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  :چکیده

در جهان و ایران باعث بوجود آمدن وضعیت بسیار متفاوت و  01شکل گیری و گسترش بیماری کووید 

نامتعارف در روند زندگي انسان ها گردید. این بیماری فارغ از نوع شیوع آن زمینه سازی تغییرات بزرگ و غیر 

زندگي عادی، جدایي بین  قابل پیش بیني را به جامعه ایران تحمیل کرد. تغییر در سبک زندگي، خروج از

انسان ها، کاهش آزادی های اساسي، مجازی شدن روند ارتباطات انساني همه بیانگر نوع جدیدی از زندگي 

در جامعه ایران به  01در جامعه ایران است. بر این اساس، بررسي الگوهای رفتاری و اثرات گسترش کووید 

ن تحقیق، روندشناسي تاثیرات شیوع ویروس کرونا در منظور سیاستگذاری ضروری به نظر مي رسید. هدف ای

جامعه ایران و در نهایت بررسي الگوهای سیاستگذاری برای مقابله اینگونه بحران های اجتماعي و سلامت است. 

 کرونا ویروس شیوع بحران در شهروندان اجتماعي رفتار اصلي هایشاخصسوال اصلي پژوهش این است که 

اند. فرضیه پژوهش بیانگر این است که در اثر شیوع ویروس کرونا در ایران، بحران های متوالي کدم ایران در

مانند، هویت، اقتصادی و اجتماعي در قالب های خود شکل گرفته و ساختار اجتماعي را بر اساس رفتار سنتي 

بر اساس جمع اوری  تحلیلي -شهروندان تغییر داده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفي

کتابخانه ای و استفاده از متون معتبر به این نتیجه دست یافته است که شکاف ها و بحران های در حوزه های 

اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان ایجاد شده است که با برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب 

 وسعه صورت گیرد. در شرایط جدید بایستي پاسخ های لازم برای روند ت

 ، الگوی رفتاری، شهروندان، سیاستگذاری، بحران 01کووید  واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1-1

، همان رویدادی است که از آن به عنوان نقطه عطفي در 01شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری کووید 

تاریخ بشر یاد شد و انتظار مي رود که از این پس به تبع آن در بسیاری از نوشته ها، مطالعات، سخنراني ها و 

یم نماید. شیوع سریع و غیرقابل کنترل غیره جهان را به دو دوره جهان پیش از کرونا و جهان پسا کرونا تقس

از ویژگي های بارز این پدیده است که آن را به یک بحران برای تمام جهان تبدیل نموده است و پس از تلاش 

و تجربه سیاست های مختلف برای مهار و کنترل آن، بسیاری از محققان و دانشمندان را به این باور رسانده 

ریج، همزیستي با این ویروس را بیاموزد و در تجربه زندگي روزمره خود، جایي است که جهان مي بایست به تد

 را برای آن لحاظ نماید. 

این پدیده در نگاه اول، صرفا در ارتباط با امور بهداشت و سلامت جوامع، قابل تحلیل است. اما از آنجا که بستر 

اجتماعي، به عنوان زمینه تسهیلگر شیوع تعاملات اجتماعي و همچنین برخي آداب و رسوم فرهنگي کنشگران 

و تکثیر این ویروس تشخیص داده شده است، ماهیتي اجتماعي و فرهنگي به آن بخشیده است. ضمن اینکه 

باید توجه داشت اموری که اینگونه تمام عرصه ها و ارکان کشور را درگیر مي نمایند، پدیده ای چندوجهي 



ف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سیاسي، قابل رصد و رهگیری مي است و پیامدهای آن در حوزه های مختل

 باشد. 

، ماهیتي پیچیده و چندگانه دارد و بي تردید، پیامدهایي 01به عبارت دیگر، باید پذیرفت که اپیدمي کووید 

فراگیر در حوزه های مختلف خواهد داشت. البته این نکته بدین معني نیست که این ویروس صرفا یک تهدید 

قلمداد شده و پیامدهای آن نیز سراسر منفي و نامطلوب خواهد بود. این پدیده علي رغم تمامي تهدیدها، با 

فرصت هایي نیز همراه است و علي رغم تمامي پیامدهای مخرب و منفي، حتما پیامدهای مثبت و مطلوبي نیز 

نتشار این ویروس و شیوع آن در به ارمغان خواهد آورد. همچنان که با گذشت مدت زمان محدودی از زمان ا

جهان، پژوهشگران و اندیشمندان نسبت به بررسي آثار و پیامدهای مثبت و منفي آن در حوزه های مختلف 

 اقدام نموده اند. 

، آلوده شدن به ویروس را گزارش نمود، تا در کنار سایر 0911ایران نیز به طور رسمي از ابتدای اسفند سال 

پنجه کردن با یحران ناشي از این پدیده را تجربه نماید. اما در نهایت پذیرش  کشورهای جهان، دست و

مخاطرات گسترده این ویروس و تلاش برای مهار کنترل آن در اولویت اول و مدیریت آثار و پیامدهای آن در 

ه ها و اولویت بعدی، در دستور کار گروه های مختلف اعم از متولیان و مسئولان حاکمیتي و حکومتي، گرو

تشکل های تخصصي و غیر تخصصي، گروه های خودجوش مردمي در فضای واقعي و مجازی و غیره قرار گرفت 

 و همگان با شدت و ضعف های مختلف، در مسیر تحقق این دواولویت گام برداشته اند. 

 اقتصادیهمان طور که گفته شد، پیامدهای این پدیده در عرصه های مختلف اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و  

تبلور یافته و بدیهي است که مدیریت و کنترل آن، نیاز به داشتن اطلاع و شناختي دقیق از این آثار و 

پیامدهاست. یکي از حوزه های اجتماعي متاثر از این پدیده، سبک زندگي کنشگران اجتماعي، به ویژه از بعد 

تنوع و متعددی را از این ویروس دریافت الگوی مصرف فرهنگي ایشان است. سبک زندگي در کشور، تاثیرات م

کرده و همچنان دریافت خواهد کرد. بحران کرونا توانسته است در این مدت زمان کوتاه، بسیاری از رفتارها، 

 نگرش ها و حتي ارزش ها را دچار تغییر نماید. 



ه ه های زندگي، خود بتغییرات ارزش ها، نگرش ها و رفتارها و به تبع آن تغییرات و گوناگون شدن سریع شیو

دغدغه نویني در جامعه امروز تبدیل شده است که از ابعاد مختلف قابلیت بحث و بررسي دارد. تغییرات توام با 

سرعت، عرصه را برای تامل، ارزیابي و بازاندیشي، بسیار محدود مي نماید. فرصت ها را برای لذت بردن از 

ي اندازد. مي تواند ریشه ها، ارزش ها و سنت ها را دچار رندگي و تبدیل شدن آن به خاطره، به مشکل م

مشکل نماید، تا جایي که ممکن است در این شرایط، فرد را از هویت اصیل و بومي خود فاصله داده، زمینه را 

برای مشکلات اجتماعي فراهم آورد. از این جهت، پژوهش حاضر ضمن بررسي محورهای اساسي رفتارفردی 

 ه دنبال ارائه مدل جامعه از حوزه مدیریت در این خصوص است. در بحران کرونا ب

 طرح مسئله -1-2

 اما رسید،مي نظر به اهمیتبي و طبیعي امری اگرچه شمسي 0911 سال انتهای در 01-کووید ویروس شیوع

 در اپیدمیک و واگیردار هایبیماری بحث که است روشن. آورد ارمغان به را انساني مناسبات جدیدی فصل

 فرادا زندگي بر تأثیرگذاری و آن گسترش حالبااین رسد،مي نظر به پزشکي و سلامتبه مربوط امری جهان

 زا بیش بیماری این امروزه که ایگونهبه. دهدمي قرار جوامع روی پیش را سلامت موضوع این از جدیدی ابعاد

 یشپ را معضلات از طیفي و گذارده اثر هادولت سیاسي رفتارهای و فردی هایآزادی اقتصاد، بر جسمي سلامت

 و هیافتتوسعه کشورهای بین تفاوتي که داشت بیان جرات به توانمي آن در که است داده قرار کشورها روی

  .ندارد توسعهدرحال

 هاشاخص این ترینمهم. است استوار انساني توسعه اصلي هایشاخص بر ویروس کرونا از جوامع پذیریآسیب

 ارغف. برشمارد فرهنگي تغییرات و آموزش اقتصادی، رشد ها،حکومت اقتدارگرایي آزادی، سلامت، در توانمي را

 ملهح یا جهاني جنگ نوعي را آن که بیماری این به بدبینانه دیدگاه)  آن شیوع خصوص در مختلف نگاه از

 و انسان ینب ارتباط افزایش و زندگي سبک در تغییرات بینانهخوش رویکرد در یا کنندمي ارزیابي بیولوژیکي

 مسیر و زندگي سبک بر ناپذیریاجتناب اثرات کرونا ،(است گردیده ژنتیکي هایجهش و انتقال باعث حیوان

 . است آورده همراه به آن توسعه



 ژیکيبیولو و محیطيزیست هایبحران بخصوص هابحران کوران در اجتماعي رفتار بررسي منظوربه پژوهش این

 هرچند .است آنان تحول فرآیند و هاانسان زندگي ابعاد بر تأثیرگذار هایشاخص و تغییرات بررسي دنبال به

 ررفتا الگوسازی حالبااین گیرد،مي قرار موردبررسي مطالعاتي و عملي مورد یک عنوانبه 01-کووید ویروس

 فتاریر تبیین و مشابه موارد برای قبولقابل ضریب با تعمیم جهت مدل یک عنوانبه ایران بستر در اجتماعي

 . بود خواهد توسعه هایگذاریسیاست راستایي در ریزیبرنامه و

 اثرات پیشامدهای این و است روبرو مختلفي پیشامدهای با کشور هر در توسعه فرآیند که است روشن

 ازیالگوس اساس، این بر. هستند پیشامدها نوع این از بیماری و زلزله سیل، دارند، آنان بر ناپذیریاجتناب

 خصوص این در است دولتي ریزیبرنامه نوع و توسعه در مهمي عامل که اجتماعي رفتار چارچوب در بخصوص

 تداوم و کنترل مدیریت، بر شایاني کمک شده روزبه و مناسب الگوی داشتن و بوده برخوردار بسزایي اهمیت از

 ینپیش ریزیبرنامه عدم صورت در هادولت که است پرواضح. دارد را ایران بخصوص کشورها در توسعه فرآیند

) بود خواهند هاهزینه افزایش و سردرگمي دچار رفتاری الگوی بر منوط اطلاعات نداشتن و خصوص این در

 . (18: 0110آوران، 

 اراید که یافتهتوسعه کشورهای حتي و بودیم امر این شاهد خوبيبه جهان در ویروس کرونا شیوع خصوص در

 یياروپا کشورهای و آمریکا متحدهایالات چین، مانند هستند بهداشتي و اقتصادی حوزه در بسیاری امکانات

 ار نفت قیمت شدید افت که ایگونهبه اقتصاد زوال ضررها این عمده قسمت در و دیده را فراواني هایآسیب

 شود،مي محسوب هابحران مدیریت در اصلي عامل شهروندان اجتماعي رفتار دیگر، طرفي از. بودیم شاهد

 و مخرب اثرات بحران مدیریت برای دولت اعمالي هایسیاست برابر در مقاومت یا شدید تغییرات بطوریکه

 . دارد همراه به را هاطرح شکست

 برای صحیح هایطراحي و گیریتصمیم قدرت هابحران برابر در شهروندان رفتار الگوسازی جهت،ازاین

 هب حاضر پژوهش لذا،. آورد ارمغان به تواندمي را بحران در توسعه برای دولتي هایگذاریسیاست و سناریوها

 در توسعه برای راهبردی هایتصمیم اتخاذ جهت بحراني شرایط در اجتماعي رفتار الگوهای طراحي دنبال



 بهره 01-کووید ویروس شیوع از ناشي اجتماعي هایواقعیت و موردی نمونه از منظور این برای که است بحران

 در شهروندان اجتماعي رفتار اصلي هایشاخص که است این پژوهش اصلي سوال منظور این جهت. بردمي

 اند؟کدم ایران در کرونا ویروس شیوع بحران

 ( فرعی و اصلی اهداف)  طرح انجام هدف -1-3

 . طبیعي هایبحران مدیریت برای دولتي هایگذاریسیاست منظوربه اجتماعي رفتار الگوسازی: اصلي هدف

 رد دولتي هایگذاریسیاست با شناختيجامعه و اجتماعي رویکردهای بین رابطه بیان و بررسي: فرعي هدف

 . هابحران بستر

 طبیعي، هایبحران در دقیق و سریع گیریتصمیم در فعال عملکردی مدل از استفاده: راهبردی هدف

 .بیولوژیکي و شناختيزیست

 : تحقیق انجام ضرورت-1-4

 هک بوده مهم عاملي بیولوژیکي طبیعي، حوزه در بخصوص منتظره غیر رخدادهای و حوادث نقش تردید بدون

 الگوی بررسي لذا،. گذارد مي اثر نیز جامعه افراد زندگي سبک و رفتار نوع بر مدیریتي حوزه در تاثیر بر علاوه

 دميپان گسترش از پس بخصوص بحران مدیریت حوزه در صحیح و دقیق گیری تصمیم برای جامعه رفتاری

 و اثیرت رفتار این سازی مدل و سازی الگو بنابراین،. است بوده گران تصمیم برای بسزایي اهمیت از 01کووید

 .  است راهبردی مدیریت در مهم حائز

 رضیات یا سوالات تحقیق:  ف-1-5

 ؟اندکدمی اصلي رفتار اجتماعي شهروندان در بحران شیوع ویروس کرونا در ایران هاشاخص اصلي:سوال 

 فرضیات:

 ی دولتي و بحران رابطه معناداری وجود دارد. هایگذاراستیسبین  -1



 ی بحران رابطه معناداری وجود دارد.ریپذبیآسبین توان اقتصادی خانوار و کاهش  -2

 بحران رابطه معناداری وجود دارد.بین سبک زندگي و مدیریت  -3

 بین سرمایه اجتماعي ) اعتماد عمومي، همبستگي( و مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد. -4

 ی اجتماعي و مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد.  هابیآسبین  -5

ها و نهادهای خبرگزاریدولتي،  اتکاقابلدر کنار آمار رسمي و  مطالعات کتابخانه ایاین پژوهش از طریق 

   استاندارد استفاده خواهد شد. متون ها از ی دادهگردآور. برای برديمی اطلاعات بهره آورجمعي برای ردولتیغ

 ابزارهای پژوهش  -1-6

 پژوهش حاضر به مظور پاسخگویي به سوالات و پیگیری اهداف آن از ابزارهای ذیل بهره مي گیرد:

 کتابها و مقالات مرتبط با این حوزه  -

 مصاحبه ها با مجریان قانون  -

 مصاحبه با کارشناسان و آسیب شناسان  -

 روش های تجزیه و تحلیل -1-7

بررسي و روند مبتني بر تحلیل این تحقیق با ستفاده از روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق 

. بر این اساس، پژوهش حاضری ضمن بررسي متون اصلي و مسائل به صورت کیفي صورت خواهد پذیرفت

محتواهای تولید شده در راستایي موضوع بررسي ها را انجام داده و در نهایت به دنبال پاسحگویي به سوالات 

 است. 

 

 



 : مدل پژوهش -1-8

 . مدل نظری پژوهش بر اساس سیاستگذاری بحران کرونا 0شکل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های بستر 

جامعه مبتنی بر 

 کرونا 

شکل گیری 

 الگوی رفتاری 

 تبیین بحران 
قوانین و 

 مقررات 

سیاستگذاری برای اجتماع مبتنی بر بحران 

 کرونا 



 سازماندهی پژوهش  -1-9

در  "کلیات پژوهش"با عنوان  0پژوهش حاضر در قالب پنج فصل و یک نتیجه گیری تنظیم شده است. فصل 

بردارنده، طرح مسئله، اهداف، ضرورت ها و سوالات پژوهش است که در قالب یک روش پژوهش برای 

ورت لعات صبه مطا "پیشینه و ادبیات پژوهش"پاسخگویي به سوالات تنظیم شده است. فصل دوم با عنوان 

گرفته در این خصوص پرداخته و ضمن ارائه تفاوت این پژوهش با مطالعات قبلي چارچوب نظری جدیدی بر 

کرونا و رخدادهای "اساس نیازمندی تحقیق به خصوص در حوزه اجتماعي ارائه داده است. فصل سوم با عنوان 

سعي شده است تا اثرات آن بر ترسیم  به شکل گیری این بحران سلامت توجه داشته و در کنار آن "اجتماعي

نقش "با عنوان  0بحران های اجتماعي و رفتار شهروندان در قالب های گوناگون مورد بررسي قرار گیرد. فصل 

به رفتارهای شکل گرفته در کانون پاندمي کرونا پرداخته و شاخص های  "رفتارهای اجتماعي در بحران کرونا

ذاری در مدیریت بحران را ارائه مي دهد. فصل پنجم با عنوان سیاست گذاری اصلي برای ارائه الگوی سیاست گ

دولتي در کانون بحران های طبیعي با توجه به نقش های اجتماعي به ارائه سیاستگذاری های لازم در کانون 

مي پردازد که علاوه بر سطوح مختلف اجتماعي بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیز  01گسترش پاندمي کووید 

در نهایت نتیجه گیری پژوهش به جمعبندی موارد ذکر شده پرداخته و در اثرات قابل توجهي داشته است. 

 قالب یک جدول مشخص الگوها و سیاستگذاری لازم را پیشنهاد مي دهد. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری-5

 

تاثیرات اجتماعي، تغییرات حاصل از بحران کرونا هنوز چندان شناخته شده نیست. مي دانیم که به سبب 

اجرای سیاست فاصله اجتماعي، بسیاری از فعالیت های معمول جامعه در حوزه های اقتصادی، اجتماعي 

 هایي چون کسب و و سیاسي تعطیل شده یا به حالت تعلیق درآمده است. در نتیجه افراد زیادی در حوزه

 کار، روابط خانوادگي و آموزش، متحمل تغییرات و تاثیرات حاصل از این سیاست شده اند. 

برخي بنگاه های اقتصادی ناچار شده اند تا برای کاهش هزینه ها، نیروهای خود را تعدیل کرده، بر خیل 

گری، ارهای خدماتي چون آرایشبیکاران بیفزایند. درآمد کساني چون کساني رانندگان تاکسي به کسب و ک

کافه داری، رستوران داری و باشگاه های ورزشي، مدت زیادی است که کرکره مغازه ها و مراکز کسب خود 

را پایین کشیده و هنوز به آنها اجازه بازگشایي داده نشده است و آنها کم کم به سبب هستند. در تدوین 

و شرایط گروه های اجتماعي خاص مانند مهاجران،  و اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعي به وضعیت

 پناهندگان و معتادان بي توجهي شده است و مشکلات این دسته از افراد تشدید شده است. 

پیگیری راهبرد انسجام اجتماعي در کنار فاصله گیری اجتماعي، در حالي که همزمان توصیه به انفصال 

ت برای مقابله با یک بیماری، جامعه را قرباني آن کرد و اجتماعي مي شود، کار آساني نیست. قرار نیس

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



لزومي هم به این کار نیست. ما در عصری زندگي مي کنیم که فهمیده ایم توان و امکانات جامعه، محدود 

به دولت و بخش خصوصي نمي شود. جامعه مدني و گروه های داوطلب مردمي سرشار از ابتکارات، نوآوری 

مي تواند در شرایط بحران به کار گرفته شود. از سوی دیگر، زیر ساخت های ها ومنابعي هستند که 

اینترنتي و ابزار مدرن ارتباطي از محدودیت های ارتباطي فیزیکي عبور کرده و امکان تعاملات اجتماعي 

 مجازی را فراهم ساخته تند ومي توان از آنها برای تداوم پیوندها استفاده کرد. 

به مجموعه امکانات مي توان به راه کارهایي برای جبران یا تعدیل بخشي از تاثیرات  در حال حاضر با توجه

برای گروه های اجتماعي خاص یا تغییراتي در سیاست ها و برنامه ها اندیشید. برخي از این راه کارها  مي 

لب داوطتواند توجه بیشتر به سطح محلي یا کمونال جامعه باشد. این سطح، امکان تشکیل گروه های 

امدادرسان و یاریگر را مي دهد. از همین ر. باید فکر بازنگری در روش های برنامه ریزی شهری هم بود و 

 پیوندهای میان آن و سلامت عمومي را درک و بیشتر کرد. 

تمرکززدایي و ارائه خدمات غیر متمرکز از جمله اقداماتي است که باید به اجرای آن به طور جدی فکر 

تا کنون در تصمیم گیری های تعیین کاربری ها و تخصیص زمین به این منظور اولویت داشته، کرد. آنچه 

منافع اقتصادی گروه های قدرتمند بوده، مانند تخصیص زمین های عمومي برای فعالیت های تجاری به 

ن جای ساخت بیمارستان ها و مراکز درماني محلي.آنچه در سطح بین المللي از آن صحبت مي شود ای

است که رویدادهایي چون ویروس کرونا حاوی این درس است که سلامت عمومي، اهمیت بیشتری از 

ملاحظات اقتصادی صرف دارد و دولت ها نمي توانند از زیر بار هزینه های زیرساخت های بهداشت و 

 تامین سلامت شانه خالي کنند. 

اعي و امکان تعامل در شرایط قرنطینه حتي طراحي و معماری خانه ها هم نقش خود را در سلامت اجتم

نشان داد. برای مثال بالکن فضای میانجي عرصه خصوص و عرصه عمومي از امکاناتي بود که مردم را از 

انزوای اجنتماعي رها کرد و به آنهایي که منزلشان از این امکان برخوردار بود، این اجازه را داد تا به فعالیت 

گو، آواز خواني دسته جمعي و مانند اینها بپردازد. بهره گیری از کمک  هایي چون ورزش گروهي، گفت و



نهادهای مدني در جهت افزایش همبستگي اجتماعي نیازمند سیاست های تسهیلگر و حمایت گرانه است. 

باید به جامعه مدني اعتماد داشت و برای مثال با کاهش سیاست فیلترینگ برای بسط روابط اجتماعي 

 کوشید. 

فاصله گذاری اجتماعي با وجود مسائلي که دارد، تاثیر مهمي در کاهش تلفات ناشي از بیماری و  سیاست

کاستن از پیامدهای منفي آن دارد. اما در نهایت این میزان اعتماد عمومي به دولت است که توفیق سیاست 

اعتماد میان مردم و ها و اقدامات در زمینه حل بحران را تضمین مي کند. یکي از عوامل مهم در ایجاد 

مقامات دولتي، شفافیت و اطلاع رساني دقیق و به هنگام است. فراهم کردن آزادی عمل بیشتر برای رسانه 

 ها جهت اطلاع رساني به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ضرورت دارد. 

ستور ل جدی در دتوسعه زیر ساخت های اطلاعاتي به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور باید به شک

کار قرار گرفته، اقدامات لازم برای تجهیز دانش آموزان و دانشجویان نیازمند به ابزار کمک آموزشي مانند 

تبلت انجام گیرد. اولویت توسعه زیر ساخت های ارتباطي برای کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق مختلف 

 کشور، اهمیت زیادی دارد. 

ماری کرونا برای گروه های خاص بود. بي توجهي به این مسئله مي تواند باید مراقب تبعات اجتماعي بی

موجب شود تا بیماری کرونایي تبدیل به عامل تشدید وشعیت نامساعد این گروه ها شود.گروه هایي مانند 

معتادان در شرایط بحران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و سیاست ها و برنامه هایي روشن و دقیق 

مشخص بودن مسئول رسیدگي و تامین منابع مالي لازم تدوین شود. گروه هایي چون مهاجران همچون 

و پناهندگان هم شرایط خاص خود را دارند و نمي توان نسبت به سرنوشت آنها در شرایط بحران کرونا 

 بي توجه بود. 

سبب بحران  انجام همه اقدامات پیش گفته که بخش کوچکي از مسائل اجتماعي به وجود آمده به

کروناست، نیازمند ظرفیت های اعتماد، همکاری میان بخشي، هماهنگي، شفافیت و اقدامات مشترک؛ 

 ظرفیت هایي که شاید بسیاری از آنها هم در شرایط عادی از وضع خوبي برخوردار نبودند. 



به یک اندازه  به اعتقاد بک مخاطرات تمایل به جهاني شدن دارند به طوریکه حیات تمام مردم جهان را

به مانند یک مخاطره جهاني مطرح شده و بدون شک راه حل  01تهدید مي کنند. شیوع بیماری کووید 

های مقابله با آن نیز جهاني خواهد بود. این موضوع در واقع زماني به صورت کامل حل خواهد شد که 

حل های محلي گرچه لازمند تمام مردم جهان برای حل آن خمبسته و یکپارچه شوند. در این مسیر راه 

 اما بدون داشتن چشم اندازهای جهاني، حل کردن چنین مسائلي فراملي ممکن نیست. 

اولریش بک علي رغم تمام توصیفاتي که از جامعه مخاطره آمیز مي کند، نسبت به آینده جهان بدبین 

مي کند. جهان وطني نیست و برای تحلیل تعارضات اجتماعي مدرنیته دوم از مفهوم جهان وطني بحث 

 شدن به معنای جهاني شدن داخلي و جهاني شدن از دورن جوامع ملي است. 

با توجه به این مفهوم مي توان گفت که در جامعه مخاطره آمیز کنوني، راه حل مخاطرات جهاني نیز فراتر 

ه شوند و به راه حلي از مرزهای ملي کشوها قرار دارد. در مقابله با بیماری کرونا تمام جهان باید یکپارچ

ورای دولت های محلي خود دست یابند. کما اینکه شاهد تعاملات جهاني و بین المللي بین دولت ها و 

پزشکان سراسر جهان برای حل این مخاطره جهاني هستیم. کشورها سعي دارند از تجارب مثبت و منفي 

اصله گذاری اجتماعي برای حل این هم در این زمینه استفاده مي کنند، طرح های جهاني مانند طرح ف

مساله و مواردی از این قبیل نیز جملگي نشان دهنده شاخصه جهان وطني بودن راه حل مقابله با بیماری 

 کروناست. 

بک معنقد به سازمان های فراملیتي برای مقابله با مخاطرات جهاني است و مي گوید نهادهای فراملیتي 

نکرده اند. وی معتقد است برای دستیابي به چنین جوامعي سه مانع  حاضر به این وظیفه خود هنوز عمل

. 8. سلطه غرب باید به چالش کشیده شود و صدای ملت های ضعیف باید شنیده شود.0باید برداشته شوند: 

عام گرایي باید جایگزین خاص گرایي شود، در غیر اینصورت مسائل خاص تاریخي مربوط به سیاست های 

 . تمایل به دیدن امور به صورت منظم و سیستماتیک باید حفظ شود. 9هد شد، جهان وطني نخوا



در جهان نشان داد که کشورهای اروپایي و ایالات که  01آمارهای ابتلا و فوت ناشي از بیماری کووید 

مدعي علم مدرن و تمدن و فرهنگ جهاني هستند، در مقابله با این بیماری غملکرد بسیار ضعیفي داشتند. 

مقابل برخي کشورهای ضعیف تر مانند کرده جنوبي و ژاپن عملکرد بسیار بهتری در مهار و کنترل این  در

بیماری نسبت به کشورهای غربي داشتند. این تجربه به دنیا ثابت کرد که در مقابله با مخاطرات جدید 

ن ات آن ها در مهار ایبایستي صدای ملت های ضعیف تر نیز شنیده شود. باید سراغ آن ها رفت و از تجربی

 بیماری آموخت. 

باتوجه به نظریات اولریش بک، راه حل دیگری که برای حل مخاطرات جهاني پیشنهاد مي شود، تعمیم 

مسئولیت و محاسبه پذیری مردم سالارانه است. نمونه های این تعمیم مسئولت و محاسبه پذیری مردم 

کت ها، یعني تصمیماتي که بر زندگي مردم اثر مي سالاری شامل حق اطلاع از تصمیم های دولت و شر

 نهند. 

را در جامعه به طور  01دولت ها بدون کمک مردم نخواهند توانست مخاطراتي مانند شیوع بیماری کووید 

کامل کنند. در دوران صنعتي، دولت ها یا ارایه راه حل های قطعي تا حد زیادی مي توانستند مسائل 

اما در دوره مدرنیته بازتابي و عدم قطعیت ها، دولت ها در مواجه با مخاطرات اجتماعي را کنترل کنند 

جدید و غیر قابل پیش بیني ناگریز از روی آوردن به ملت ها برای کمک به منظور حل مخاطرات هستند. 

دولت ها دیگر به تنهایي راه حل های قطعي برای حل کخاطرات نخواهند داشت. از طرف دیگر با افزایش 

انه و شبکه های اجتماعي مردم جوامع نسبت به تصمیمات دولت ها و تاثیر آنها بر سرنوشت شان آگاه رس

تر شده و سعي دارند با افزایش فردیت به نوعي در سرنوشت آینده خود نقش داشته باشند. نمونه این امر  

 01یوع بیماری کووید را در بسیاری از واکنش های اخیر مردم در مواجه با تصمیمات دولت در شرایط ش

در جامعه شاهد بودیم. به عنوان مثال بسیاری از خانواده ها علي رغم بازشدن مدارس از فرستادن فرزندان 

خود به مدرسه جلوگیری کرده و سعي کردند نسبت به سرنوشت فرزندان خود فعالانه واکنش نشان دهند. 



بر تصمیمات دولت و مشارکت فعالانه در تعیین  مواردی از این قبیل نشان از آمادگي جامعه برای نظارت

 سرنوشت خود دارند. 

در این شرایط دولت ایران نیز باید با شفاف سازی آماری و اطلاعاتي و هم چنین مطلع کردن مردم از 

تصمیمات حیاتي و مهم در مقابله با بیماری کرونا به هنجارهای مردم سالارانه پیابند باشد. این مساله به 

دولت و مشارکت بیشتر آن  ملت منجر به افزایش اعتماد اجتماعي مردم به -تدریج با کاهش فاصله دولت

 ها در حل مخاطره جهاني کرونا خواهد شد. 

 در پایان به تعدادی از راهکارهای پیشنهادی منتج از مقاله اشاره مي شود: 

حمایت ویژه از اقشار کم درآمد و فرودست جامعه. همانطور که ذکر شد توزیع مخاطره و نقل عمومي،  -0

درماني و همچنین مواردی  -به خدمات و امکانات بهداشتيانجام کارهای روزمزدی، دسترسي کمتر 

مانند نوع تغذیه، محل سکونت و به طور کلي سلک زندگي بیشتر خواهد بود. از این روی ضرورت 

دارد تا دولت ها نسبت به حمایت ویژه از اقشار آسیب پذیر در مواجه با بیماری کرونا اقدامات حمایتي 

 ت تری داشته باشند. جدی تر و برنامه های بلند مد

لزوم شفاف سازی آماری و اطلاعاتي و هم چنین مطلع کردن مردم از تصمیمات حیاتي و مهم در  -8

مقابله با بیماری کرونا. ارائه آمارها و اطلاعات صحیح و دقیق به تفکیک استان، شهرستان و مناطق در 

رفتار سازی صحیح به منظور رعایت مي تواند نقش موثری در آگاه سازی و  01رابطه با بیماری کووید 

پروتکل های بهداشتي در جامعه داشته باشد. همچنین آگاهي مردم از تصمیمات حیاتي مي تواند با 

افزایش نقش نظارتي مردم بر تصمیمات دولتي، منجر به تصمیم سازی بهتر در جامعه و افزایش 

 مشارکت اجتماعي مردم شود. 

ستماتیک و استفاده از نظر سنجي های عمومي. دولت ها باید با تحلیل مسئله به صورت منظم و سی -9

انجام نظر سنجي عمومي و وسیع در کشور، نظرات مردم را در رابطه با بیماری به صورت منظم و 



سیتماتیک استخراج کرده و تا حدودی بتوانند رفتار اجتماعي آن ها را تحلیل کنند. با تحلیل این 

 یوهای آینده را ترسیم کرد و به راه حل های مختلف اندیشید. رفتارهاست که مي توان سنار

. لازم است که تجربه کشورهایي 01استفاده از تجربیات کشورهای موفق در مواجه با بیماری کووید  -0

مانند چین، ژاپن و کره جنوبي در مقابله با بیماری مذکور استفاده نمود و آن ها را با شرایط بومي 

 جامعه تطبیق داد. 

ستفاده از طرفیت دانشگاهیان و متخصصان علمي کشور به منظور اطلاع رساني علمي، دقیق و به روز ا -5

، شبه علم نیز 01در جامعه. متاسفانه همزمان با انتشار ویروس کووید  01در رابطه با بیماری کووید 

رهای اجتماعي در جامعه رواج پیدا کرده و بسیاری از سودجویان با گمراه سازی مردم منجر به رفتا

اشتباهي شده اند. لازم است که دولت ها از پتانسیل دانشگتهیان، پژوهشگران و متخصصان علمي 

 کشور به منظور آگاه سازی علمي و مبارزه با شبه علم در این زمینه بیش از پیش استفاده نمایند. 

 یست. مي دانیم که به سببتاثیرات اجتماعي، تغییرات حاصل از بحران کرونا هنوز چندان شناخته شده ن

اجرای سیاست فاصله اجتماعي، بسیاری از فعالیت های معمول جامعه در حوزه های اقتصادی، اجتماعي 

و سیاسي تعطیل شده یا به حالت تعلیق در آمده است. در نتیجه افراد زیادی در حوزه هایي چون کسب 

 ت حاصل از این سیاست شده اند. و کار، روابط خانوادگي و آموزش، محتمل تغییرات و تاثیرا

برخي بنگاه های اقتصادی ناچار شده اند تا برای کاهش هزینه ها، نیروهای خود را تعدیل کرده، بر خیل 

بیکاران بیفزایند. درآمد کساني چون رانندگان تاکسي به شدت کم شده و تامین هزینه های زندگي برای 

خدماتي چون آرایشگری، کافه داری، رستوران داری و  آنها دشوار گشته است. فعالان کسب و کارهای

باشگاه های ورزشي، مدت زیادی است که کرکره مغازه ها و مراکز کسب خود را پایین کشیده و هنوز به 

آنها اجازه بازگشایي داده نشده است و آنها کم کم به سبب قطع درآمد با مشکلات گوناگوني چون سررسید 

درگیر هستند. در تدوین و اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعي به وضعیت  اقساط و پرداخت اجاره ها



و شرایط گروه های اجتماعي خاص مانند مهاجران، پناهندگان و معتادان بي توجهي شده است و مشکلات 

 این دسته از افراد تشدید شده است. 

همزمان توصیه به انفصال  پیگیری راهبرد انسجام اجتماعي در کنار فاصله گیری اجتماعي، درحالي که

اجتماعي مي شود، کارآساني نیست. قرار نیست برای مقابله با یک بیماری، جامعه را قرباني آن کرد و 

لزومي هم به این کار نیست. ما در عصری زندگي مي کنیم که فهمیده ایم توان و امکانات جامعه، محدود 

های داوطلب مردمي سرشار از ابتکارات، نوآوری به دولت و بخش خصوصي نمي شود. جامعه مدني و گروه 

ها و منابعي هستند که مي تواند در شرایط بحران به کار گرفته شود. از سوی دیگر، زیر ساخت های 

اینترنتي و ابزار مدرن ارتباطي از مدودیت های ارتباطي فیزیکي عبور کرده و امکان تعاملات اجتماعي 

 وان از آنها برای تدوام پیوندها استفاده کرد. مجازی را فراهم ساخته اند و مي ت

در حال حاضر با توجه به مجموعه امکانات مي توان به راه کارهایي برای جبران یا تعدیل بخشي از تاثیرات 

برای گروه های اجتماعي خاص یا تغییراتي در سیاست ها و برنامه ها اندیشید. برخي از این راه کارها مي 

ه سطح محلي یا کمونال جامعه باشد. این سطح، امکان تشکیل گروه های داوطلب تواند توجه بیشتر ب

امدادرسان و یاریگر را مي دهد. از همین رو باید به فکر بازنگری در روش های برنامه ریزی شهری هم بود 

و پیوندهای میان آن و سلامت عمومي را درک بیشتر کرد. تمرکززدایي و ارائه خدمات غیر متمرکز از 

جمله اقدامای است که باید به اجرای آن به طور جدی فکر کرد. آنچه تاکنون در تصمیم گیری های تعیین 

کاربری ها و تخصیص زمین به این منظور اولویت داشته، منافع اقتصادی گروه های قدرتمند بوده، مانند 

مراکز درماني محلي. تخصیص زمین های عمومي برای فعالیت های تجاری به جای ساخت بیمارستان ها و 

آنچه در سطح بین المللي از آن صحبت مي شود این است که رویدادهایي چون ویروس کرونا حاوی این 

درس است که سلامت عمومي، اهمیت بیشتری از ملاحظات اقتصادی صرف دارد و دولت ها نمي توانند از 

 لي کرد.زیر بار هزینه های زیر ساخت های بهداشتي و تامین سلامت شانه خا



حتي طراحي و معماری خانه ها هم نقش خود را در سلامت اجتماعي و امکان تعامل در شرایط قرنطینه  

نشان داد. برای مثال بالکن فضای میانجي عرصه خصوص و عرصه عمومي از امکاناتي بود که مردم را از 

ر بود، این اجازه را داد تا به فعالیت انزوای اجتماعي رها کرد و به آنهایي که منازلشان از این امکان برخوردا

هایي چون ورزش گروهي، گفت و گو، آواز خواني دسته جمعي و مانند اینها بپردازند. بهره گیری از کمک 

نهادهای مدني در جهت افزایش همبستگي اجتماعي نیازمند سیاست های تسهیلگر و حمایت گرانه است. 

مثال با کاهش سیاست فیلترینگ برای بسط روابط اجتماعي  باید به جامعه مدني اعنتماد داشت و برای

 کوشید. 

مي دانیم که سیاست فاصله گذاری اجتماعي با وجود مسائلي که دارد، تاثیر مهمي درتلفات ناشي از 

بیماری و کاستن از پیامدهای منفي آن دارد. اما در نهایت این میزان اعتماد عمومي به دولت است که 

و اقدامات در زمینه حل بحران را تضمین مي کند. یکي از عوامل مهم در ایجاد اعتماد توفیق سیاست ها 

میان مردم و مقامات دولتي، شفافیت و اطلاع رساني دقیق و به هنگام است. فراهم کردن ازادی عمل 

بیشتر برای رسانه ها جهت اطلاع رساني دقیق و به هنگام است. فراهم کردن آزادی عمل بیشتر برای 

رسانه ها جهت اطلاع رساني دقیق، شفاف و صحیح در این زمینه ضرورت دارد. توسعه زیرساخت های 

اطلاعاتي به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور باید به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته، اقدامات 

ت تبلت انجام گیرد. اولوی لازم برای تجهیز دانش آموزان و دانشجویان نیازمند به ابزار کمک آموزشي مانند

توسعه زیرساخت های ارتباطي برای کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق مختلف کشور، اهمیت زیادی 

 دارد. 

باید مراقب تبعات اجتماعي بیماری کرونا برای گروه های خاص بود. بي توجهي به این مسئله مي تواند 

ضعیت نامساعد این گروه ها شود. گروه هایي مانند موجب شود تا بیماری کرونایي تبدیل به عامل تشدید و

معتادان در شرایط بحران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و سیاست ها و برنامه هایي روشن و دقیق 

همچون مشخص بودن مسئول رسیدگي و تامین منابع مالي لازم تدوین شود. گروه هایي چون مهاجران 



ند و نمي توان نسبت به سرنوشت آنها در شرایط بحران کرونا بي و پناهندگان هم شرایط خاص خود دار

 توجه بود. 

انجام همه اقدامات پیش گفته که بخش کوچکي از مسائل اجتماعي به وجود آمده به سبب بحران 

 کروناست، نیازمند ظرفیت هایي که شاید بسیاری از آنها هم در شرایط عادی از وضع خوبي برخوردار نبود. 

حاضر بیشتر کارفرمایان در بخش دولتي بر مدیریت شرایط کنوني متمرکز هستند، لیکن با توجه در حال 

های دیگری از این بیماری و نیز ضرورت اتخاذ راهبردهایي جهت خروج از وضعیت به احتمال وقوع موج

حتمل ریزی درخصوص آینده مهایي برای طرحکنوني و بازگشایي مجدد ادارات در برخي کشورها گروه

نها وزیری تشکیل شده که وظیفه آند دو گروه کاری در دفتر نخستلاطور مثال در فنتشکیل شده است. به

 .نظارت بر شرایط کنوني و نیز تهیه راهبردهای آینده است

های دیگر در کشور و نیز احتمال وقوع موج 01در ایران نیز با توجه به تداوم حضور ویروس کووید ـ 

پاییز و زمستان اتخاذ اقدامات و رویکردهای مناسب در جهت حفظ سالمت کارکنان و  بیماری در فصول

تواند براساس بازخوردهای دریافتي از اقدامات پیشین هایي که ميارائه بهینه خدمات ضروری است. شیوه

 رو تجارب سایر کشورها در قالب چندین سناریو تنظیم و براساس میزان شدت و دامنه شیوع بیماری د

ها های اجرایي و بخشنامهزمان مناسب اجرایي گردد. تدبیری راهبردی که تدوین و بازنگری دستورالعمل

های آن هایي چون دورکاری، ایجاد انعطاف در ترتیبات کاری و... از نشانهمتناسب با واقعیات در حوزه

آوری نظام اداری  عیین تابشود. از منظر دیگر، شیوع ویروس کرونا آزمون مناسبي در جهت تقلمداد مي

طراحي نظام اداری در شرایط  کشور در مواجهه با بحرانها بوده است. معیاری که از نتایج آن در اصالح و باز

 .عادی و بحراني باید استفاده کرد

های مستقل و تخصصي، وظایف راهبری و ها و یا کمیسیونها، وزارتخانهدر کشورهای مختلف سازمان

رهای اداری و استخدامي را در شرایط عادی و بحراني برعهده دارند. نهادهایي که پس از تعیین سازوکا

های ذیربط، راهبردها و رویکردهایي با همکاری و مشارکت سایر دستگاه 01شیوع ویروس کووید ـ 



غ و بر لاهای اصلي کنترل و مدیریت ویروس کرونا تدوین، ابهماهنگ و متناسب با راهبردها و خطمشي

اداره مدیریت کارکنان  01طور مثال پس از شیوع ویروس کووید ـ  نمایند. به سن اجرای آن نظارت ميح

های فدرال ازجمله مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، ت متحده با همکاری نزدیک با برخي سازمانلاایا

ت امور خارجه و اداره سازمان مدیریت اضطراری فدرال، اداره جبران خدمات کارکنان وزارت کار، وزار

فدرال را  های اجرایي مورد نیاز در حوزه مدیریت نیروی کار ایمني و بهداشت کار دستور کارها و برنامه

 .نماید رساني مي علاروزرساني و اط عات مرتبط با هر بخش را بهطلاتدوین و ا

ای سازمان مدیریت زمینههای ساختاری، رفتاری و ،با توجه به آسیب 01پس از شیوع ویروس کووید ـ 

عنوان مرجع جدید بحران کشور و نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور، ستاد ملي مبارزه با کرونا به

ا از ههای تبعیت همه دستگاهي امنیت ملي در مصوبالع گیری تشکیل و پس از مدتي شورایتصمیم

ها و غ بخشنامهلاصصي ارائه پیشنهاد، ابهای تخپس از تشکیل کمیته د.الزامي نمو تصمیمات این ستاد را 

 نظارت بر مسائل اداری و استخدامي توسط سازمان اداری و استخدامي صورت پذیرفت. 

مت و ایمني کارکنان و شهروندان، لاای اثربخش و کارآمد، حفظ سگونه در حوزه نظام اداری، ارائه خدمات به

بسیاری از کشورها اقدام به طراحي  ،. ازاینروها پس از شیوع ویروس کروناستسه چالش اصلي دولت

اند. در ایران همگام با سایر کشورها و با سازوکارهایي در جهت مواجهه مناسب با این چالشها نموده

ـ  لاشناسایي اولین موارد ابت ،ستاد ملي مبارزه با کرونا و نیز سازمان اداری و استخدامي  01به ویروس کووید 

 .اندکارهایي در جهت مدیریت اثربخش منابع انساني در بخش دولتي نمودهاقدام به تدوین سازو

ي و عدم آشفتگ ن،لارساني دقیق مسئو علاعاتي مناسب، عدم اطلاهای اطدلیل فقدان پایگاه قداماتي که بها

های اجرایي و... اظهارنظر یکپارچگي در قوانین و ضوابط مرتبط با مدیریت منابع انساني در دستگاه

با توجه به در پیش بودن  از این رو، درخصوص میزان اجرایي شدن آنها در حال حاضر امکانپذیر نیست. 

 نظر و نیز برخي شواهد و اظهارنظرها به 01های بعدی ویروس کووید ـو احتمال وقوع موجشرایط جدید 



از این رو، مهمترین  د.و بازنگری هستن حلارسد که برخي سازوکارهای مشخص شده نیازمند اصمي

 سیاستگذاری ناظر بر رفتار شهروندان به شرح جدول ذیل است. 
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