننامآنچه گرفتن و سالم می شود: می

 -دهید ها را روی قلب خود قرار میدستان خود را روی هم قرار داده و آن

شوید که ایستادن، )بنابراین وسوسه نمی -و توقف، رها کردن و تکان دادن

-یرید(، سپس برای سالم گفتن با سر اشاره میدست برای دست دادن بگ

 .کنید

 ها، رویدادها دعوت

اند، اما اگر بسیاری از اجتماعات و رویدادهای بزرگ درحال حاضر لغو شده

پاسخ دهید،  «بله»شما درمورد چیزی که هنوز هم قرار است اتفاق بیفتد 

قوانین  :گویدالمللی، میشارون شویتزر، متخصص آداب و معاشرت بین

آداب و رسوم » گوید:او می .اندپذیرتر شدهکمی انعطاف هادعوت مربوط به

-دعوت  کرده است که اگرهای اجتماعی همیشه حکم میدیرینه و موهبت
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با این  «.کنید، باید باشیدرا قبول کردید و گفتید در آن شرکت میها 

های دعوت یدتوانوجود، باتوجه به ویروس کرونا، درصورت عدم حضور می

درمورد رویدادهایی مانند عروسی، حتما : گویداو می. خود را کاهش دهید

دلیل احترام به میزبان، سریع پاسخ خود را تغییر و به ای را بفرستیدهدیه

دهید )همچنین ممکن است بخواهید یک یادداشت شخصی بنویسید که 

 (.بیانگر میزان پشیمانی شما از انصراف از میزبان باشد

شود، مانند گاه میبههای گاهوقتی صحبت از نه گفتن به دعوت      

 فوت 6خواهند در حیاط پشتی خود به فاصله همسایگان که از شما می

کنند برای رد ادب، از از هم جدا شوید، کارشناسان توصیه می متر(1.5)

کند: اسمیت چیزی مانند این را توصیه می .دیک متن اصلی استفاده کنن

زده هستم که شما مرا دعوت کردید، اما من هنوز هنوز من بسیار هیجان»

 «.آماده نیستم

 ماسک )و بیشتر( در انظار عمومی

اند که همه افراد اکنون توصیه کردهکه مقامات بهداشتی همباتوجه به این 

کنند، یا پوشش صورت استفاده می هنگام حضور در جمع از ماسک

های هماهنگ با افراد شروع به جستجوی ماسکگوید که وقتی اسمیت می

 رفتار کنند، ممکن است پوشش صورت مد روز تبدیل بهلباس خود می

دلیل این اولین بار نیست که هنجارهای مد به :گویداو می .عادی شود

او خاطرنشان کرد، زنان نسل  .دگیرنهای بهداشت عمومی شکل مینگرانی

عنوان راهی برای جلوگیری از به مادربزرگش همیشه در قسمت عمومی

کننده است، هایی مانند تب حصبه نگرانمیکروب در زمانی که بیماری

مطمئنا تعامل با دیگران با نیمی از  .پوشنددستکش در دست مردم می

های غیرکالمی است معنای از دست دادن برخی از روشصورت پوشیده به

 .، مانند لبخند زدنکنیمکه برای ابراز وجود به آن اعتماد می
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 ایمنی در خانه

های خود باشیم، مانند ممکن است ما همچنین شاهد تغییراتی در خانه

های خود را هنگام ورود بردارند، چیزی که درخواست از مهمانان که کفش

یا  .های دیگر عادی استگفته وی در حال حاضر در بسیاری از فرهنگبه

 را با آب و صابون بشویند.های خود پس از ورود به منزل دست

 نگاه به آینده

کنند که با کاهش بینی میبا این وجود، درنهایت، کارشناسان پیش

ها و عادات دیرینه ما دوباره های زندگی روزمره، بیشتر آیینمحدودیت

 دو سال دیگر ممکن است تا. گردیمما به دست دادن برمی. شوندظاهر می

 .کار را خواهیم کردنباشد، اما در نهایت ما این 
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 کرونازیست  در شایسته حکمروایی الزامات و کارها و ساز

 

 شهرام طهماسبی 
 کشوردکترای مدیریت، مشاور سازمان برنامه و بودجه 

 

 مقدمه

ترین مساله کشور ما ناکارآمدی مدیریت  ای از نظر من مهمترین و پایه     

 توجهی به تفکر سیستمی است.  و کم

اغراق شاید بیشتر  این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که بی

توان به آن مرتبط  مشکالت و مسایلی که امروز به بحران تبدیل شده را می

 دانست.

شیوه رایج انتخاب مدیران کشور، طبیعی است که اداره کشور و با      

های شدید تخصصی، تکنیکی و تجربی روبرو باشد.  داری با ضعف حکومت

 ای برای حل مشکالت پیچیده وجود ندارد.  حل ساده باید بدانیم که هیچ راه

های گوناگونی هستیم، بحران انرژی، بحران  هاست درگیر بحران ما سال

های بازنشستگی، بحران زیست محیطی  ان بیکاری، بحران صندوقآب، بحر

 یم.  ها روبرو و... که اکنون با آن

ها در ابتدای شروع، بحران  یک از این بحران باید توجه داشت که هیچ     

توانستیم با عقل و تدبیر و بااستفاده  هایی بودند که می نبودند، بلکه مساله

های  کارگیری سازمان ای و به ان حرفهاز دانش اساتید و مهارت مدیر

نهاد و بخش خصوصی مرتبط و استفاده از دانش و تجربه کارشناسان  مردم

های اجرایی مربوط و البته در چارچوب مدیریت سیستمی برای   دستگاه

 حل مشخص ارایه نماییم. ها راه آن

 ای که با آن روبرو هستیم، در این چارچوب شاید مهمترین مساله      

هاست. چراکه ما  نگر در تصمیم ها و نبود تفکر جامع آشفتگی آرا و اندیشه
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هایی که با همین  خواهیم مساله بدون تغییر در الگوهای اندیشه، امروز می

 ایم را حل کنیم و این امکان پذیر نیست. الگوهای فکری ایجاد کرده

واسطه ها هریک به خانه ها و وزارت های مختلف و سازمان بخش       

ها نهاده درگیر انجام اموری هستند  ن ماموریت و رسالتی که قانون برعهده آ

سرانجام رساندن  ها برای به که برخی از کارکنان و مدیران آن و با این

ها متفاوت  دهند، اما نتیجه بیشتر تالش وظایف خود تالش وافری انجام می

دهد که یا  رخ می با انتظارات ما است. این موضوع بیشتر به این دلیل

خانه دیگری  خانه در تضاد و تقابل با اقدامات وزارت اقدامات یک وزارت

کند و این مصداق واقعی  که در موازات آن یکی عمل می است و یا این

 هم در سطحی وسیع و گسترده است.  اتالف منابع و نیرو آن

جامعه  همچنین این مساله در تقابل با تفکر سیستمی است. چراکه اگر ما

ها و  مانند یک سیستم فرض کنیم، هریک از سازمان و کشور را به

های این سیستم کالن به شمار  عنوان زیرسیستم ها و نهادها به خانه وزارت

 روند.  می

ها در تعامل با  و تفکر سیستمی بر این اصل بنیاد نهاده شده که زیرسیستم

گیرنده  و تحویلدهنده  یکدیگر و طبق برنامه از پیش مشخص، تحویل

 های یکدیگر باشند.  خروجی

برای مثال وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در رابطه با تولیدات 

ساله بخش خود را تنظیم نمایند که  های پنج ای برنامه گونه کشاورزی به

برداران بخش کشاورزی برای استفاده از آب تکلیف روشنی داشته  بهره

یکی  خانه آب قابل مصرف را محدود و آن که یک وزارت باشند. نه این

 ات توسعه مصرف آب را ابالغ کند. مقرر

های  ها و شرکت ها و تناقضات حتی در درون دستگاه این ناهماهنگی      

های  شود. برای مثال شرکت روشنی دیده میخانه به زیرمجموعه یک وزارت

ای درراستای کاهش مصرف آب کشاورزی اقداماتی را انجام  منطقه  آب
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برق با نگاه بخشی و در تضاد با آن، های توزیع نیروی  دهند که شرکت می

دهند تا  برداران را تامین و یا میزان مصرف را افزایش می برق مصرفی بهره

برداران کشاورزی با قدرت موتور بیشتری حجم آب مصرفی و حتی  بهره

زننده در  سطح زیرکشت را افزایش دهند. متاسفانه این فرآیند غلط و آسیب

 پذیرد.  یادی صورت میهای ز کشور ما در زیرسیستم

سرانجام رسیدن هر اقدام و دستیابی به  این درحالی است که برای به      

 ریزی هستیم.  اهداف نیازمند مدیریت سیستمی و برنامه

ای نیازمند یک  عنوان مثال به تیم ملی فوتبال نگاه کنید. این تیم حرفه به

ت. مدیری که هدف ریزی استراتژیک هس ای با برنامه مدیر و مربی حرفه

کنان، بهترین و  کند و ازطریق استعدادیابی بازی مشخصی را دنبال می

نماید، مربی  های موجود انتخاب می ها را از بین فوتبالیست ترین آن متناسب

های تخصصی  هریک از پست های تمرینی مناسب را برای که برنامه

ی را برای ا بیند، دستیاران حرفهریزی نموده و تدارک می برنامه

کند و همچنین رقبای بالفعل و بالقوه در  های مورد نیاز انتخاب  تخصص

دهند  هایی که انجام می ها و ارنج ها و برنامه ترازهای متفاوت را با روش

باید به همه قوانین و مقررات مرتبط با بازی  تحلیل کند. او همچنین می

اشراف کامل داشته  فوتبال در چارچوب فدراسیون جهانی فوتبال آگاهی و

خود یک  باشد. بدین ترتیب او درواقع برای به نتیجه رساندن اهداف

در انتهای کار با این مربی قرارداد دستمزد کند و  سیستم را طراحی می

های ما ارزشی  خانه شود. آیا هر یک از وزارت چند میلیون دالری تنظیم می

ها به اندازه تیم ملی هم  آنکمتر از تیم ملی دارند که برای انتخاب مدیران 

 کنیم؟ تالش نمی

عنوان یک شغل و  کرونا مدیریت باید بهزیست رسد، در شرایط  نظر می به

عنوان  حرفه تخصصی جایگاه واقعی خود را پیدا کند. چراکه مدیران به

های موجود در جامعه درصورت انتخاب و گزینش  ارزشمندترین سرمایه
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نظیری خلق کنند، پس الزم است تا هم  بیهای  توانند ارزش مناسب، می

شان و منزلت خود را بیابند و هم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. 

هرچند این دستمزدهای کم سبب نشده تا بسیاری از مدیران و کارکنان 

های خود کوتاهی کنند، اما  ها در انجام وظایف و ماموریت متعهد سازمان

و کافی نبودن دستمزدها سبب کارآیی  توجهی به شان مدیران شاید بی

ها انگیزه الزم برای کار را  ها شده باشد. برخی از آن پایین برخی از آن

 ندارند، برخی دیگر مترصد فرصتی برای سوء استفاده هستند.

 های چهارگانه سندروم

ایم و هربار قرار  سر گذرانده های زیادی را از  ما شرایط سخت و بحران      

ها را  های مختلف اصالحاتی را انجام دهیم، اما هیچگاه آن حوزهبود در 

هایی هستیم که بر فرهنگ اجتماعی و  جدی نگرفتم زیرا ما درگیر سندروم

 اند. اند و ابتکار عمل را از ما سلب کرده اداری ما مسلط شده

های  ها، منابع و فرصت : ما ظرفیتسوزی نخستین سندروم ما فرصت -

های  توجه هستیم. فرصت ها بی اختیار داریم که همواره بدانزیادی را در 

نظیری همچون پنجره طالیی جمعیتی، استفاده از منابع نفت و گاز  بی

نظیر اقوام  مشترک، منابع غنی زیرزمینی، آب و هوای چهار فصل، تنوع کم

های آزاد جهان،  نظیر ژئوپلیتیک، دسترسی به آب ها، موقعیت بی و فرهنگ

درستی مورد موقع و به جمعیت زیاد، تمدنی کهن و ... چنانچه بهوسعت و 

برداری قرار گیرند ارزش افزوده بسیار زیادی را برای اقتصاد  استفاده و بهره

 کشور ایجاد خواهند کرد.

 دومین مورد و در غیاب تفکر سیستمی، سندروم موافقت است: -

ران حتی اگر مخالف آن حال با نظر دیگ ایم که همواره و در همه ما آموخته

اندیشیم، موافق باشیم. شاید تعبیر برخی افراد از این عبارت،  می

حال این آفت بزرگی در  هر کاری و یا رودربایستی باشد. اما به مالحظه

فرهنگ اداری و حتی در زندگی شخصی و اجتماعی ماست. درصورتی که 



 

 کرونایی زیست در اجتماعی های پروتکل  تدوین در اجتماعی کنشگران و متخصصان همایش اولین های سخنرانی مجموعه 27

های شخصی و  نهآموختیم ناچار نبودیم هزی گفتن را می« نه»اگر مهارت 

ها، اجرای  اجتماعی سنگینی را تحمل کنیم. پذیرش بسیاری از خواسته

همین دلیل ها و انجام بسیاری از تعهدات به ها و پروژه بسیاری از طرح

گیری در  افتد. بسیاری از تصمیمات فردی و حتی در تصمیم اتفاق می

یم سطوح عالی کشور درگیر این آفت است. چراکه اغلب دوست دار

های مهم ملی که  بسیار طرحکس را با هم داشته باشیم. چه چیز و همه همه

گونه خواسته، آمال و آرزو در آن لحاظ  با این رویکرد تنظیم شده و همه

های توسعه  هایی حتی ازجنس برنامه شده است. اگر نگاهی به طرح

ر، های کشو ها و ظرفیت بینیم که بدون توجه به محدودیت بیاندازیم، می

گونه تحول و  برگیرنده مالحظات فراوانی هستند و قرار است همه در

های اقتصادی و زیرساختی  های اجتماعی گرفته تا بخش دگرگونی، از حوزه

ساله دگرگون شود که با منابع محدودی که در اختیار  در بازه زمانی پنج

ق های اجرایی که با آن روبرو هستیم، با هیچ منط داریم و ناکارآمدی

 پذیر نیست.  کارشناسی امکان

ایم  های زیادی داشته : ما همواره بحرانسندروم سوم فراموشی است -

واسطه روحیه  ایم. اما پس از مدتی یا به ها سرگرم بوده و تامدتی با آن

شدن با بحران جدیدتر و بدون  روزمرگی که بر ما چیره شده و یا روبرو

ایم.  ن پیشین را به فراموشی سپردههای گذشته، بحرا درس گرفتن از تجربه

برای مثال: پس از انقالب اسالمی قرار شد نظام فاسد و ناکارآمد اداری 

پیش از انقالب را اصالح کنیم و با وجود تنظیم مقررات زیاد، اما تغییرات 

اساسی و زیربنایی الزم برای کارآمد کردن آن ایجاد نشد و هنوز هم درگیر 

ر اندیشه اصالح و بهبود نظام اداری هستیم. یا پس فساد و ناکارآمدی و د

از خاتمه جنگ تحمیلی در اندیشه بازطراحی شهرها و تاسسیات مهم 

زیربنایی در انطباق با پدافند غیرعامل بودیم که این مهم اجرایی نشد. پس 

هایی از منجیل و رودبار تا بم و اردبیل و کرمانشاه و  لرزه از آن درگیر زمین
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ها و بناهای  لرزه، تصمیم گرفتیم ساختمان دنبال هر زمین م. به... بودی

هایمان را متناسب با  استواری بسازیم تا بر سرمان آوار نشود و زیرساخت

خیزی کشورمان طراحی و اجرا نماییم که آن هم فراموش شد.  ویژگی لرزه

یا پس از هر سانحه سقوط هواپیما در پی علت حادثه بودیم که آن هم 

ایم که فهرست بلندی  ها فراوان داشته وش شد. از این دست فراموشیفرام

ریزی  رسد این آفت در غیاب تفکر سیستمی و برنامه نظر می دارد. به

گفته اتفاق  های پیش ای و برخورد جداگانه و اغلب غیرعلمی با مساله جزیره

 افتاده است. 

رندگان گی بر نبودن تصمیمات برای تصمیم سندروم چهارم هزینه -

های غلط و نامتناسب  گیرندگان ناچار نباشند هزینه چه تصمیم چناناست: 

خود را پرداخت کرده و بابت اشتباهات خود از مردم عذرخواهی کنند، 

های علمی و با مشورت  ها را با روش ملزم نخواهند شد که این تصمیم

 هم در چارچوب مدیریت سیستمی به فن و متصل به یک مطالعه آن اهل

 اجرا بگذارند.

که بدانیم تصمیمات ما قرار است چه  چه مهم است این در این خصوص آن

ترین،  ترین، منطقی مشکلی از جامعه را حل کند؟ آیا این درست

های  ترین و ... تصمیم است؟ آیا هزینه ترین، علمی ترین، ساده هزینه کم

های  اجرایی این تصمیم توجیه فنی و اقتصادی الزم را داراست؟ هزینه

های اجتماعی را  ی این تصمیم به چه میزان است؟ آیا سرمایهاجتماع

محیطی و انسانی  کاهش نخواهد داد؟ آیا در این تصمیم مالحظات زیست

رعایت شده است؟ آیا روش بهتری برای رفع مشکل وجود ندارد؟ آیا در 

 ی پایدار توجه شده است؟ و ...  گیری به ابعاد توسعه تصمیم

گونه شد؟ چرا تا این  ایم که این ت که چه کردهحال پرسش اساسی این اس

کنیم؟ چرا به فکر درمان و اصالح خود نیستیم؟  اندازه ناکارآمد عمل می
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چه زمان قصد داریم به خود آییم و برای آینده کشور و فرزاندانمان کاری 

 کنیم؟ 

های اصلی مدیریت و  های مهم در حوزه با نگاه اجمالی به برخی چالش      

فرض  ای یافت. با این پیش کننده ریزی کشور شاید بتوان پاسخ قانع مهبرنا

ها  یک از این مسایل و رخدادها ناشی از یک تصمیم است و تصمیم که هر

شوند. پس باید بپذیریم که در کشور با بحران  وسیله مدیران گرفته میبه

هم مدیریت سیستمی روبرو هستیم که منجر به برخی  مدیریت، آن

ها تا  اند و این بحران ساز بوده ن های غلط و نادرست شده که بحرا تصمیم

ی کشور و نوع حکمرانی جامعه  حد زیادی در اثر ناکارآمدی نظام اداره

 اند.  شکل گرفته

 اقدامات ضربتی برای مقابله با اپیدمی

در الف. توجه به فرازهایی از سخنان رییس سازمان جهانی بهداشت که 

برگزار شد، شامل  2020مارس سال  26و در تاریخ   G20اجالس سران

که  میهست یروسیما در جنگ با وگوید:  نکات ارزشمندی است. ایشان می

است که  المللی بینبحران  کی نیاو  کند یشدن م یبه متالش دیما را تهد

 ،یمحافظت از زندگ یو تنها راه برا نیبهتر دارد. ازین یجهان یبه اقدام

 چیه بدونهم  آن .است روسیمتوقف کردن و دنیا، همانا و اقتصاد یشتمع

و  میتعداد، تعل شیسالمت، افزا یبالفاصله رو دیما با .یا  عذر و بهانه

 دا،یرا پ بیماران تک تا تک میسالمت کار کن کارکنان بخش یسازمانده

 نیانماییم.  یابیرا رد انیو درمان کرده و افراد در ارتباط با مبتال زولهیا

 یهمبستگ یالگو رییتغ او همچنین به جبار است.. بلکه استین نهیگز کی

 نیمنابع و همچن ،ها، کارشناسان اشتراک گذاشتن تجربه  در به یجهان

 .کند اشاره می مندازین یها ملتهمه از  تیو حما گریکدیکردن با  کار

ضمن فراخواندن حاکمان کشورهای مختلف به اتحاد و همبستگی،  ایشان

داند  مگانی و همکاری نزدیک کشورها را در مهار بحران کارساز میتالش ه
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خواهد که تمام توان و تالش خود را برای تولید ابزارها و  ها می و از دولت

کاالهای مورد نیاز مبارزه با کرونا و همچنین نوآوری در تامین واکسن و 

حد فرصت متکار گرفته و از این تهدید جهانی،  ویروس به داروهای ضد

 WHO | World Health)را از دست ندهند  ملت کیشدن به عنوان 

Organization) . 

 ی(مدرسه کند)محققان ای که  شده برداری از پروتکل آزمون ب. بهره

هایی نظیر ایبوال در راستای  با تکیه بر تجربه مهار بیماری دانشگاه هاروارد

مرکز وسیله  اند و به تهیه کرده 19 دیکووی روسیوی ماریبحران بمدیریت 

ی به فارسی برگردانده شده، و جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم یتوانمندساز

های آموختنی جالبی دارد. در این پروتکل که برای توانمندسازی  درس

حال بسیار ساده و  ها تهیه شده، به نکات بسیار مهم و در عین  حکومت

حفظ منافع عمومی،  پذیری، شفافیت، کاربردی همچون مسولیت

گیری عقالیی، حفظ آرامش، تمرکز کامل و دقیق بر اهداف، انجام  تصمیم

ها، هنر  کار درست در زمان درست، توسعه منابع داده، تحلیل دقیق داده

خوب گوش دادن و... پرداخته شده )مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 

 شود:  ها اشاره می (  که در زیر به برخی از آن1399جهاد دانشگاهی، 

چیز جز منافع عمومی را فراموش کنند. منافع عمومی  . مسئوالن همه1

 .برای رهبری شرایط بحران کلیدی است

کننده شک و تردید، عقب بروید و از افتادن به درون  . در لحظات فلج2

 .پرتگاه پرهیز کنید

و های تنبلی و خودخواهی . به شهروندان کمک کنید تا بر محدودیت3

 .ضعف و ترس خود غلبه کنند

حد ارتباط  از اعتمادی، ترس، تردید مردمی، بیش . در مواجهه با بی4

دانید دقیقاً  بگیرید، حضور داشته باشید و در چشم باشید، حتی اگر نمی

توانید اطالعات در مورد موقعیت  چه اتفاقی در حال رخ دادن است، تا می
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زنی و  یشان آرام شود و از گمانهها ها و اضطراب به مردم دهید تا ترس

 .شایعات جلوگیری شود

سرعت بشناسید و یاد  تان را که با آنان کار خواهید کرد، به . افراد مهم5

ها را بسیج کرده و برانگیزانید تا هریک بهترین  بگیرید که چگونه آن

 .عملکردشان را بروز دهند

ت از مقصر پذیر باشید، از گذشته عبرت بگیرید و دس. مسئولیت6

 .دادن دیگران بردارید جلوه

. شرایط بحران زمان مناسبی برای دفاع از وضع موجود نیست. فقط 7

کنند  گذاری کرده و فکر میاین دلیل که مسئوالن یا مردم در آن سرمایه به

 .اگر زیرسوال روند، چهره مسئوالن مخدوش خواهد شد

ک مسئول باید نقش راهنما . آرام باشید: سریع پاسخ دهید، نه عجوالنه. ی8

اما اقدامات عجوالنه تنها مردم را  .موقع به اوضاع پاسخ دهد داشته و به

 .کند عصبی می

ها  میل به پا از حد خود فراتر نهادن و انجام وظایفی که سازمان برای آن .9

 .نامجهز است، خطری پیش روی مسئوالن است

د، صبر برای به کمال . بزرگترین اشتباهی که ممکن است مرتکب شوی10

 ترین دشمن خوب بودن است. رسیدن است. عالی بودن بزرگ

بحران   . باید خودتان و دیگران را وادار به سنجش اطالعات جدید درباره11

 کنید و با سوگیری مقابله کنید.

کنید  . افراد مختلفی را دور هم جمع کنید تا اطالعاتی را که دریافت می12

ها اتخاذ  بر تمامی دیدگاه  سیر کنند. استراتژی مبتنیبه بحث گذاشته و تف

تان منصوب کنید تا نقش وکیل مدافع شیطان را  کنید یا افرادی را در تیم

 گیری ایفا کنند. در تصمیم
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بینی  توانید آینده را پیش . مرتب به خودتان یادآوری کنید که نمی13

سایر نتایج را به یک ها را بررسی کرده و درنظر گرفتن  کنید. همیشه داده

 .عادت تبدیل کنید

. هنگام ارتباط گرفتن با مردم هیچ پرسش یا چالشی را تهدید تلقی 14

برداری کنید. عوض به آن گوش دهید و از آن یادداشت نکنید، بلکه در

حقیقت را بگویید. هر چیز دیگری غیر از بیان حقیقت اکنون یا در آینده، 

کنید باعث ایجاد استرس  ها ارتباط برقرار می برای شما و افرادی که با آن

 .خواهد شد

های احتمالی عین حال که درمورد زیان . استفاده از زبان تبلیغاتی در15

ناشی از بحران صادق هستید. باید مردم خود را با زبانی مثبت و تبلیغاتی 

بسیج کنید. معنی این حرف این نیست که بیش از حد تبلیغ کنید و 

اهمیت جلوه دهید )مرکز  دروغین بدهید یا حقایق سخت را کمهای  وعده

 (.1399توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، 

عنوان اتاق فکر وزارت  پ. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، به

علوم، تحقیقات و فناوری مقاالتی را توسط اعضای هیات علمی خود منتشر 

از کنترل و مدیریت بحران کرونا کمک  تواند به بخشی یک می نموده که هر

ها در حوزه فرهنگ و رفتارهای  جا که اغلب این پژوهش کند. از آن

اند، منابع ارزشمندی برای مدیران و مجریان خواهند  ماعی تنظیم شدهاجت

بود. نویسندگان این مقاالت علمی بر این باورند که؛ حل این بحران و گذار 

است،  های جامعه یاری وسیع در همه بخش کاری و هم از آن مستلزم هم

سازی مناسب، گذار از این بحران بزرگ  بدون همراهی جامعه و فرهنگ

یابی به این هدف الزم است که درک  پذیر نخواهد بود. برای دست مکانا

ها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی بحران کرونا در جامعه  درستی از مکانیسم

های الزم برای  گذاری ایرانی داشته باشیم، تا از این طریق بتوان در سیاست

ی و نفوذان اجتماع نفعان و ذی مدیریت اجتماعی این بحران، همه ذی
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کننده را شناسایی و مورد توجه  همچنین همه فرآیندهای موثر و تعیین

های فرهنگی و  توجه به زمینه قرار دهیم. در شرایط بحران کرونا، بدون

تنها امکان اثرگذاری مثبت اندک خواهد بود، بلکه هرگونه  اجتماعی، نه

ها و  تواند فاجعه توجهی به وجوه اجتماعی مدیریت بحران کرونا، می بی

دردسرهای بیشتری را دامن بزند )پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 

 (.1399اجتماعی، 

با  1398مدیریت بحران که سال  شناسانه به ت. کتاب نگاهی جامعه

نیری منتشر همکاری دوست اندیشمندم جناب آقای دکتر کریم حنفی

برای رسد چارچوب مناسبی  نظر می گردید، در این راستا تنظیم شده و به

مدیریت بحران باشد. این نوشتار ناظر بر این ادعاست که بحران مدیریتی 

دهد و نتیجه این موضوع چیزی جز  های مختلف خود را نشان می در حوزه

که  جای این های مختلف اجتماع نیست. یعنی به ایجاد بحران در حوزه

امن نیافتگی د گرا باشیم، بیشتر آشفتگی و توسعه شاهد اقدامات توسعه

گیرد. حال در کنار این موضوع و در شرایطی که یک  جامعه را فرا می

ای از کشور ایجاد شود، وضعیت را  بحران و بالی طبیعی هم در نقطه

برای رسیدن به این پرسش پدید آمده که   کند. این نوشته مراتب بدتر می به

ر وجود آوردن وضعیت بغرنج د تواند باعث به بحران مدیریت چگونه می

های مختلف جامعه شود و این موضوع وقتی رودررو با یک بحران  بخش

-کند )طهماسبی، حنفی گیرد، چگونه عمل می واقعی در جامعه قرار می

 های زیر است: (. این کتاب شامل بخش1398نیری، 

، به «کلیاتی درباره بحران و مفاهیم مرتبط با آن»بخش اول با عنوان        

پردازد.  ی بحران، انواع آن و مدیریت بحران می ربارهمرور مسایل اساسی د

 .مباحث این بخش به صورت کلی بیان شده است

نگاری حلقه مفقوده در  پژوهی و آینده  آینده»بخش دوم با عنوان        

پژوهی و  به بحث در خصوص لزوم توجه به علم آینده« مدیریت بحران
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پژوهی  پردازد. آینده ها می وزهنگاری و لزوم توجه مدیران به این ح آینده

ها دارای  که اکثر بحران دیدن هر چیز قبل از وقوع آن است. باتوجه به این

پژوهی  عالیم هشداردهنده قبل از وقوع هستند، تسلط مدیران بر آینده

باعث خواهد شد که با توجه به این عالیم بتوانند تمهیدات الزم را قبل از 

 .کار بندند بروز بحران به

است. « نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران»گر  بخش سوم بیان       

های ایجاد شده در  منظور گذر از مشکالت و رفع آسیب مدیریت بحران به

طلبد که در کل،  های خاصی را می محیط با شرایط خاص و جدید، ویژگی

شوند. یکی از  ها با مشکالت بسیاری روبرو می مدیران برای پاسخ به آن

تواند به رهبران و مدیران کمک کند، مدیریت  ها که می ترین خصیصهمهم

تواند نقش مهمی در مدیریت بحران بازی  دانش است. مدیریت دانش می

ها به انواع متفاوتی از دانش و کاربرد راهبردهای مدیریت  کند و سازمان

ها برای کسب بهترین نتیجه نیاز دارند. هنگام  دانش در زمان بحران

آورند.  دست می ها و افراد، تجارب گوناگونی به شدن با بحران، سازمانروبرو

عنوان دانش سبب شده تا  ها و ثبت این تجارب به تجربه اداره کردن بحران

ها اشتباهاتشان را ببینند و آموزش سازمانی وسیعی را شروع کنند  سازمان

 .کند سازی دانش را تسهیل می که کسب و تسهیم و رسمی

شناسی فاجعه در مدیریت  لزوم توجه به جامعه»بخش چهارم باعنوان        

شناسی فاجعه به محققان و  بیان شده است. آشنایی با جامعه« بحران

های اجتماعی  کند تا برای ارزیابی مسایل بحران مسئوالن کمک می

حل ارایه دهند. با توجه به ماهیت  های متنوعی را طرح کنند و راه شیوه

گونه  طبیعی و با فرض نبود امکان برای جلوگیری از بروز هر یایپیچیده بال

توان اقداماتی انجام داد که از تبدیل یک سانحه به  بحرانی، حداقل می

فاجعه جلوگیری شود. بنابراین فاجعه بیشتر یک پدیده اجتماعی تلقی 

هایی که در این رهیافت مطرح  شود تا یک پدیده فیزیکی. پرسش می
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دیدگان هنگام وقوع یک فاجعه،  این موارد است؛ آیا آسیب شود شامل می

افرادی غیرفعال و تماشاچی هستند؟ در شرایط فاجعه چه فرآیندهای 

های اجتماعی هنگام وقوع فاجعه چه  اجتماعی وجود دارد؟ سازمان

دهند؟ آیا قشرهای اجتماعی مختلف در برابر  العملی از خود نشان می عکس

های  دهند؟ آیا وقوع یک فاجعه نابرابری شان میفاجعه واکنش یکسان ن

های اجتماعی هنگام  دهد؟ نقش کند یا تخفیف می اجتماعی را تشدید می

 کنند و چه وضعیتی دارند؟ وقوع فاجعه چگونه بروز می

« آوری، رویکردی نوین در مدیریت بحران تاب»بخش پنجم باعنوان        

ر سیل، زلزله و طوفان اغلب بیان شده است. وقوع بالیای طبیعی نظی

ها و  های انسانی گذاشته و ساختمان تاثیرات مخربی بر سکونتگاه

ای بر جوامع  اقتصادی پردامنه -ها را ویران و عوارض اجتماعی زیرساخت

های فراوانی را برای افزایش  تحمیل کرده است. مدیریت خطر بالیا، فرصت

واسطه هماهنگی و  به ها کند. این فرصت آوری شهرها فراهم می تاب

های مختلف اجرایی، عملیاتی و عناصر  اقداماتی است که بین بخش

 .مدیریت بحران وجود دارد

رفت از  ناکارآمدی مدیریتی و راهکارهای برون»بخش ششم باعنوان        

بیان شده است. فرهیختگان و اساتید دانشگاهی به تشریح و تبیین « آن

ز جمله بحران انرژی، بحران آب، بحران های تخصصی ا بحران در حوزه

های اجتماعی،  محیطی، بحران تنزل اخالق و سرمایه بیکاری، بحران زیست

اند. حال باید   های اجتماعی و ... پرداخته نشینی و ناهنجاری بحران حاشیه

گویند، به تنهایی بحران  نظران می گونه که صاحب دید که این موارد همان

اند، از جنس  هایی که در کشور ما ریشه دوانده بحرانکه  هستند و یا این

تری دارند؟ در این صورت الزم  ای و کالن ترکیبی بوده و عملکرد مجموعه

های  ها نگریسته شده و ضمن واکاوی ریشه ای متفاوت بدان است به گونه

ها  های متفاوتی برای اصالح و بهبود آن ی بحران از روش آورنده پدید
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تری هستد  ها خود زاییده بحران مهم . شاید هم این بحرانگیری شود بهره

واسطه پیچیدگی شرایط و مبهم بودن عملکرد آن کمتر بدان  که به

 (.1398نیری، پرداخته شده است )طهماسبی، حنفی

های زیادی مرتبط با  ها و پژوهش ث. افزون بر منابع یادشده، نوشته       

یرانی و خارجی ارایه شده که بنا مدیریت بحران از سوی اندیشمندان ا

که در خصوص  ها در این سخنرانی ارایه شود. ضمن این نیست فهرست آن

نظرانی همچون دکتر محمد فاضلی، سعید الیالز و...  بحران کرونا صاحب

برداری و استفاده است. امید  اند، که هریک قابل بهره فرسایی کرده هم قلم

دگان و همچنین متولیان محترم ستاد گیرن است مسئولین محترم و تصمیم

مدیریت بحران کرونا به این نظرات هم توجه داشته باشند. هرچند با 

های  شده و با همان سبک و روش ها و الگوهای آزمون توجهی به روش بی

سر  ها بحرانی که پشت توان از این بحران، همچون ده سنتی هم می

های اقتصادی، اجتماعی،  هزینه چه مهم است ایم، عبور کرد. اما آن گذاشته

 -انسانی و کیفیت عبور از بحران است که آیا به استحکام نظام اداری

نماید؟ آیا اعتبار  تر از پیش می را سست  افزاید و یا آن اجرایی کشور می

هرحال این  کاهد؟ به دهد و یا از اعتبار آن می شیوه حکمرانی را ارتقا می

المللی که  انی که پیدا کرده و با اجماع بینگیری جه واسطه همهبحران به

برای مبارزه با آن شکل گرفته و همچنین تالش درخور دانشمندان و کادر 

درمان براساس برآوردها طی چند ماه آینده رفع خواهد شد. اما بسیار مهم 

باخته، با چه کیفیت درمان، با چه میزان  است که با چه تعداد جان

دیدگان  ماعی، با چه کیفیت رسیدگی به آسیباجت-های اقتصادی هزینه

هایی  جانی و مالی و با چه شیوه )علمی( مدیریت بحران، این موارد مساله

از بحران برای ارزیابی نظام  کرونا و شرایط پسزیست هستند که در دوران 

تدبیر کشور و شیوه حکمرانی از دید مردم ایران و همچنین ناظران جهانی 

 کننده خواهد بود.     حال تعیین ذار و درعینبسیار مهم و اثرگ
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 سخن پایانی

  توان گفت، کرونا نخستین چالش جدی و فراگیر جهانی هرچند نمی      

های نابجایی که بشر در  اندازی شک و با تغییرات و دست است، اما بدون

های  طبیعت ایجاد نموده، آخرین آن هم نیست و باید منتظر چالش

 دارتری باشیم.  تر و دامنه بزرگ

و سرعتی باور نکردنی خوبی این ویروس کوچک در مدتی کوتاه، به      

پیام خود را به جهانیان اعالم نمود. پس با تغییر نگاه به این بیماری و 

بار دیگر  پذیرش فرهنگ کرونایی شاید به ناگزیر فرصتی دست داده تا یک

های خود را نسبت به روابط اجتماعی و اقتصادی و حتی  و از نو دیدگاه

بلکه در سطح جامعه جهانی هم نه در گستره یک کشور  فرهنگی جامعه آن

زیست تنظیم کنیم و از  و در ارتباط منطقی و متعادل با طبیعت و محیط

 ای دیگر به این مسایل بنگریم.  و زاویه  دریچه

تر از  مند تلنگر کرونا به ما آموخت که دست طبیعت بسیار قدرت     

صلت ناپذیر از خ های ساخته دست بشر است و تغییر، بخشی جدایی فناوری

ای است و این تغییرات الزمه ادامه حیات و  و روند تکاملی هر پدیده

پذیری با محیط پیرامون البته در آشتی با طبیعت و  شرایطی برای انطباق

احترام به قوانین آن است. چراکه مقاومت در برابر این تغییرات و منعطف 

وی ما بر خواهد ر که این فرصت را از پیش ها عالوه براین نبودن در برابر آن

داشت، ممکن است به نابودی انسان در این کره خاکی بیانجامد. پس 

شده این تغییرات را  ریزی بیاییم به شکلی متناسب و درخور و البته برنامه

المللی مدیریت کنیم،  در زندگی شخصی و اجتماعی خود و در مقیاس بین

ویم، زیرا ممکن است گیر ش ها غافل گونه چالش که در برابر این پیش از آن

ها  گیر جهانی نباشد و سرعت و عمق نفوذ بیماری کرونا آخرین بیماری همه

های بعدی از این هم بیشتر بوده و امکان هرگونه واکنشی را از ما  و چالش

 گیرمان کند. گرفته و کامال زمین
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ای داشته باشیم ، بحران کرونا هرچند صدمات و  بینانه اگر نگاه واقع

ناپذیری را بر مردم صبور کشور وارد کرد.  ای مالی و جانی جبرانه خسارت

زای نظام مدیریت و  ها و نقاط آسیب ها بسیاری از ضعف اما همانند تحریم

هایی که در پشت  ها و آسیب شیوه حکمرانی کشور را نمایان ساخت. ضعف

نقاب عدم شفافیت پنهان بودند و این سبب شد تا ما نواقص، نقاط 

های غیرعلمی، فقدان نظریه اداره کشور و  ها، روش یر، ناکارآمدیپذ آسیب

گزینی و ... را بهتر بشناسیم و امروز این فرصت را در  نبود الگوی شایسته

رو داریم که از بحران کرونا برای بهبود و اصالح مسیر حرکت، تنظیم  پیش

چنین های اجرایی و هم گیری و روش های تصمیم دوباره اهداف، تغییر مدل

همراه تغییر در نظریه اداره  های علمی انتخاب و گزینش مدیران به روش

که  برداری کنیم و یا این کشور و شیوه حکمروایی و ... به شکل مطلوبی بهره

های از دست رفته پیشین،  از کنار این فرصت هم مانند بسیاری از فرصت

 آهسته اما پرهزینه گذر کنیم.
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  19-پیامدهای کوویدمروری بر 

 

 زادهتاج حسینزرین
 پزشکی دانشکده اجتماعی پزشکی گروه علمی اجتماعی هیات پزشکی متخصص

 سالمت بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز پژوهشی معاون

 

-( رویدادی است که از آن می19 -)کوویدکروناویروس و اپیدمی شیوع    

بشر نام برد. ممکن است بعد از این در عنوان نقطه عطفی در تاریخ توان به

ها، مطالعات و ... جهان را به دو دوره پیش از ها، سخنرانیبسیاری از نوشته

 کرونا تقسیم نمود. زیست کرونا و 

یک بحران بزرگ جهانی ( 19)کووید شیوع کروناویروس  درحال حاضر

اپیدمی  .باشنداین بیماری میجمله ایران درگیر از کشورهابیشتر و  است

های قبلی شایع در ویروس جدید درمقایسه با کرونا 2019کروناویروس 

 دهنده قدرت سرایت خیلی باالیتر بوده که این موضوع نشانانسان وسیع

مت مخصوصا اللذا این بیماری برای جامعه و نظام س .باشداین ویروس می

تواند ی را میناپذیردرخطر مانند بیماران قلبی نتایج جبران برای بیماران

های تواند هزینهکشور می مت یکالازطرفی برای نظام س. داشته باشد

های درمان و بستری، 19 آوری )انجام مداخله تشخیص کوویدسرسام

(  ... ت روانی والمشک طوالنی مدت، مرگ نیروی انسانی یک جامعه، شیوع

  .داشته باشد

پزشکی و  ماهیتی صرفا رسدنظر میبهبحران ویروس کرونا هرچند      

ای چندبعدی است که آثار و پیامدهای مرتبط با نظام سالمت دارد، پدیده

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل رصد آن در حوزه

 و رهگیری است.
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در مدتی کوتاه پیامدهای بسیار از این ویروس در کل جهان ایجاد شده که 

ی چه در سطح فردی و چه در سطح بین های زندگدر بسیاری از عرصه

های کوچک و بزرگ و همچنین در سطح جهان نمود پیدا فردی، اجتماع

کرده است. در این میان بسیار مطالب ناشناخته درباره این ویروس وجود 

طور موثر بر پیامدهای منفی آن فایق آمد. ناگفته داشته و دارد تا بتوان به

توان قایل شد ازقبیل: بر این اپیدمی مینماند که پیامدهای مثبتی هم 

توجه مردم بر رعایت موازین بهداشت فردی، رعایت بهداشت عمومی، 

های الکترونیک و اینترنتی اثرات مثبت در سطح خانواده، استفاده از فناوری

 برای پیشبرد امور و بسیاری موارد دیگر.

انتقال، میزان  هایلذا درراستای مواردی از قبیل: شناخت ویروس و روش 

زایی، کشندگی و راهکارهای پیشگیری و درمان آن؛ پیامدهای بیماری

طور درباره سبک زندگی فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن و همین

در دوره بیماری کرونا ویروس تحقیقات وسیعی در سطح جهان در این 

 شود:ها اشاره میمدت کوتاه صورت گرفته که در ذیل به بعضی از آن

در کل کشورهای جهان،  19گیر بودن بیماری کووید  همهنظر می رسد به

-خطر انداخته است و بهشناختی و جسمی افراد جوامع را به سالمت روان

ثیرات بسیاری بر روابط ادلیل ماهیت سریع انتشار بودن این بیماری ت

تحلیل  ی درموردپژوهشلذا فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم داشته است. 

تجارب زیسته افراد مبتال به بیماری کرونا بر روابط فردی، خانوادگی و 

های روانی ناشی از  ه راهکارهای پیشگیری و کنترل آسیبیاجتماعی و ارا

زمره  تحقیق دراین  انجام شد. توسط محمد عسگری و همکاران آن

در سه ها  ها از مصاحبه یافته های کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. پژوهش

های منفی ناشی از بیماری )بعد  مضمون اصلی افکار، احساسات و هیجان

روابط فردی(، تغییر رفتار اعضای خانواده )بعد روابط خانوادگی( و تغییر 

بندی شد. درجهت  رفتار دیگران )بعد روابط اجتماعی( استخراج و طبقه
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 ، مضمون اصلی انسجام و19پیشگیری از پیامدهای بیماری کووید 

استحکام ساختار خانواده به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان 

داد که شیوع بیماری کرونا روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد را 

دهد و جهت پیشگیری و کنترل  شدت تحت تأثیر خود قرار می به

های ناشی از آن باید انسجام و استحکام ساختار خانواده ازطریق  آسیب

  د.ثر در دستور کار قرار گیروشناختی م ای مرتبط و مداخالت روانه آموزش

گیر جهانی، پیامدهای با تبدیل شدن به یک ویروس همه 19ویروس کووید

اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر 

رکود را با یک  2020رود تا اقتصاد جهانی سال شده و بنابراین انتظار می

قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 

گیر جهانی شده و درنتیچه از پیامدهای اقتصادی ناشی از درگیر این همه

برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این آن رنج می

و  97سال سخت بیماری بر اقتصاد ایران پرداخته شود. اقتصادی که دو 

اکنون با یک پدیده جهانی مواجه شده است. را پشت سرگذاشته و هم 98

نیا و همکارانشان، ضمن بررسی لذا طی یک تحقیق توسط مسعود طاهری

-در سراسر جهان، به 19تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید 

رکز ویژه بر طور خاص به ایران و وضعیت آن در اقتصاد ایران البته با تم

بخش اشتغال پرداخته شد. بااستفاده از نتایج آمارگیری، نیروی کار و روند 

بیماری در کشور مشخص شد که تغییرات اشتغال و بیکاری طی زمستان 

نسبت به فصول مشابه سال قبل، دارای روند کاهشی  1399و بهار  1398

ه باتوجه به اوج در اشتغال و افزایشی در بیکاری بوده است. این تغییرات ک

یافت دال بر تغییرات بازار نیروی کار و سایر گرفتن شیوع کرونا افزایش می

تأثیر قرار داده است. در های حوزه اقتصادی است که این بازار را تحتبخش

رفت از این اوضاع پیشنهاد شد که شامل راهکاری برای برون این مطالعه
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های تقاضای نیروی کار و برنامه حمایت دولت از مدیریت بازارهای عرضه و

  پشتیبانی از این قشر بود.

باهدف بررسی مشکالت  و همکاران Spoorthyتوسط  مطالعه مروری     

 یافته درطولمواجهه (HCW) سالمت روحی و روانی کارکنان مراقبت

انجام شد.  2020ا کرونا ویروس جدید در سال ی 19کووید  گیریهمه

ماه  4در مرتبط های منتشرشده داده انواع مقاله هایجستجو در پایگاه

با  مقاله 23درمجموع  را دربرگرفت.(، 2020آوریل  - 2020)ژانویه 

 .دست آمدهمقاله در بررسی نهایی ب 6غربالگری اولیه انتخاب شدند و 

ها نشان داد که متغیرهای جنسیت، شغل، سن، محل کار، بخش کار یافته

حمایت اجتماعی ضعیف، خودکارآمدی با  :مانند شناختیو متغیرهای روان

کارکنان مراقبت  خوابی درم افسردگی، بییافزایش استرس، اضطراب، عال

ای شواهد فزاینده در این مطالعه بیان شد که در ارتباط بودند. سالمت

تواند یک عامل خطر مستقل می 19کووید  دهدوجود دارد که نشان می

 .باشد اقبت سالمتکارکنان مر برای استرس در

در سال و همکارانشان  Raj Kumar توسط یک مطالعه مروری      

انجام شد   PubMedای با استفاده از مقاالت موجود در پایگاه داده 2020

پرداخت. شواهد اولیه نشان داد  19 که به بررسی سالمت روان در کووید

ازطریق خود و استرس  (درصد 28تا  16م اضطراب و افسردگی )یکه عال

 19کووید  گیرهای روانی شایع به بیماری همه( واکنشدرصد 8گزارشی )

 .ممکن است با خواب آشفته همراه باشند هستند و

در چین در سال و همکارانشان  Wangتوسط یک مطالعه طولی     

 19 در مورد سالمت روان جمعیت عمومی درطی اپیدمی کووید 2020

جمعیت عمومی را در دو مرحله بررسی کرده  ،یاین مطالعه طول .انجام شد

گیری. تأثیر در طی شیوع اولیه بیماری و چهار هفته بعد از اوج همه ،است

و مقیاس  (IES-R) شناختی و وضعیت سالمت روان توسط مقیاس روان
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ها نشان ارزیابی شد. یافته(DASS-21)  افسردگی، اضطراب و استرس

از   IES-R داری در میانگین نمراتنیهفته کاهش مع 4داد که بعد از 

 با این وجود ، میانگین نمره د.( وجود دار (p <0.01،  30.76به  32.98

IES-R میدهندگان اول و دوم برای عالتوسط پاسخ PTSD  باالتر از

، که حاکی از آن است که کاهش نمرات ازنظر  (24 <)نقطه برش بود

اولیه، استرس متوسط تا شدید، ارزیابی  دار نبود. در طیبالینی معنی

ترتیب مشاهده شد، و به ٪5/16و  ٪8/28،  ٪1/8اضطراب و افسردگی در 

داری سطوح استرس، اضطراب و افسردگی تغییرات طولی معنی

 .(P> 0.05)نداشتند

منظور برآورد شیوع و همکارانشان به Liuیک مطالعه مقطعی توسط      

فوریه  20تا  2020فوریه  10از اضطراب در کارکنان پزشکی در چین 

انجام شد.  (SAS) مقیاس اضطراب خودارزیابی زونگ بااستفاده از 2020

پس از تعدیل خصوصیات سوشیو دموگرافیک )جنسیت، سن، تحصیالت و 

اند، وضعیت تاهل(، کادر پزشکی که تماس مستقیم با بیماران آلوده داشته

ه تماس مستقیمی نداشتند، ها کنمرات اضطراب باالتری را نسبت به آن

(. p = 0.0068 ؛βvalue = 2.33)  ،CI: 0.65 -4.00نشان دادند 

نتایجی که حاصل شد تاکید بر این موضوع داشت که مقامات دولتی باید 

تشخیص زودهنگام خطر باالی اضطراب را در کارکنان پزشکی در اولویت 

برای جلوگیری از  شناختی مناسب راهای مداخله روانقرار دهند و برنامه

تواند طور بالقوه میشناختی کارکنان پزشکی که بهپیشرفت اختالالت روان

 تأثیر منفی بگذارد، اجرا کنند. 19در مبارزه با بیماری کووید 

مطالعه مقطعی باهدف بررسی وضعیت سالمت روان و عوامل مرتبط با آن 

ن نینگبو توسط در بیمارستا کارکنان مراقبت سالمت در اعضای خانواده 

Ying  انجام شد. اعضای خانواده 2020و همکارانشان در چین در سال 

که در پنج بیمارستان معین شده در نینگبوی  کارکنان مراقبت سالمت
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استخدام شده بودند.  2020فوریه  20تا  10بین  کردند،چین کار می

آوری شد. وضعیت سالمت های آنالین جمعبااستفاده از پرسشنامه اطالعات

 و نسخه چینی  (PHQ-9)روان بااستفاده از نسخه چینی پرسشنامه 

مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی (GAD-7) اختالل اضطراب عمومی 

کارکنان  در بین اعضای خانواده 19های روانی به کووید از آن بود که پاسخ

 گیر بوده است.در مرحله افزایش شیوع بیماری، چشم مراقبت سالمت

بر  COVID-2019 شیوع ای در چین باهدف بررسی تاثیر روانیمطالعه

این مطالعه در  .و همکارانشان انجام شد Guoکارکنان پزشکی توسط 

برای We Chat ، بااستفاده از ابزار نظرسنجی آنالین 2020فوریه سال 

 انجام شد. ارزیابی تأثیر شیوع این بیماری بر سالمت روان پرسنل پزشکی

حدود  کادر پزشکی به این نظرسنجی پاسخ دادند. 11118در مجموع 

سطح اضطراب متوسط و زیاد را گزارش  پاسخ دهندگان درصد 98/4

درصد از پاسخ دهندگان سطح متوسط و باالی  47/13کردند در حالی که 

 گزارش کردند.COVID-19 افسردگی از زمان شیوع 

و کادر  رستاران، پرسنل پزشکی خط مقدمها نشان داد که پیافته     

پزشکی جوان احتماالً اضطراب و افسردگی بیشتری نسبت به پزشکان، 

 ترتیب، داشتند.تر بهکارکنان پزشکی غیرمقدم و کارکنان پزشکی مسن

 وضعیت بیماران مبتال به تحقیقی باهدف بررسی و تجزیه و تحلیل روانی

در طول دوره بیماری و ارزیابی تأثیر و نفوذ عوامل موثر  19کووید 

منظور به 2020و همکاران در سال  Yangمداخالت بحران روانی، توسط 

 کشف روش مؤثر مداخله روانشناختی بالینی در بیماران ایزوله انجام شد.

همیلتون  و مقیاس اضطراب (HAMD) مقیاس افسردگی همیلتون

(HAMA)  یت سالمت روانی بیماران در روز پذیرش جهت ارزیابی وضع

 ها نشان داد که نمراتهفته پس از درمان استفاده شد. یافته 1و 

HAMA و HAMD و بخش تحت کلیه بیماران )ازجمله بخش ایزوله-
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 زمان پذیرش بودند. طور معناداری باالتر از داوطلبان سالم درنظر( به

االتر از آن گروه ب  19کووید  در گروه HAMD و HAMA نمرات کل

بعد از مداخالت  هفته بستری در بیمارستان 1پنومونی عمومی بود. بعد از 

-به19گروه کووید  در HAMD و HAMA شناختی جامع، نمرات روان

-طور معناداری کاهش یافت. نتایج نشان داد که الگوی مداخله جامع روان

 شناختی موثر است. 

ترین عواقب شیوع کروناویروس ایجاد یکی از مهمکه باتوجه به این     

در سراسر جهان و تغییرات سریع و غیرقابل  اضطراب و هراس اجتماعی

 ای توسط علی مرادی و همکاران به، مطالعهباور در سبک زندگی است

 گیری هراس اجتماعی و تغییر سبکهای اجتماعی در شکلنقش شبکه

باعث  این ویروس ه بامواجه. ترس پرداخت زندگی ناشی از ویروس کرونا

جامعه در معرض ایجاد شود. رفتار غیرمنطقی و نمایشی در جوامع  شده که

درمورد شود. پذیر میآسیب شیوع کروناویروس، منجر به جامعه خطر

-همی وجود داشت و آن جالب توجه نکته بحران اپیدمی کرونا ویروس

ها خود تننهکه نشان داد  شناسی و شیوع ویروس استزمانی ویروس

سریع گسترش یافت بلکه اطالعات نادرست و اشتباه درباره  ویروس خیلی

ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ایجاد شد  شیوع این بیماری و درنتیجه

نمود تر از انتشار ویروس کرونا سریع های اجتماعیکه وحشت رسانه طوری

اجتماعی  گیری هراسشکل باعثهای اجتماعی رویه منفی شبکهپیدا کرد. 

پذیری گیجی و کرختی، اضطراب شدید، هیجان آن مثلپیامدهای رایج  و

 شامل:ل ی. دیگر مساممکن است بشودپرخاشگری و شاید ترس مداوم  و

طور . بهترین زمان ممکن استزندگی در کوتاه تغییرات سریع در سبک

رابطه اجتماعی دارند؛ ترس  در تماس هستند و افرادی که با یکدیگرمثال 

و یا نوعی نمایند میبه دوری از همدیگر  و اقدام دادهشدیدی از خود بروز 
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طرد و دوری از هم  دهند که بهیافتگی را از خود نشان می عدم سازمان

 .گرددمنجر می

ارسال اطالعات کلیدی به عموم مردم در جریان شیوع ویروس  نحوه     

جهان با ویروس  ایند درگیری کشورهای مختلفدر فرمهم است.  کرونا

بودند  هرسانی آنالین و فزاینده انجام دادهای اجتماعی اطالعکرونا، شبکه

 را ایجاد کرد.های اجتماعی که گسترش این ویروس سونامی رسانه طوری

ری هراس یگهای اجتماعی در شکلتحقیق نشان داد که شبکهاین نتایج 

ی ولی با تغییر سبک زندگ دارای تأثیر معنادار(  222/0ی )اجتماع

)031/0   (r =های اجتماعی د. همچنین شبکهنارتباط غیرمعنادار دار

و تغییر سبک - = r)   175/0 ی )هراس اجتماع گیریداخلی در شکل

  .تأثیرات معنادار و معکوسی دارند- = r)    115/0( ی زندگ

گیری رفتارهای منطقی و شکل یدر این مطالعه پیشنهاد شد که برا     

جای رفتارهای نمایشی مانند هراس اجتماعی، کارگزاران مطلوب به

کردن  اجتماعی اولویت خود را در سازماندهی اطالعات و دانش و آگاه

های ها و فعالیتها و نقشجامعه هدف از موارد سازنده و مضر این شبکه

 .مختلف اجتماعی در جامعه قرار دهند

تجارى،  -ضریب شهرنشینى و تبادالت اقتصادىکه وجه با اینتبا    

یافته و درنتیجه افزایش  سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بین شهرهاى جهان

 ،زهره فنىای مروری توسط شده مطالعه ها بیشتریزمینه شیوع اپیدم

ارتباط میان دیدگاه حق زندگى شهرى براى همه شهروندان و  درمورد

به است. این بررسى ا صورت پذیرفته در شهره19پیامدهاى بحران کووید 

وضعیت و شرایط مردم ساکن شهرها در سواالتی پرداخته درمورد چگونگی 

و  با تاکید بر نظریه و رویکرد حق براى زندگى شهرى با بحران کرونا مواجه

این مطالعه، موضوع حق زندگى . ایی برای آن عنوان کرده استراهکاره

پذیر شهرى در دوره بیمارى کرونا را با پایه رویکرد و براى مردم آسیب
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در این است.  قرار دادهبررسى  مورد نرى لوفورها »حق براى شهر»مفهوم 

همه  با وجودکرونا ویروس جدید، بررسی به این نکته اشاره شده که 

بر سیاست و اخالق جهانى را  اقتصادى، منطق حاکم -اجتماعىپیامدهاى 

واقعیتى کامال مادى و بین وابستگى متقابل شدیدى  یعنیکرد  ترواضح

که باعث شده تا افراد  وجود داردهاى اخالقى و سیاسى، دانشى با سیستم

دنبال سالمت بستگان و دیگر ساکنان شهر عالوه بر حفظ حقوق فردى، به

کلى شباهت  ازنظراین بررسى نشان داد که تاثیرات این بحران  هم باشند.

 طورلی بهاند ومردم شهرها باهم داشته ندگیزیادى بر شرایط و کیفیت ز

شود هاى زیادى دیده مىخاص، بین شرایط زندگى شهرى در دنیا تفاوت

 اقتصادى و -آورى اجتماعىکه بستگى زیادى به شرایط و سطح تاب

تنها  شده کهاین مطالعه تاکید در داشته است. همچنین  مدیریتى شهرها

ناشى از آن ، تقویت  حل اساسى مواجهه با این بیمارى و بحرانراه

؛ راهى که به سالمتى اکثریت و نه استملى  -همبستگى و انسجام محلى

 .انجامدسود اقتصادى اقلیتى از افراد جامعه مى

تهدیدی برای سالمت عمومی شناخته  (19کووید ) حران کروناویروسب     

رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی رفتهازسوی دیگر د، اما وشمی

های اقتصادی ناشی از اپیدمی دقیق آسیبطور به البته هنوزشده است. 

وجود نظر در بین اقتصاددانان این  نشده ولیکروناویروس جدید مشخص 

یدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. دارد که این اپیدمی، تأثیر منفی شد

اقتصادی اپیدمی اخیر بیش از  هضرب معتقدندکه از اقتصاددانان عضیب

، پیش نیایدخواهد بود. حتی اگر رکود جهانی  2008بحران جهانی سال 

از اقتصادهای جهان یا رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادی شان  عضیب

-از اقتصادهای بزرگ هم می یعضشامل بموضوع این  که منفی خواهد بود

تنها شاهد نرخ پایین رشد هستیم، بلکه بهبود رشد شود. بنابراین امسال نه

ای توسط حسین بر این اساس مطالعهبر است.  اقتصادی هم در آینده زمان
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 بر اقتصاد جهانی 19بررسی اثرات ویروس کرونا کووید منتی در خصوص 

سناریوهای احتمالی توسعه و بررسی این اثرات ضمن  انجام شد که در آن

بررسی را هم مورد نحوة اثرگذاری این اپیدمی بر جامعه و اقتصاد جهانی 

های مهم اقتصاد بر بخش اپیدمی رااثرات این همچنین . قرار داده است

جهانی، نظیر بازارهای مالی، بازار نیروی کار، بازار انرژی و مسافرت و 

منظور . درنهایت بهداده استبحث و بررسی قرار  صنعت گردشگری مورد

شناخت راهکارهای مختلف اقتصادی مدیریت اثرات این بحران، به بررسی 

های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در مواجهه با اپیدمی سیاست

 است.پرداخت  19کووید  -کروناویروس

تماعی ثر از پیامدهای اجاهای متسبک زندگی، یکی از حوزه هحوز      

توسط غالمرضا اسکندریان  ایدر مطالعهاست. کرونا ویروس جدید بحران 

سبک زندگی با تأکید بر الگوهای مصرف  هپیامدهای بحران کرونا بر حوز

حاکی از آن های این پژوهش . یافتهرا مورد ارزیابی قرار داده استفرهنگی 

عدد مثبت و که بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطینه، پیامدهای مت است

این همراه داشته است. منفی برای الگوی مصرف فرهنگی خانواده ایرانی به

مصرف کاالهای فرهنگی، الگوهای  هموجب شده است که در حوز شرایط

های انجام فعالیت همصرف دیداری و شنیداری بسیار تقویت شود. در حوز

های جدی یتهای مبتنی بر روابط خارج از خانه با محدودفرهنگی، فعالیت

عنوان یک گفت با اعضای خانواده، به مواجه شده و درمقابل تعامل و گپ و

فرصت در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند این فرصت، تهدیدهای 

های همراه داشته است. الگوی مصرف مجازی با بروز قابلیتجدی را نیز به

 .ای در سبد مصرف فرهنگی یافته استبسیار، جایگاه ویژه

ها را هایی از آنباتوجه به مطالعات و تحقیقات بسیار که نمونه     

برشمردیم، شاهد پیامدهای گوناگون اپیدمی کرونا ویروس جدید )کووید 

( بر بسیاری از موارد ازجمله سبک زندگی،  جسمی/ روانی، اقتصادی، 19
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 اجتماعی، فرهنگی و ... هستیم. این پیامدها چه مثبت و چه منفی روند

رود که جهان کنونی با زندگی جهانی را متحول ساخته است. انتظار می

مداران، کمک و همکاری کلیه ذینفعان از جمله رهبران، سیاست

دانشمندان، مدیران و باالخص عموم مردم بتواند با این پدیده جدید خود 

 را وفق دهد.
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راهکارهای اجتماعی کاهش آثار و پیامدهای منفی شیوع ویروس 

 کرونا در زندگی مردم

 

 کمال اوجاقلو

 شناسیدکترای تخصصی جامعه

 دانشگاه فرهنگیان استان زنجانمدرس دانشگاه و مدیر 

 
 23در  م،در ایران از شهر قویروس کرونا شروع شناخت اپیدمی از      

گذرد، ذکر گذشت زمان به روز، روز می 268تا به امروز  1398سال  بهمن

بینی زا، وحشتناک بودن، ناشناخته بودن، غیرقابل پیشدلیل استرسبه

ویروس است. از همان لحظات  بودن و بحرانی بودن وضعیت شیوع این

دلیل اولیه جامعه دچار التهاب و نگرانی شدید شد و جامعه پزشکی به

عنوان حافظ سالمت جامعه با جدیت تمام وارد ماهیت شغلی خود به

میدان شد که زحمات این عزیزان شایسته قدردانی است و تالش توسط 

ها و گاهها، نقاهتمسئوالن و آحاد مختلف جامعه برای تجهیز بیمارستان

ها و کننده و گندزداییهای قرنطینه و تولید ماسک و مواد ضدعفونیمحل

... آغاز شد. همچنین آموزش مردم در استفاده از ماسک، نحوه شستن 

دست و صورت، ضدعفونی سطوح و ... مورد توجه قرار گرفت و نسبت به 

 جبار آغاز شد. رعایت قرنطینه و عدم انجام سفرهای نوروزی اقناع و ا

با کمی تاخیر، پیامدهای احتمالی اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی،      

های مختلف علوم انسانی و مسئوالن نظران رشتهامنیتی و سیاسی صاحب

-ها، تصمیمرا نگران کرده و به اندیشه واداشت. یکی از نتایج این نگرانی

ورز در هیات اندیشهگیری در مورد نوشتن اسناد مرتبط با این موضوع 
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گیری کرونا استان زنجان بود که امروز تحت عنوان برنامه اقتضایی همه

 نامیده شده است.

عنوان یکی از اعضای این هیات و عضو دو کمیته اجتماعی و بنده به     

ام و توسط سالمت روان که در تهیه مطالب اولیه دو بخش همکاری داشته

شده است، در رابطه با هدف این جلسه که جناب آقای دکتر شغلی نهایی 

اندیشی متخصصان و کنشگران اجتماعی در تدوین اولین هم»عنوان به

شود، معتقدم قبل از برگزار می« های اجتماعی در زیست کروناییپروتکل

هرگونه تدوین پروتکل باید اول برنامه اقتضایی را با متخصصان و کنشگران 

-آن را به بوته نقد و نظر نهاد تا از دوباره اجتماعی به اشتراک گذاشت و

 کاری پرهیز گردد. کاری و موازی

دانیم که امروز در بدترین شرایط یعنی انتقال اجتماعی همه ما می     

(Community transmission یا بروز گسترده بیماری در سطح )

وطن ثانیه از وجود یک هم 3ایم. طبق آمارها در هر جامعه قرار گرفته

های آنان با غم عظیم از دست دادن عزیزمان محروم شده و خانواده

نشینند. اما با مروری به برنامه اقتضایی عزیزانشان در تنهایی به سوگ می

و کاستن از  19بینیم که برای مقابله با شیوع و انتقال ویروس کووید می

ها از آنبرخی بینی شده است که بهآثار و پیامدهای آن اقداماتی پیش

 شود: اشاره می

تقویت رفتارهای شهروندی سالم ازقبیل استفاده از ماسک، 

بهداشت دست، رعایت فاصله فیزیکی ایمن با دیگران، رعایت 

 آداب تنفسی و ...  

 های زیر انجام داد:توان ازطریق فعالیتاین کار را می

 های سالمت و پیشاهنگان جوان؛تقویت فعالیت سفیران و هسته -

سالمت در خانواده و  ریسف کیآموز طرح هر دانش یو اجرا یطراح -

 ؛محله
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-طراحی برنامه آموزشی مخصوص برای پیشگیری از کرونا در پیش -

 ها و مدارس و تداوم ارتباط بین مشاوران و دانش آموزان و والدین؛دبستانی

هاس زبان، کالس ،یسسات آموزشوم یمجاز تیاز فعال تیحما -

 ؛و ... یقیموس یهاآموزشگاه

ها، ورزشکاران و ...(، شهیپ) هنری از افراد شاخص اجتماع یریگبهره -

 ؛سالمت رانیباعنوان سف

 تهیه مستند از تجربه زیسته بیماران دارای سابقه کرونا و -

 .کرونا روسیمرتبط با و یگماهایاز است یریشگیپ -

تاحد زیادی زنجیره توان درصورت موفقیت در اجرای این راهکارها می

 انتقال ویروس کرونا را قطع کرد و از پیامدهای آن خالص شد.

اما با این حال چون هنوز شیوع ویروس کرونا متوقف نشده است، یکی از 

کننده، آثار و پیامدهای خطرناک اجتماعی شیوع ویروس مسایل نگران

دگی و های خانواتوان به افزایش خشونتکروناست. از پیامدهای آن می

های خانوادگی، خویشاوندی، اجتماعی، کاهش روابط اجتماعی در شبکه

دوستی، محلی و همسایگی و انزوای حاصل از آن، افزایش منازعات در 

روابط زناشویی و روابط والدین و فرزندان، افزایش طالق عاطفی و طالق 

ه با این تحرکی و ... اشاره کرد.  برای مقابلواقعی،کاهش نشاط و شادابی، بی

 پیامدها، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:

آحاد جامعه )اصناف، کارگران،  یبرا یآموزش هایکارگاه یبرگزار -

 ؛و ...( انیکارمندان، دانشجو

 تقویت خطوط ویژه ارتباطی و افزایش ضریب پوشش جامعه؛ -

 ساخت محتوای مجازی و ساخت انیمیشن؛ -

 های تیمی و گروهی مجازی و ...؛بازی -فعال -های جذابساخت برنامه -
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هایی برای کاستن از فشار ناشی از محدودیت تعامالت طراحی برنامه -

ها و مراسم سوگواری سازی برای برگزاری جشناجتماعی ازطریق زمینه

 مجازی و تدوین پروتکل خاص مربوط به تعامالت خانوادگی و

با بسط و گسترش فضای  ها و فرزندانسازی اوقات فراغت خانوادهغنی -

های آفرین در شبکههای نشاطامید و نشاط ازطریق برگزاری برنامه

های مجازی، برگزاری مسابقات ها و کنسرتتلویزیون، برگزاری جشنواره

های تیمی و گروهی مجازی، طراحی آنالین و مجازی فکری، اجرای بازی

ها وره ورزشی به خانوادهآور برای عموم مردم، مشاها و تمرینات نشاطبرنامه

 برند.سر میو افرادی که از قرنطینه خانگی به

ها بکنیم. نظر بنده، ما نباید خودمان را خیلی درگیر نوشتن پروتکلبه     

نویسی در ایران سابقه طوالنی دارد. هرگاه در تجارب سندنویسی و پروتکل

نویسی را آغاز خوریم از نو سندنویسی و پروتکلحل مسایل شکست می

کنیم، ما مشکل تدوین سند و پروتکل نداریم. ما مشکل اجرا و نظارت می

روز از شیوع کرونا در ایران هنوز اسناد  268بر اجرا داریم. پس از گذشت 

ایم و نقدهایی بر اسناد و راهکارهای موجود وجود محکمی را تدوین نکرده

ب و آزمون و خطا باید دارد که در صورت قایل بودن به انباشتگی تجار

های موجود را نقد و تکمیل کنیم. بنابراین اگر قرار است اسناد و پروتکل

کننده کنم که امیدوارم کمکپروتکلی تدوین شود، چند پیشنهاد تقدیم می

 باشد.  

-ویژه برنامه اقتضایی تدوینهای موجود بهبررسی و نقد اسناد و پروتکل -

تان زنجان در کمترین زمان، در نظر گرفتن ورز اسشده در هیات اندیشه

 اورژانسی بودن مساله؛

های کمی و کیفی با تعیین محدودیت زمانی توسط تیم انجام پژوهش -

های اسناد و منظور اصالح، رفع کاستیپژوهشی توانمند و علمی به

 های موجود و تکمیل آن ؛پروتکل
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منظور ترغیب امعه بههای کلیدی اقشار مختلف جتجزیه و تحلیل ویژگی -

ها های بهداشتی و کمک به حل مسایل آنها نسبت به رعایت پروتکلآن

 ها؛باتوجه وضعیت خاص آن

دلیل عدم اعتماد برخی از مردم به عدم اتکای صرف به صدا و سیما به -

های مختلف مجازی و واقعی با تاکید بر مندی از شبکهاین رسانه و بهره

 های مسکونی و ...؛مانند اصناف، ادارات، مجتمعاقشار مختلف جامعه 

گریز گریز و پروتکلسازی افراد قانونهای مقابله با خنثیطراحی تکنیک -

-که مسئولیت و نقش خودشان را در شیوع احتمالی ویروس کرونا انکار می

 کنند؛های آن را انکار میکنند، یا وجود ویروس کرونا و آسیب

های اجتماعی متخصصان و کاهش فاصله جهانهای طراحی تکنیک -

مردم عادی درجهت کاهش اداراک تفاضلی درمورد ویروس کرونا و 

 االذهانی؛پیامدهای آن و تالش در جهت توافق بین

های مختلف باتوجه به شرایط تالش در جهت ارایه راهکارها و نسخه -

 زندگی اقشار مختلف و

-ف جامعه در تدوین پروتکل )بهلحاظ متغیرهای اقتصادی اقشار مختل -

ها یک بسته ماسک و یک بطری عنوان مثال برای برخی از خانواده

 درصد درآمد ماهیانه(.  10کننده برابر است  با  ضدعفونی
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 گیری دولتهای تصمیمبحران کروناویروس و چالش

 
 حسین احمدی

شناسی سیاسی استادیار گروه آموزش علوم اجتماعی دانشگاه دکترای تخصصی جامعه
 فرهنگیان

 سرپرست پردیس شهید بهشتی استان زنجان

 
  مقدمه:

 بیماری و عوامل اجتماعی آن 

ها سه مرحله را شناسی پزشکی بیماریبه شکل خالصه از دیدگاه جامعه

 : اندطی کرده

های مسری: این مرحله با یکجانشین شدن آغاز شده است و بیماری ( 1

این مرحله همراه با تولد کشاورزی و همراه با آن امکان  آغازعبارت دیگر به

ها را ها انسانهای انسانی بوده است که مدتارتباط مستمر اعضای گروه

 .کنددرگیر می

ها تبدیل شده زمانی به اولویت انسانها های مزمن: این بیماریبیماری (2

ه بشر درمورد اند. تجربهای نوع اول درمان یا کنترل شدهاست که بیماری

های مختلف برای پیشگیری و ها او را وادار به تجربه روششکل اول بیماری

درمان بیماری نمود. با رشد بهداشت و تخصصی شدن پزشکی و فعالیت 

ها که کمتر پزشکان شکل بیماری تغییر یافت و نوع دیگری از بیماری

وان امکان سرایت و شیوع گسترده را داشت رواج یافت که تحت عن

ای از آخرین نوع این عنوان نمونهشود. بههای مزمن از آن یاد میبیماری

 .توان به تبدیل شدن چاقی به یک بیماری اشاره کردها مثال میبیماری

های های اخیر شاهد بازگشت بیماریهای مسری: دههبازگشت بیماری (3

گسترش ها به دالیل متعددی ظهور و که این نوع بیماری هستیممسری 
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ای به دو ریشه اصلی طبیعت و ها عدهاز دالیل ظهور این بیماری. اندیافته

 :کنندبیوتروریسم اشاره می

های مسری طبیعت: این عامل به اشکال مختلف بر شیوع مجدد بیماری. 1

-توانند در مقابل آنتیاند میها نشان دادهتاثیر گذار است. برخی پاتوژن

آمیزی شکل موفقیتحشرات ناقل بیماری نیز به بیوتیک ها مقاومت کنند.

هایی از طبیعت را نیز بشر بخش. نداها مقاومت کردهکشمقابل حشره در

خطرناکی  های ها باعث بروز ویروسبدون پوشش رها کرده و سکونت در آن

ایدز، ابوال، تب السا و ویروس ماربورگ که از مناطق  :شود مثالمی

 .نداگرمسیری شیوع یافته

علیه دشمنان به  بیوتروریسم: تاریخ استفاده از طبیعت و عوامل طبیعی. 2

زا نیز از این گردد که عامل بیماری و بیماریهای بسیار دور برمیگذشته

-تر آنهای پیشرفتهقاعده مستثنی نیست، لیکن بحث بیوتروریسم و شکل

تهدید نسبتا تواند در حوزه دستکاری و مهندسی ژنتیک قرار گیرد، که می

 شناسی نقش مهمی دارد. در این حوزه جامعه شوند. جدیدی محسوب می

دو حالت دارد: پنهان و آشکار. در حالت آشکار مجرم  بیوتروریسم

گیرد و شاید دالیل و اهداف خود از تروریسم به مسئولیت را برعهده می

تی دست به های تروریسعنوان نمونه برخی گروهاین شیوه را اعالم کند. به

هایی مانند های گروهاند که بعضا ادعا بر این بوده فعالیتها زدهاین تالش

داعش هم بخشی معطوف به این حالت بوده است. یا ارسال پستی سیاه 

جستجوی آن طول کشید  2008که تا سال  در امریکا  2001زخم در سال 

در عصر جدید  زاییتر این نوع فعالیت بیماریتواند نمونه قدیمیکه می

 اشد.ب

شیوه خاطر های آن بهنظر از ریشههای اخیر صرفهای مسری دههبیماری

 .کننده باشدنگرانتواند گسترش و مقابله نیز می
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ها اگر ریشه در طبیعت داشته باشند، مشکل جدیشان این بیماری     

، فقدان ها در مراحل ابتداییها، ناشناخته بودن پاتوژنناپذیری آنبینیپیش

هاست. عالوه بر این، عامل جهانی دولت های موثر و عدم آمادگی واکسن

شدن ارتباطات و حمل و نقل باعث شده پتانسیل حمل و نقل بیماران و 

تر اگر در دوران قدیم عبارت سادهبه. سرعت افزایش یابدحیوانات ناقل به

بود زمان ممکن  ،جابجایی بیماری مسری از یک منطقه به منطقه دیگر

امروز ممکن است به سرعت ازطریق اما نسبتا قابل توجهی را طلب کند 

تنها در مورد خود بیماری، حمل و نقل هوایی منتقل شود. این ویژگی نه

های مرتبط با بیماری و هراس ناشی از آن نیز صادق بلکه در مورد نگرانی

بار را و تبدیل جامعه جهانی به دهکده جهانی سرعت انتشار اخ است

ویژه اخبار های خبررسانی نیز در انتشار اخبار، بهتشدید کرده و منافع بنگاه

 افزاید.کننده بر ابعاد وخامت رخدادها مینگران

له شاید اهای بیوتروریستی دارد مسهایی که ریشهدر مورد بیماری     

ل مربوط به جرم و رفتار یتر هم باشد. این بحث که تاحدی با مسابغرنج

کند. گاهی اوقات یابد از قواعد جرم تبعیت میمجرمانه نیز ارتباط می

تواند اهداف را بپوشاند و مجرم ناشناخته است و این ناشناختگی می

گیری مجرم هوشمندانه است ولی کشف این قربانیان را اغفال کند. هدف

برد و همیشه مجرم یک قدم از محافظان ریزی زمان میهوشمندی و برنامه

منیت و جامعه جلوتر است. بنابراین درصورتی که اقدامات بیوتروریستی ا

تواند برای جامعه بزرگتر یا جامعه ها قرار گیرد میها یا دولتمدنظر گروه

 .جهانی خطرناک باشد

 هاییویژگی باید قربانی فرد که طورهمان بیماری، منبع از نظرصرف     

بخش مهمی از این  که دارد هاییویژگی نیز قربانی جامعه باشد، داشته

 فرسایش مانند هاییشناختی هستند. ویژگیها دارای بعد جامعهویژگی

 شایعات، و رسانیاطالع هایکانال طبقاتی، تضاد وضعیت اجتماعی، سرمایه
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-سنت روابط خارجی، ها،مناسبت مانند: دیگری عوامل و فساد، وضعیت

یا  ها ساختهنوع بیماری این شیوع مستعد را ما تواند جامعهمی گرایی و ...

ترین عواملی عاملی برای ایمنی بیشتر باشد. در کنار این عوامل یکی از مهم

گیری هوشمندانه برای کشورها که عامل یا مانع جدی برای تصمیم

گیری یعنی دولت است. درواقع ترین نهاد تصمیمگردد، مهممحسوب می

گری آن در زمینه برخورد با بحران کرونا پرداختن به دولت و شیوه حکومت

 شود.در کنار عوامل فوق ویژگی مجزای این بحث محسوب می

 گیری سیاسیهای تصمیمبحران کرونا و چالش

شود که صاحبان قدرت باید تصمیم بحران به موقعیتی اطالق می     

خی ها در سیر روند تاریدشوار یا مهمی را اتخاذ کنند. طبعا این موقعیت

کنند. یکی از بزرگان علم کشورها در نقاط حساس تاریخی بروز می

شود. شود که قانون تمام میگوید: مدیریت زمانی آغاز میمدیریت می

-ترین سطح مدیریت سیاسی قدرت تصمیمعنوان عالیطبیعتا حاکمیت به

دهد که رخدادهای غیرمنتظره گیری و مدیریتی خود را زمانی نشان می

توان بخشی از این رخدادهای های فوری را میآید. بحرانمیوجود به

تواند شیوع ای از شرایط بحرانی مذکور میغیرمنتظره دانست و نمونه

گیرندگان را به تواند مشروعیت تصمیمهای مسری باشد که میبیماری

چالش بکشد. منظور از شیوع وقوع ناگهانی یک رخداد ناگهانی مانند جنگ 

ها نه در شرایط گری حاکمیتست. بنابراین آزمون حکومتیا بیماری ا

افتد. تصمیم برای مقابله با بحران به عادی بلکه در شرایط بحرانی اتفاق می

خاطر سرعت وقوع، دالیل متعددی دارای دشواری است. یکی این که به

های قبلی در مورد آن کمتر وجود دارد و رفتار حاکمیت اندیشیچاره

گیری ممکن قانون نشده است. دوم این که هزینه تصمیم تبدیل به یک

های مختلفی که حاکمان درمقابل دوگانهاست بسیار باال باشد و نهایتا این

گیرند که هرکدام دارای اهمیت قابل توجه هستند. در مورد بحران قرار می
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ها درگیر هستند. های متعددی از این دوگانهها با نمونهکرونا نیز حاکمیت

تداوم رشد اقتصادی یا افزایش مرگ و میر، انتخاب بین دخالت یا عدم 

دخالت در حریم خصوصی شهروندان، واگذاری بخشی از قدرت به جامعه 

پزشکی یا محدود کردن آن، شفافیت در انتشار اخبار یا عدم شفافیت در 

-هایی از دوگانهمقابل آن، تساوی خدمات بهداشتی یا تداوم نابرابری نمونه

گیری حاکمان های مقابله با بحران کروناویروس هستند که ضرورت تصمیم

 کنند.را برای مقابله با بحران موجود طلب می

 های چالش برانگیزنگاهی به حوزه

است که حکومت  مساله اثر اقتصادیها برای حاکمان  ( یکی از چالش1

اقتصادی ومیر ناشی از کرونا را کاهش دهد و هم اثر  تواند هم مرگ نمی

های انتشار ویروس را کنترل کند. قرنطینه و دورکاری نیازمند زیرساخت

ها فاقد آن هستند. بنابراین ای است که طبعا بخش مهمی از دولتگسترده

ترین های اقتصادی مخصوصا در حوزه تولید کاربر از مهمجا ماندن از رقابت

دیگر ترجیح شود. از طرف منابع تهدید اقتصاد کشورها محسوب می

ناپذیری در زمینه نیروی های جبرانتواند به هزینههای اقتصادی میاولویت

گیر سیاسی در بین انسانی بیانجامد و فاجعه به بار آورد. بنابراین تصمیم

ویژه هزینه انسانی شیوع، دچار های دیگر بهانتخاب منافع اقتصادی و هزینه

 شود.چالش می

است.  دخالت و عدم دخالت در حریم خصوصی ( چالش دیگر انتخاب بین2

-باتوجه به انتشار ویروس ازطریق روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی، دولت

تر شدن فاجعه مجبور به دخالت در رفت و آمدها، ها برای مقابله با عمیق

های شدید هستند. در این زمینه ها و ایجاد محدودیتمقابله با سنت

های نخستین بیشتر است روابط اجتماعی در گروهمخصوصا جوامعی که بار 

کنند مخصوصا جامعه ما که باورهای مذهبی تری را تجربه میمسایل عمیق

-مانند صله رحم نیز مورد تاکید قرار گرفته است، فشار مضاعفی را تصمیم
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های ارتباطی برای کنند. عالوه بر این استفاده از تکنولوژیگیران تجربه می

و بیماران نیز دارای مشکالت خاص خود است. مخصوصا در رصد بیماری 

های موبایل برای ردیابی فعالیت افراد و ورود افراد به کشورهایی که از اَپ

های بعدی این ابزارها مناطق پرریسک استفاده شده است نگرانی از استفاده

ها در بین شهروندان ایجاد شده است. در جوامعی که توسط حاکمیت

های شکست ها تقریبا طرحجتماعی کمتر است این نوع طرحاعتماد ا

گری در گیری و حکومتهای تصمیمشوند که چالشای محسوب میخورده

 سازند.حوزه پیشگیری و درمان بیماری را با مساله مواجه می

به جامعه پزشکی یا محدود  چالش سوم بحث مرتبط با واگذاری قدرت( 3

شوند پزشکان قشر مسلط محسوب می است. به شکل کالسیککردن آن 

یافتگی نهادی خاطر ضرورت حیاتی فعالیتشان از یک طرف و سازمانکه به

گری در قالب نظام پزشکی از طرف دیگر، قدرت دخالت در امور حکومت

-حوزه درمان و تاثیرگذاری در تصمیمات حاکمیتی در این زمینه را داشته

-های بیمهنهادهای واسط نظیر شرکتاند. لیکن با تغییراتی که در زمینه 

مداری و مباحث مرتبط با حقوق بیماران رخ ای، نهادهای مشوق مشتری

ویژه در ها دچار خدشه شده است. بهداده سلطه فوق تاحدی در برخی نظام

های اخیر شاهد ورود کنشگران دیگر به حوزه کشورهای پیشرفته دهه

تاثیر قرار ه رابطه مذکور را تحتایم کبیمار بوده -پزشکی و رابطه پزشک

-اند. تقلیل اقتدار پزشکان در موقعیتداده و اقتدار پزشکان را تقلیل داده

هایی تواند مانع پاسخ ضروری و فوری به شیوع بیماریهای بحرانی می

شبیه کرونا بوده و نظام مراقبت بهداشتی را با مشکل مواجه سازد. در این 

که از گیرند یا اینمقابل دو انتخاب قرار میها حاکمان درنوع موقعیت

ای خود کاسته و زمام امور را به کنشگران بخشی از قدرت مداخله

متخصص و پزشکان بسپارند یا با نگرانی از تداوم وضعیت و تداوم نگرش 

های ناشی از تصمیمات سنتی از واگذاری قدرت خودداری کرده و هزینه
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ها و دیگری است که از شیوع سریع اپیدمی غلط را بپذیرند. این نیز چالش

-گیری مواجه میها را با مشکالت تصمیمها ریشه گرفته و حکومتپاندمی

 سازد.

نیز دوگانه دیگری است که  تساوی خدمات بهداشتی یا تداوم نابرابری( 4

گری بوده است. ارتباط بین استطاعت مالی و وابسته به شرایط حکومت

های مختلف از قواعد بسیار بهداشتی در ملتبرخورداری از خدمات 

داری ها با تبعیت از قاعده سرمایهکند. برخی دولتمتفاوتی تبعیت می

دهند و تر قرار میتر را در اختیار طبقات مرفهخدمات بهداشتی مناسب

-دست بازار میهای سبک زندگی سالم را با منطق سود بهکنترل هزینه

های بهداشتی و سالمت شهروندان را نیز مراقبتهای دیگری سپارند. دولت

های الزم را در کنند حداقلکنند و تالش میگذاری تلقی مینوعی سرمایه

گیرند و هایی بین این دو سر طیف قرار میاین زمینه تامین نمایند. دولت

-اند و گروه سومی نیز هستند که اولویتتلفیقی از دو مدل را طراحی کرده

پاندمی و گذاری خاصی در این زمینه ندارند. اشته و سیاستهای دیگری د

ریزد. از یک هم میها را بهمحاسبات تمامی این دولتها تقریبا آپادمی

ها مجبور هستند تامین همگانی گیری ملی دولتخاطر همهطرف به

نیازهای بهداشتی را در پیش گیرند زیرا تداوم بیماری در یک قشر و طبقه 

سازد. از طرف دیگر رای شکست مبارزه علیه شیوع فراهم میزمینه را ب

گیری جهانی بیماری نیز باید کنترل گردد چون الگوی شیوع به همه

شکلی است که کشورها یا مجبورند روابط خود با دیگران را قطع کرده و 

بر است و یا به ای اعمال کنند که خود هزینهگیرانههای سختمحدودیت

در مبارزه علیه شیوع بیماری کمک کنند. این نوع صرف  دیگر کشورها هم

گیر سیاسی تابع طبقه ثروتمند هزینه مخصوصا در کشورهایی که تصمیم

تواند چالش جدی برای جامعه بوده و پاسخگوی این طبقه است می
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حاکمیت باشد زیرا حاکمیت مجبور است هزینه درمانی و مراقبت بهداشتی 

 درآمدی برایش ندارند.افرادی را تامین کند که 

 شفافیت بگیردپدیده دیگری که هر حاکمیتی باید در مورد آن تصمیم ( 5

است. انتشار درست اخبار انتشار اخبار یا عدم شفافیت در مقابل آن  در

مرتبط با شیوع بیماری در کشورها ممکن است سبب اضطراب، هراس 

با متغیرهای جمعی و ناامنی روانی جامعه گردد. مخصوصا این رخداد 

های ها و آسیبدیگری مانند عدم مشروعیت دولت، بحران در سایر حوزه

ای زمینه را برای تهدید شکل گستردهتواند بهاجتماعی ترکیب گردد می

ثبات سیاسی فراهم سازد. درمقابل انتشار نادرست اخبار نیز ممکن است از 

و شیوع هرچه تفاوتی جمعی اهمیت تلقی کردن مساله و بییک طرف بی

-بیشتر بیماری شود، یا پس از فهم واقعیت توسط مخاطبان زمینه بی

گیری درمورد شفافیت و تر را فراهم سازد. بنابراین تصمیماعتمادی عمیق

ها تواند چالش دیگری برای حاکمیتمیزان شفافیت در انتشار اخبار می

 محسوب شود.

 

 پیشنهادها

ها ارایه تماعی در مقابله با بحرانطبعا ترکیب پیچیده عوامل اج     

-گری سلب میها را از هر تحلیلها و مکانپیشنهاد کلی برای تمام زمان

تواند پیشنهادهایی را در کند، ولی تجربه مقابله با کرونا در جوامع موفق می

های بحران عبارتند اختیار ما بگذارد. برخی از پیشنهادات باتوجه به زمینه

 از:

ومیر اولویت دارد بنابراین دولت باید برای نزول  داشتن مرگ گه. پایین ن1

-ای بیندیشد. اهمیت دادن به جان تبعه می ناپذیر چاره اقتصادی اجتناب

های گیر سیاسی را ارتقا داده و از طرف دیگر هزینهتواند مشروعیت تصمیم

-اقتصادی بعدی مقابله با بیماری را نیز کاهش دهد. درست است که هزینه
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های پیشگیری برخالف تصور عمومی بیشتر از درمان است ولی ملت 

 تر ملت مولدتری نیز هستند.سالم

ها. قضاوت درمورد . افزایش اعتماد و تضمین استفاده مناسب از اپ2

ها مربوط گیران سیاسی به رفتارهای کلی آندخالت یا عدم دخالت تصمیم

های شهروندان در موقعیتشود. مداخله کمتر در زندگی خصوصی می

گرانه در های مداخلهتواند مشروعیت دولت را در استفاده از روشعادی می

 های بحرانی توجیه کند.موقعیت

. افزایش نقش پزشکان نیاز به مداخله حاکمیتی یا امکان کاهش سریع 3

قدرت توسط حاکمیت ازطریق تغییر مقررات مربوطه یا افزایش اهمیت 

 پزشکی.نهادهای مدنی 

های ها، ارایه خدمات درمانی رایگان، و حمایت. افزایش دسترسی4

 اجتماعی گسترده از طبقه محروم.

رسانی باید تصمیم درستی اتخاذ کند و در حد . هر حاکمیتی در اطالع5

امکان به ترمیم رابطه خود با جامعه هدف بپردازد. تعیین سخنگویان و 

-تواند یاریگر تصمیمشفاف اطالعات میهای ارتباطی مشخص و ارایه کانال

 گیران همراه کند.گیران باشد و مردم را برای مقابله با بحران با تصمیم

های مورد در نهایت الزم به ذکر است که این پیشنهادات در حد زمینه

تواند با مطالعات توجه مباحث فوق بوده و پیشنهادات حداقلی است که می

 .شودتری تکمیل و تصحیح تجربی
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نقش سرمایه اجتماعی در تبعیت از پروتکل های بهداشتی و 

 19-گسترش بیماری کووید

 

 اعظم ملکی 
علمی مرکز تحقیقات عوامل عضو هیات  دکترای تخصصی بهداشت باروری

 اجتماعی موثر بر سالمت؛ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

سرعت گسترش یافته و زندگی، از ابتدای امسال ویروس کرونا به     

وضعیت سالمتی و معیشت مردم در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و 

تبدیل شده های بهداشتی و اقتصادی دوران ما به یکی از بزرگترین بحران

حل پزشکی برای درمان بیماری، است. باتوجه به در دسترس نبودن راه

گیری رفتار انسان، یعنی گرایش به عنصر اصلی برای مهار شیوع همه

تمرین فاصله اجتماعی اعالم شده است. درنتیجه، سیاست گذاران سالمت 

اند که و مسئولین بهداشتی در سراسر جهان از جمعیت خود خواسته

های بهداشتی را دقیقا رعایت کنند و رتباطات اجتماعی را محدود و توصیها

عنوان باشد. بهاین امر نیازمند ترغیب مسئولیت اجتماعی شهروندان می

مثال رئیس جمهور ایتالیا برای افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان در 

ه رفتار مسئوالن 19کن کردن کووید برای ریشه»سخنرانی خود گفتند: 

همه ما نقش اساسی دارد ... اگر عاشق ایتالیا هستید، فاصله خود را حفظ 

این اقدام جمعی و دنبال کردن اهداف ارزشمند اجتماعی معموالً «. کنید

 عنوان سرمایه اجتماعی شناخته می شود.به

عنوان یکی از فاکتورهای مهم در رفع برخی امروزه سرمایه اجتماعی به     

ها، ای از شبکهاز مسایل بهداشتی مطرح است. سرمایه اجتماعی مجموعه



 

68 
 پروتکل های اجتماعی در زیست کرونایی مجموعه سخنرانی های اولین همایش متخصصان و کنشگران اجتماعی در تدوین 

 

باشد که همکاری درون گروهی و بین گروهی را ها میهنجارها و ارزش

کند. جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل می

عنوان اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط و پیوندهای اجتماعی به

-های سرمایه اجتماعی، تاثیرات مفیدی در رشد و توسعه دارند. حوزهمولفه

های های روابط در مقیاستفاوت شبکه های سرمایه اجتماعی برحسب

اجتماعی، شامل حوزه غیررسمی روابط خانوادگی، خویشاوندی و دوستی، 

حوزه عمومی شامل روابط اجتماعی و شهروندی دراجتماع، کسانی که 

شناسند و حوزه نهادی که پیوندهای طور شخصی همدیگر را نمیالزاما به

د. درحال حاضر هیچ مدرک قطعی در باشها با نهادها میافراد و خانواده

که آیا واقعا سرمایه اجتماعی عامل مهمی در مهار انتشار ویروس مورد این

است یا نه در دسترس نیست. از دیدگاه نظری سرمایه اجتماعی باال با 

مسئولیت اجتماعی باالتری همراه است، اما اکثرا مناطقی از شهر که 

نب و جوش هستند و فعالیت اجتماعی سرمایه اجتماعی باالیی دارند پر ج

-رود که ویروس در ابتدای شیوع همهباال و ارتباط بهتری دارند، انتظار می

ای که اطالعات مربوط گیری سریعتر در آن مناطق گسترش یابد )مرحله

-به ویروس و شدت آن هنوز به اطالع عموم نرسیده بود(. با این حال، به

شود، انتظار تر میرفتاری مشخص« ارمه»محض اینکه اهمیت هنجارهای 

رود که این مناطق باسرعت بیشتری اقدامات مهار اختیاری )فاصله می

-های جدید میاجتماعی( را اتخاذ کنند که منجر به کاهش نسبی عفونت

رسد نظر میکه سرمایه اجتماعی چندین مولفه دارد بهشود. باتوجه به این

در جوامع  19گیری کووید سترش همهگیری تغییرات گهر مولفه در شکل

مختلف نقش متفاوتی داشته باشد. مثال مولفه روابط و پیوندهای اجتماعی 

را تسهیل کند؛ درحالی که  19های کووید تواند گسترش سریع عفونتمی
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گیری در جوامع محافظت و موارد مولفه مشارکت اجتماعی از پیشرفت همه

های سرمایه ترین مولفهد یکی از اصلیدهد. اعتمامرگ و میر را کاهش می

باشد. یکی از مهمترین سطوح اعتماد، سطح اطمینان مردم اجتماعی می

کنند و نسبت به یکدیگر است و اینکه سایر افراد طبق انتظار فرد عمل می

ای کاهش های هر جامعهگویند قابل اطمینان است. یکی از دغدغهآنچه می

اعتمادی است که تداوم زندگی را دچار واج بیاعتماد بین افراد جامعه، ر

گردد، همواره کند. کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه موجب میمشکل می

وجود آید که نوعی ترس از برقراری رابطه و احساس ناامنی بین اعضاء به

مانع از تداوم و تقویت رابطه و کاهش همکاری و گسترش تعامالت در ابعاد 

-دنبال آن کجگردد که در این صورت، فردگرایی و بهمختلف جامعه می

نوبه خود ثبات بیشتر رفتاری در جامعه رواج می یابد. افزایش اعتماد به

نظم را درپی دارد و با ایجاد شبکه پیوندی، سطح کنترل اجتماعی را 

های دلیل حضور در شبکهرفتاری بهافزایش و افراد را از گرایش به کج

هایی که سرمایه اجتماعی بر روی سالمت تاثیر رد. شیوهداگروهی باز می

شوند که مستقیم یا غیرمستقیم بر این دو دارند مربوط به عواملی می

ها شامل شیوه انتشار اطالعات مولفه تاثیر دارند که بعضی از این شیوه

بهداشتی، احتمال افزایش هنجارها و رفتارهای سازگار شده با سالمت، 

آمیز سالمت )کارایی جمعی(، افزایش رفتارهای مخاطره کنترل اجتماعی

شناختی های محلی و فرایندهای رواندسترسی به تسهیالت و سرویس

 باشد.های موثر میمثل حمایت
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 دانش، بینش و عملکرد در دوران پاندمی کرونا ویروس

 مریم مقدمی وایقان
  اطالعات و دانشمدیریت  گرایش -شناسیی علم اطالعات و دانشتخصصدکترای 

 مدرس دانشگاه شهید مدنی

 
 چکیده

  WHOپاندمی نوعی اپیدمی است که حداقل در سه کشور منطقه    

 CoV-SARS- انتشار ویروس کرونا ویروس جدید. گسترش یافته است

مارس  11دلیل ظهور ناگهانی و گسترش آن در سراسر جهان، در ، به2

عنوان یک رسماً به  (WHO)توسط سازمان بهداشت جهانی 2020

عنوان گیری جهانی به، همه WHO مطابق. گیر تعریف شدبیماری همه

شود. هنگامی که تعریف می «شیوع یک بیماری جدید در سراسر جهان»

شود، بیشتر ما فاقد مصونیت بار ظاهر مییک بیماری جدید برای اولین

عث شیوع ناگهانی و گاهی تواند باطبیعی برای مقابله با آن هستیم. این می

اوقات سریع بیماری در بین افراد، در جوامع و سراسر جهان شود. بدون 

توانند با مصونیت طبیعی برای مقابله با بیماری، بسیاری از افراد می

اکنون واکسنی برای دهد هم. شواهد نشان میندگسترش آن بیمار شو

رو با استفاده از ندرمان یا پیشگیری این بیماری وجود ندارد از ای

گیری را گرفت. از توان جلوی پیشرفت این همهواکسیناسیون اجتماعی می

این رو نویسنده این مقاله در این نوشتار با تبیین دانش، بینش و عملکرد 

هایی را جهت عنوان واکسیناسیون اجتماعی پروتکلبه 19نسبت به کووید 

 دهد. مقابله با این بیماری پیشنهاد می
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 مقدمه

 در که است ویروسی گیرهمه بیماری یک 2019 سال در شیوع کرونا      

ال حاضر ادامه دارد. این یک بیماری جدید است که توسط ویروس کرونا ح

ایجاد شده است. میزان عفونت،  SARS-CoV-2 نامای بهشناخته نشده

 .میزان مرگ و میر و سایر آمارها هنوز در حال رشد هستند

توانیم گیری یک تالش جمعی است که همه ما میشدن برای همهآماده 

در آن شرکت کنیم تا از تأثیر بیماری بر جوامع خود و سراسر جهان 

 .بکاهیم

 تئوری دانش بینش و عملکرد 

 استراتژی( KAP) عملکرد و نگرش دانش، تحقیقات ، 1970 سال از     

 .است بوده جهان سراسر در( سل) سل کنترل برای آموزشی مداخله اصلی

 موثر مدیریت با افراد در KAP سطح که است داده نشان مطالعه چندین

 سطح .دارد ارتباط فرد خود سالمت ارتقا و پزشکی درمان به پاسخ بیماری،

 از ناکارآمد استفاده سالمت، ضعف اصلی هایشاخص از یکی KAP پایین

 پیشگیرانه رفتار و بیماری غربالگری میزان کاهش بهداشتی، هایمراقبت

 بهداشتی رفتار تغییر نظریه یک KAP نظریه .است بوده ناسازگار بیماری

 تغییرات آن در شد که ارائه 1960 دهه در غربی محققان توسط که است

 ایجاد دانش، کسب: شودمی تقسیم پی در پی فرآیند سه به انسان رفتار

 و نگرش دانش، بین تدریجی رابطه تئوری این. رفتار گیریشکل و نگرش

 : دهدمی ارایه زیر شرح به را رفتار

 رفتار تغییر محرکه نیروی نگرش و باور و است رفتار تغییر بنیان دانش    

 دهه ( درHealth belief modelبهداشتی ) باورهای مدل .هستند

 نقشی بهداشتی اعتقاد گیریشکل که داشت اشاره که شد ارائه 1950

 افراد برای سالم رفتار اتخاذ و بد رفتار تغییر ، اقناع پذیرش برای اساسی
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 مداخالت اجرای ،(KAP) عمل و نگرش دانش، درحقیقت مطالعات .دارد

در دوران پاندمی کرونا روزانه شاهد  کندمی هدایت را عمومی بهداشت

مرگ صدها نفر در کشورهای مختلف هستیم وجود یک پروتکل اجتماعی 

جهت مدیریت بحران موجود ضروری است. در این شرایط تئوری موجود 

بهترین مداخله جهت پیشگیری است. طبق این تئوری ارتبط بین دانش، 

ش و اگاهی مردم بینش و عملکرد یک ارتباط خطی است. افزایش دان

نسبت به بیماری منجربه افزایش بینش ها و باورها و در نهایت به 

 عملکردها نسبت به بیماری خواهد شد. 

 مثلث تئوری مزبور به شکل زیر است:

 
 

 تئوری دانش، بینش و عملکرد

 
 
 

 دانش 

 مفاهیم از جامعه یک افراد اندازه تاچه که کندمی ارزیابی دانش     

-می 19وسایل پیشگیری از کووید  از استفاده درمورد عمومی بهداشت
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 شامل: درواقع بلکه نبوده بیماری حقایق از آگاهی به محدود این. دانند

دسترسی به  حقوق از آگاهی دانش بالینی، محلی، اعتقادات و دانش

-های دسترسی به مراقبتشیوه از آگاهی و مرتبط اسناد اطالعات صحیح،

 های بالینی است. 

 

 نگرش

و باورها نسبت به بیماری است.  تمایالت احساسات، نگرش، ویژگی     

مساله نگرانی در خصوص افزایش اگاهی نسبت به میزان مرگ و میر و 

ها ترین مشخصه این بخش است. باال بردن نگرشابتالی باال در جهان مهم

ها رخنه کند و اضطراب را از صورت عمیق در رفتاای باشد که بهگونهباید به

گذاری افراد دور کند. باور به استفاده از ماسک و الکل، قرنطینه و فاصله

های ها و تفریحها، مسافرتها و جشناجتماعی، تعطیل کردن مهمانی

 گیرد.ها قرار میفصلی همگی در گروه باورها و نگرش

کننده پیشگیریوسایل  از استفاده به مربوط هایبینش بخش این ویژگی

باشد. بسیاری از افراد باوجود داشتن اگاهی و دانش باال هنوز می 19کووید 

کنند و به آن باور ندارند. شکاف کننده استفاده نمیاز وسایل پیشگیری

موجود در این مرحله ناشی از تغذیه اطالعاتی زیاد مردم و عدم توجه به 

ها انسته است ازطریق رسانههاست. در این زمینه دولت توباورها و نگرش

اطالعات را به مردم برساند اما در زمینه باورها متاسفانه عملکرد خوبی 

نداشته است. بنابراین در تئوری دانش، بینش و عملکرد باید تمرکز را از 

ها بیشتر کرد. لزوم ایجاد این تغییر حرکت از دانش دانش به سمت بینش

 به سمت نگرش هاست. 
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 : هکارهاتدوین را

 تواند اقدامات زیر را انجام دهد:در این زمینه دولت می

های مجازی باهدف افزایش بینش و باورهای مردم اندازی کمپین. راه1

 .19نسبت به بیماری کووید 

 . تدوین شبکه ملی مدیریت دانش کروناویروس با همکاری مردم.2

و مشارکت دادن  هادر زمینه شبکه ملی مدیریت دانش با همکاری سازمان

های افراد را نسبت به به این توان باورها و بینشها میمردم در پژوهش

ای از دانش های اجتماعی باید شبکهبیماری باال برد. در بحث پروتکل

متناسب با نیاز و سطح درک مردم نسبت به کروناویروس تدوین گردد و از 

 عمل آید. عموم مردم جهت مشارکت کردن در این طرح دعوت به
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 مدیریت دانش اجتماعی کروناویروس

 

 :گیرینتیجه

دولت تاکنون توانسته است با تمرکز بر بخش دانش و آگاهی، میزان      

اگاهی مردم را نسبت به کروناویروس افزایش دهد با این حال شاهد عدم 

های بهداشتی ازطرف مردم هستیم. شواهد حاکی از عدم رعایت پروتکل

هایشان هستند و دربسیاری به مبتال شدن توسط خود و خانوادهباور مردم 

از موارد به استفاده از ابزارهای پیشگیری از بیماری اعتقادی ندارند. 

ها حایز گذاری در بخش بینشدرنتیجه جهت رفع این شکاف سرمایه

اندازی اهمیت است تا عملکرد بهتری را ازطرف جامعه شاهد باشیم. راه

بخشی و تغییر نگاه های اگاهیدانش اجتماعی، کمپینشبکه مدیریت 

تواند در دستور کار ها میدولت از بخش دانش و حرکت به سمت بینش

 های اجتماعی قرار گیرد.تدوین پروتکل
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 مروری کوتاه بر مدیریت بحران

 
 نیری کریم حنفی

 شناسی دکترای تخصصی جامعه

مشاور مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت دانشگاه علوم پزشکی استان 

 زنجان

 جمال بختیاری

 شناسی دکترای تخصصی جامعه

مشاور مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت دانشگاه علوم پزشکی استان 

 زنجان

 

کوتاهش  در نوشته -شناس شهیر فرانسویجامعه -ادگار مورن      

شود، که به ما یادآور می« گویدچه ویروس کرونا به ما میآن»باعنوان 

ایم و پاسخ به این بحران جز از راه وابسته همساکنین زمین بهچقدر ما 

 همبستگی جهانی و آن هم از نوع اجتماعی ممکن نیست.

های  اند. ویژگی نظران، قرن حاضر را، قرن بحران نامیده بسیاری از صاحب

 پایدار حیات جمعی بشر در این قرن عبارتند از:

 محیطی؛ فجایع زیست -

 اجتماعی؛  -های سیاسی آشوب -

 سوانح صنعتی؛  -

 المللی؛ های بین ها و بحران مصایب ناشی از جنگ -

 رعب ناشی از تروریسم؛ -

 ها و مصائب بهداشتی و پزشکی و غیره.بیماری -



 

78 
 پروتکل های اجتماعی در زیست کرونایی مجموعه سخنرانی های اولین همایش متخصصان و کنشگران اجتماعی در تدوین 

 

های متنوعی  ها و سیستم های یادشده، راهکارها، فناوری به تناسب بحران

انه از معضالت و جوی گیری فرصت برای کنترل اوضاع و تا حد امکان، بهره

ها، دانشی است که  مشکالت ابداع شده است و حاصل بخشی از این تالش

 شود.  امروزه با عنوان مدیریت بحران شناخته می

 بحران چیست؟

ای است که  ترین تعریف بحران به این شرح است: بحران حادثهجامع     

صورت مستمر و طور ناگهانی و یا به وسیله بشر بهطور طبیعی و یا بهبه

آید که برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری،  وجود میفزاینده به

بحران درحقیقت یک باشد. در تعریفی دیگر بیان شده: العاده  اساسی و فوق

اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث درهم شکسته شدن  -فشارزایی روانی

ایجاد با  .ودش های اجتماعی می های متعارف زندگی و واکنش انگاره

تهدیدها، خطرها و نیازهای وجود آمدن  باعث به های جانی و مالی آسیب

 شود.  میای  تازه

  های بحران ویژگی

ها ترین این ویژگیهایی را ذکر نمودند. مهمبرای بحران ویژگی     

 عبارتند از:

بینی کرد  توان پیش بینی است )یعنی نمی غیرقابل پیش ها اغلب بحران -

 .افتد( کی و در کجا اتفاق میکه 

ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک  بحران -

 .شوند نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می

 .ماهیت و آثاری طوالنی و استهالکی دارند -

گیری تحت شرایط وخیم و در زمان  در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم -

 .گیرندگان ناقص است عات مورد نیاز تصمیممحدود و اطال
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دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و  زمان موجود برای پاسخ -

 .دارد گیری را به تعجب و حیرت وامی اعضای واحد تصمیم

گیری، استرس و مخدوش شدن  محدودیت و فشردگی زمان، غافل -

 .اطالعات

 مدیریت بحران چیست؟

 باشد:شرح ذیل میها بهن بهترین تعریفبرای مدیریت بحرا     

سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا  مدیریت بحران دربرگیرنده یک -

ریزی، سازماندهی، تشکیالت، رهبری و کنترل  بوده و شامل موارد: برنامه

 باشد. می

برخورد و  ،بینی و پیشگیری از وقوع بحران فرآیند پیشهمچنین،  -

 . سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند مداخله در بحران و سالم

علمی کاربردی است که به وسیله  ،مدیریت بحراندر تعریفی دیگر،  -

ها در جستجوی یافتن  وتحلیل آن ها و تجزیه مشاهده سیستماتیک بحران

ها، پیشگیری نمود و  ها بتوان از بروز بحران وسیله آنهی است که بهایابزار

یا درصورت بروز آن درخصوص کاهش اثرات آن آمادگی الزم امدادرسانی 

  .سریع و بهبود اوضاع اقدام نمود

 مدیر بحران 

ها  ها را بشناسد و از فرصت کننده مدیر بحران، کسی است که تهدید      

کاستن ابعاد بحران باشد.  برایکارهایی  دنبال راهبهو  خوب استفاده کند

و پس از  هآثار هر عامل را با پارامترهای دیگر سنجید ،عبارت دیگربه

مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد  .نسبت به رفع آن بکوشد ،تحلیل

ترین مدت نظم  بگیرد یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاه

  .بخشد
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 عبارتند از: بحرانهای مدیر  وظایف و ویژگیترین مهم

 ؛آمادگی کامل برای هرگونه پیشامد -

نحوی  ها به سازی آن ای و هماهنگ ریزی دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه پی -

 د؛کاری پرهیز شو که از دوباره

بر روی  تهیه بانک اطالعاتی روزآمد برای استفاده هرچه بهتر آن -

 بسترهای مجازی؛

  مدیریت دانش؛استفاده از سیستم  -

اجرایی رسانی و  امدادخدماتی، پشتیبانی، تفکیک وظایف واحدهای  -

 دیده؛ همراه با نقشه راه مناسب و توسط افراد مجرب و آموزش

 ؛های حیاتی ها و شریان سازی شبکه ایمن -

 ؛ها بندی آن ارزیابی ریسک و الویت ها، شناسایی انواع بحران -

 ؛ها تعیین راهبردهای برخورد با رسانه -

 ؛تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران -

 ؛های مداخله در بحران تعیین روش -

 و سازی های سالم تعیین روش -

 .استفاده بهینه از منابع منظور بهریزی، سازماندهی و کوشش  برنامه -

نگاری  و آیندهپژوهی   آیندههای مربوط به توجه به تدوین پروتکل

 مدیریت بحراندر 

ها نیز جز در موارد  آن است. بحران وقوع از قبل هرچیز دیدن پژوهی آینده

 ید بهو نبا دهند وقوع از خود بروز می ای را قبل از م هشداردهندهینادر، عال

 بینی پیش در ناتوانی .کردم هشداردهنده عبور یراحتی از کنار این عال

 مناطق روزافزون تغییرات از ناشی های پیچیدگی همچنین و آینده دقیق

 از گیری بهره با محققان تا است شده باعث سوانح برابر در پذیر آسیب

 های فعالیت در مقوله این از پژوهی، آینده نوظهور دانش های قابلیت
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 سوانح با مرتبط ی فناورانه و علمی تحوالت بینی پیش نیز و ریزی برنامه

 . کنند استفاده

 با ما آینده. است اساسی شکل تغییر حال در بحران مدیریت موضوع      

 به نیاز آینده با رویارویی برای بود، نخواهد گذشته های تداوم بحران

 شناسایی قابل علمی صورتبه تنها آینده های بحران و هست تدبیری پیش

 است مسیری در تغییر درحال بحران مدیریت امروزه. خواهد بود مدیریت و

به همین . است نبوده روبرو تغییرات از نوع این با گاه هیچ تاکنون بشر که

های زیر  گویی منطقی و علمی به سوال دلیل، انسان امروز ناگزیر از پاسخ

 : است

 ما روی پیش را ای دنیای اطراف ما چگونه درحال تغییر است و چه آینده -

 داد؟ خواهد قرار

 داد؟ خواهند قرار تأثیر تحت را بحران مدیریت آینده، تغییرات این چطور -

 داد؟ خواهند رخ آینده در هایی چه بحران -

 و نقش در توانند می را تغییراتی چه آینده سوانح و ها پدیده -

 های مدیریت بحران ایجاد کنند؟ مسئولیت

 ها انجام داد؟ آن با مناسب رویارویی برای توان می اقدامی چه -

 ایجاد را سوانح این از یک هر با رویارویی آمادگی ما امروز اقدامات آیا -

 است؟ کرده

 آید؟ پیش آینده های بحران در است ممکن بدیل های آینده کدام -

 شهرها کدام است؟ کالن برای بحران وقوع برای آینده ترین محتمل -

مدیریت در مدیریت دانش های مربوط به توجه به تدوین پروتکل

 بحران

های هر سازمان در کنار  سرمایهعنوان یکی از امروزه دانش به     

شود و خود موجب  ... شناخته می های مالی، فیزیکی، انسانی و سرمایه
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وخیزهای نظام  گردد. افزایش افت وری می مزیت رقابتی و افزایش بهره

-از یکهای اجرایی  و نیز تغییرات شتابان در حوزه مسئولیتاداری کشور 

تولید دانش و کوتاه شدن  ها، افزایش سرعت سو و رشد سریع فناوری

ای برای  عنوان چرخه چرخه عمر دانش باعث گردیده مدیریت دانش به

شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، استفاده، نگهداری و ارزیابی دانش در 

ای برای دستیابی به دانش مناسب در زمان مناسب، مورد  سازمان و رویه

 توجه قرار گیرد. 

 :بخش تقسیم نمود 3توان به  میدانش مربوط به بحران را      

، کسب و استفاده ندانش قبل از بحران درقالب یادگیری قبل از بحرا. 1

 گردد.  می

دانش حین بحران درقالب یادگیری حین بحران، کسب و استفاده . 2

 .گردد می

دانش بعد از بحران درقالب یادگیری بعد از بحران، کسب و استفاده . 3

 گردد. می

های مربوط شناسی فاجعه در تدوین پروتکل جامعه توجه به مفهوم

 به مدیریت بحران کرونا

های محلی  ای فراتر از توانایی و ظرفیت وضعیت یا حادثه ،فاجعه      

 فاجعه در. دارد نیاز المللی بین و ملی های کمک به و افتداتفاق می که است

نفر  100حداقل ها  دیده نفر است. تعداد آسیب 10 از بیش ها کشته تعداد

شود و وضعیت اضطراری اعالم  المللی می است. درخواست کمک بین

 شود. می

های  در زمینه را باید فاجعه نتیجه اجتماعی دارد و علت فاجعه     

 :فاجعه معتقدندان شناس جامعه .نمودساختاری و سنتی جامعه جستجو 

امکان  رض عدمو با فو غیرطبیعی طبیعی  باتوجه به ماهیت پیچیده بالیای
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توان اقداماتی انجام داد که  جلوگیری از بروز یک واقعه فیزیکی، حداقل می

فاجعه جلوگیری شود. بنابراین فاجعه بیشتر یک  از تبدیل یک سانحه، به

 .فیزیکی شود تا یک پدیده اجتماعی تلقی می پدیده

    شرح زیر است:در شرایط فاجعه به های جمعی  اصول کلی واکنش     

رود و افراد در  های اجتماعی از بین نمی در شرایط رخداد فاجعه، حمایت -

های اجتماعی بزرگ عمل  واحد اجتماعی خانواده، خویشاوندان و گروه

مدت سبب بروز  کنند. فاجعه اگرچه در یک دوره زمانی کوتاه می

های اجتماعی را به کل از بین  شود، ولی همبستگی هایی می آشفتگی

 برد. نمی

شود و انحرافات  هنگام وقوع فاجعه، کنترل اجتماعی ضعیف نمی -

یابد. درواقع فرآیندهای اجتماعی هنگام رخداد فاجعه  اجتماعی افزایش نمی

ادامه همان فرآیندهای پیشین هستند و وقوع فاجعه سبب از بین رفتن 

های اصلی الگوی تغذیه و شیوه زندگی  های اساسی جامعه، اولویت ارزش

 د.شو نمی

شود، اما زمینه را  خود موجب تغییرات اجتماعی نمی فاجعه به خودی -

سازد. البته باید قبل از فاجعه، آگاهی  برای تغییرات اجتماعی مهیا می

 نسبت به ضرورت تغییر وجود داشته باشد.

شوند،  رنگ می هنگام وقوع فاجعه، تضادهای اجتماعی برای مدتی کم -

های  امداد در این شرایط درست عمل نکنند. نقشهای  که سازمان مگر این

های قبل از  دیده، بعد از فاجعه، همان نقش های آسیب اجتماعی انسان

 رخداد فاجعه است.

شوند اما  مدت مواجه می ها با بحرانی کوتاه پس از وقوع فاجعه، انسان -

ک تر شدن این بحران شوند. ی توانند منجر به طوالنی رفتارهای سازمانی می

دیدگان از محل فاجعه و انتقال  جایی آسیب نمونه بارز این رفتارها، جابه

 ها به نقطه دیگر است. آن
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 مدیریت بحرانتدوین پروتکل در  ، رویکردی نوینآوری تاب

آوری در برابر بالیا و حوادث چندسالی است که  استفاده از کلمه تاب     

 در آوری نهاده است. تاب در قاموس مدیریت بالیا و حوادث رو به افزایش

یک نظام، جامعه یا اجتماع در  تواناییاز:  است عبارت حوادث و  بالیا برابر

منظور مقاومت، جذب، تعدیل و بازیابی اثرات ناشی از  به ،معرض مخاطره

طوری که بتواند ساختارها و  به ،مخاطرات در زمان مناسب و موثر

آوری در برابر  تاب بازیابی نماید.عملکردهای اساسی خود را نگهداری و 

صورت طبیعی و ذاتی در تواند به بالیا و حوادث مثل هر توانایی دیگری، می

ریزی  که توسط اقدامات برنامه جامعه یا سیستم وجود داشته باشد یا این

آوری و  جا تفاوت بین دو مفهوم کلی تاب انسانی ایجاد گردد. در این ی شده

چه برای  گردد، اما آن رابر بالیا و حوادث، مشخص میآوری در ب ایجاد تاب

مدیریت خطر بالیا و حوادث مهم است، این نکته است که این توان به 

 صورت هدفمند استفاده شده و یا ایجاد و ارتقاء یابد. 

 آوری عبارتند از: گانه تاب اجزای سه

ی آن است معن آوری یک فرایند و صفت پویاست، نه ایستا و این به اول: تاب

ناپذیر بوده،  اش شکست ای از زندگی که امکان دارد یک فرد خاص در دوره

 پذیر باشد. های دیگر زندگی شکست اما در دوره

مثابه سازگاری مثبت  معنای فقدان آسیب نیست، بلکه به آوری به دوم: تاب

 در برابر استرس است.

خیم ،  ا خوشه سوم: تغییرات باید قابل توجه باشد، زیرا برخی استرس

 باشند. برخی نیز شدید می

آوری توجه به مباحث های اجتماعی حول مبحث تابدر تدوین پروتکل

 رسد:نظر میذیل ضروری به

 .شان در شرایط بحرانی میزان آگاهی افراد از نقش -
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توانایی در سرعت انتقال از شرایط عادی به شرایط بحرانی در صورت  -

 .لزوم

 .ها افراد کلیدی با سایر افراد در صورت عدم وجود آن توانایی جایگزینی -

 ها. بحران با مقابله نحوه بهبود برای مشکالت به مدیران فعاالنه توجه -

 آن. از بعد و بحرانی شرایط برایها  تعریف اولویت -

 جای به ندا شده پیگیری و خودارزیابی بعد از بروز اتفاقاتی که مهار -

 کردن. موفقیت احساس

موقع  گذرد برای داشتن هشدارهای به چه می نظارت و پایش دایمی از آن -

 .ها قبل از وقوع بحران

صصان درصورت بروز مسایلی که افراد توانایی خدسترسی به کمک مت -

 .حل و برخورد با آن را ندارند

 جامعه.ریزی مناسب و کافی برای وقایع غیرمنتظره در  برنامه -

 .با مخاطرات خاصبرنامه رسمی در رابطه  -
 

 

 
 


