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چكيده:

ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﮔﺰارشﻫــﺎى ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان ﺧﺴــﺎرتﻫﺎى زﯾــﺎد ﻣﺎﻟــﻰ و ﺟﺎﻧــﻰ از ﺷــﯿﻮع
ﺑﯿﻤــﺎرى ﮐﻮوﯾــﺪ  19و آﺳــﯿﺐﻫﺎى ﻓــﺮاوان ﻧﺎﺷــﻰ از زﻧﺠﯿــﺮه اﻧﺘﻘــﺎل اﯾــﻦ ﺑﯿﻤــﺎرى ،ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ روى روشﻫــﺎى ﻗﻄــﻊ زﻧﺠﯿــﺮه
اﻧﺘﻘــﺎل ،ﮐﺎﻫــﺶ آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮى و اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗــﺎبآورى ﺟﻮاﻣــﻊ ﯾﮑــﻰ از راﻫﺒﺮدﻫــﺎى اﺳﺎﺳــﻰ در ﺣــﻞ اﯾــﻦ ﺑﺤــﺮان اﺳــﺖ .ﮐﺎﻫــﺶ
ﻗــﺪرت اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﯿﻤﺎرىزاﯾــﻰ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﻮﻟــﻮژى ﭘﻮﺷــﯿﻨﻪ وﯾــﺮوس در اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﻣــﻮرد ﻫــﺪف ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ .ازاﯾــﻦرو
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﺛــﺮ ﻣﺤﻠــﻮل ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه )ﻧﺎردﯾــﻦ  (1 19ﺑــﺮ روى وﯾﺮوسﻫــﺎى ﭘﻮﺷــﯿﻨﻪدار ،ﻫــﺪف از اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ اﺛــﺮات
ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮىﮐﻨﻨﺪه اﯾــﻦ ﻣﺤﻠــﻮل ﺑــﺮ روى وﯾــﺮوس ﺳــﺎرس ﮐــﻮ 2-و آﻧﻔﻮﻻﻧــﺰا  H1N1ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﺮ روى ﺳــﻠﻮلﻫﺎى Vero cell line
و ﮔﻠﺒﻮلﻫــﺎى ﻗﺮﻣــﺰ اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردن ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ از ﻣﺤﻠــﻮل ﻧﺎردﯾــﻦ  ،19ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﻰ
آزﻣﺎﯾــﺶ ﺳــﻤﯿﺖ ﺳــﻠﻮﻟﻰ 2از ﻣﺤﻠــﻮل ﺑــﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾــﻦ ﺳــﻤﯿﺖ ﺑــﺮ روى وﯾــﺮوس ﺳــﺎرس ﮐــﻮ 2-ﺳــﻨﺘﺘﯿﮏ ﺗﺨﻔﯿــﻒ ﺣــﺪت ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه
ﺗﺄﺛﯿــﺮ داده ﺷــﺪ .ﺳــﭙﺲ از آزﻣﺎﯾــﺶ ﭘﺮوﻓﻼﮐﺘﯿــﮏ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ ،ﯾﻌﻨــﻰ در ﭼﺎﻫﮏﻫــﺎ ﺗﯿﺘــﺮ  Log106وﯾــﺮوس را ﻃــﻰ زﻣﺎنﻫــﺎى
ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ وﯾــﺮوس ﻗــﺮار داده ﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺮاى وﯾــﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧــﺰا  H1N1از آزﻣﺎﯾــﺶ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳــﯿﻮن اﺳــﺘﻔﺎده
ﺷــﺪ .ﻧﺘﺎﯾــﺞ اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ﻣﺤﻠــﻮل ﻧﺎردﯾــﻦ  19ﺑﻪﻃــﻮر ﻣﻌﻨــﺎدارى ) (p>0,001در زﻣﺎﻧــﻰ ﺣــﺪود  2دﻗﯿﻘــﻪ ﺳــﺒﺐ
ﮐﺎﻫــﺶ  2ﻟــﻮگ از وﯾــﺮوس ﺳــﺎرس ﮐــﻮ 2-ﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﺘﺎﯾــﺞ آزﻣﺎﯾــﺶ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳــﯿﻮن ﺑــﺮاى وﯾــﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا  H1N1ﻧﺸــﺎن
داد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺤﻠــﻮل در زﻣــﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ـﺎً  2دﻗﯿﻘــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻣﯿــﺰان ﺗﯿﺘــﺮ وﯾــﺮوس را از  516واﺣــﺪ ﺑــﻪ  2واﺣــﺪ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳــﯿﻮن
ﮐﺎﻫــﺶ دﻫــﺪ ) .(p>0,001ﻧﺘﺎﯾــﺞ آزﻣﺎﯾــﺶ ﺳــﻤﯿﺖ ﺳــﻠﻮﻟﻰ ﺑــﺮاى ﻣﺤﻠــﻮل ﻧﺎردﯾــﻦ  19ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺤﻠــﻮل ﻫﯿــﭻ اﺛــﺮ
ﺳــﻤﯿﺖ ﯾــﺎ ﮐﺸــﻨﺪﮔﻰ در زﻣــﺎن ﯾــﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑــﺮ روى ﺳــﻠﻮلﻫﺎى  Veroو ﮔﻠﺒﻮلﻫــﺎى ﻗﺮﻣــﺰ ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ دﻫــﺎن
و ﺑﯿﻨــﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾــﻦ راهﻫــﺎى اﺻﻠــﻰ ﻧﻔــﻮذ وﯾــﺮوس ﺳــﺎرس ﮐــﻮ 2-و آﻧﻔﻮﻻﻧــﺰا  H1N1اﺳــﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸــﻰ ﻣﻌﻨــﺎدارى ﮐــﻪ
ﻣﺤﻠــﻮل ﻧﺎردﯾــﻦ  19ﻃــﻰ زﻣــﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ـﺎً  2دﻗﯿﻘــﻪ در ﮐﺎﻫــﺶ ﻏﻠﻈــﺖ اﯾــﻦ وﯾﺮوسﻫــﺎ دارد ،ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠــﻮل
ﻧﺎردﯾــﻦ ) 19ﺑﻪﺻــﻮرت ﻣﺤﻠــﻮل دﻫﺎنﺷــﻮﯾﻪ و ﻗﻄــﺮه ﺑﯿﻨــﻰ( را ﻣﻰﺗــﻮان ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﮔﺰﯾﻨــﻪاى ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى از ﺑﯿﻤــﺎرى
ﮐﻮوﯾــﺪ  19و آﻧﻔﻮﻻﻧــﺰا ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داد.
واژههاي كليدي :افزایش تابآوری؛ کاهش آسیبپذیری؛ بیماری کووید 19؛ آنفوالنزا .H1N1
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P

revention and Disruption of the COVID19 Pandemic Chain by Rinsing the Mouth and Nose:
Nardin19 Solution is an Effective Inactivator in SARS-COV2 and H1N1 Influenza

The reduction of pathogenicity due to the biological structure of the virus envelope was
targeted in this study. Therefore, considering the effect of the prepared solution (Nardin 19) on
enveloped viruses, the aim of this study was to investigate the preventive effects of this solution
on SARS co-2 virus and H1N1 flu on Vero cell line cells, respectively and red blood cells. The
results of this study showed that Nardin 19 solution significantly (P <0.001) reduced 2 logs of
SARS Co-2 virus in approximately 2 minutes. Also, the results of hemagglutination test for H1N1
influenza virus showed that this solution was able to reduce the virus titer from 516 units to 2
units of hemagglutination in approximately 2 minutes (P<0.001). The results of cytotoxicity test
for Nardin 19 solution showed that this solution had no toxicity or lethal effect on Vero cells and
red blood cells in one hour. Considering that one of the main ways of penetration of SARS-2 virus
and H1N1 flu is through the mouth and nose and also the significant effectiveness of nardin 19
solution in reducing the concentration of these viruses in approximately 2 minutes, according to
this use Nardin 19 solution can be suggested as a suitable candidate for the prevention of Quid 19
and influenza as a mouthwash and nasal drops solution.

Keywords: Increase resilience, Reduce vulnerabilities, COVID 19 diseases, Influenza H1N1.
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Abstract

مقدمه:
ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﻰ از وﯾﺮوسﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس
ﺳﺎرس ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2002ﺣﺪود  8422ﻧﻔﺮ
را در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ 916
ﻧﻔﺮ ﺷﺪ )ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮى در ﺣﺪود  11درﺻﺪ داﺷﺖ(.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل  2012ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس

ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﻣﺮس( ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اوﻟﯿﻪ
آن ﺧﻔﺎش و ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ آن ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدى ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼى  2494ﻧﻔﺮ و ﻣﺮگ
 858ﻧﻔﺮ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮى در ﺣﺪود  34درﺻﺪ
ﺷﺪ ] .[1ﺳﺎرس ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس  2در دﺳﺎﻣﺒﺮ 2019
در ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن از اﺳﺘﺎن ﻫﻮﺑﻰ ﭼﯿﻦ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﺘﻼى
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم
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ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺮخ
ﻣﺮگوﻣﯿﺮى در ﺣﺪود  3درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎرى از
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻓﺮاوردهﻫﺎى درﯾﺎﯾﻰ در ﺗﻤﺎس
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪه
ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ] .[2ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻮوﯾﺪ  19ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرى
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ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ؛ وﻟﻰ ﻣﺴﺮىﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻓﺮاد
داراى ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﻰ ،ﺑﯿﻤﺎرى ﻗﻠﺒﻰ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻃﺎن
و اﻓﺮاد داراى ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪى و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى زﻣﯿﻨﻪاى
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻓﻪ،
ﻋﻄﺴﻪ ،دﺳﺖﻫﺎى آﻟﻮده و ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻨﻔﺲ در ﻫﻮا ﺗﺎ
ﺣﺪود  2ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞﺳﺮاﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ
ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ وﻟﻰ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺪت اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻨﻮع رﻓﺘﺎرى ،ﻫﺮاس ﺑﯿﺸﺘﺮى را در
ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ] .[2ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮى ﻃﺎﻋﻮن

در ﺳﺎل  1820ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎم
ﻣﺮگ ﮐﺸﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮى آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا در ﺳﺎل  1918از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﺘﻼى ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
و ﻣﺮگوﻣﯿﺮى در ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
ﺟﻤﻌﻰ ﯾﺎ ﮔﻠﻪاى ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎرش ﮐﻤﺘﺮ و از ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎرىزاﯾﻰ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى آﺗﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺟﻤﻌﻰ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﺛﺮ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎى
ﻣﺘﻮاﻟﻰ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎرىزاﯾﻰ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﻰ
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺳﺎلﻫﺎى آﺗﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮى از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ] .[3ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوسﻫﺎ در دﻫﻪ  1960ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روى آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ 1980
اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﮐﺮوﻧﺎ
وﯾﺮوس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮع
آنﻫﺎ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻰ  SARS-CoV2در
دﺳﺎﻣﺒﺮ  2019در ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮى وﺳﯿﻊ
در اﻧﺴﺎن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﺰو وﯾﺮوسﻫﺎى
ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار و داراى  RNAﺗﮏرﺷﺘﻪاى ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻼرﯾﺘﻪ
ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎﯾﺰ ژﻧﻮﻣﻰ ﺑﯿﻦ  26ﺗﺎ  32ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎز اﺳﺖ .وﯾﺮون
)ذره ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮوﺳﻰ( ﯾﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﮐﭙﺴﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ
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ژﻧﻮﻣﻰ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎى ﻧﻮﮐﺌﻮﮐﭙﺴﯿﺪى دارد ﮐﻪ داﺧﻞ
ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪى دوﻻﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻪ
اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﻣﻮاد ژﻧﺘﯿﮑﻰ و ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻰ آن را ﺗﺎجﻫﺎى
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻰ ) (S3ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ] .[4ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ذره وﯾﺮوس ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮدارى ﮐﺮده و ژﻧﻮم آن
وارد ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻰﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮوﻧﺎ
وﯾﺮﯾﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﺟﺎﻧﻮرى ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮاى اﻧﺘﺸﺎر آﺳﺎنﺗﺮ

اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎ در رﯾﻪ ،اﯾﺠﺎد

دﺳﺘﮑﺎرى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ ﺟﻬﺶﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﻰ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن

ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﻰ ﻋﻼﻣﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﮐﻮس

ﺷﻮد .ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوسﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺮده )آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس،

ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎى اﭘﻰﺗﻠﯿﺎل رﯾﻪ ،ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺘﺎﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ،ﮔﺎﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس و دﻟﺘﺎ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس(

ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎى ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻰ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ].[2

 22زﯾﺮ ﺳﺮده و  40ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ 40

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى ﺷﺎﯾﻊ ورود ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺑﺪن

ﮔﻮﻧﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  7ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه

از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ )ﺑﯿﻨﻰ( و ﺧﻮردن )دﻫﺎن( اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ در اﻧﺴﺎن

اﯾﻦ وﯾﺮوسﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮىﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ آﻟﻮده و

ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎى اﭘﻰﺗﻠﯿﺎل

ﻫﻮا ﺑﻪ دﻫﺎن و ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻰ ﻓﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎﺗﻰ

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ] .[5ﮔﺎﻫﻰ ﻋﻼﺋﻢ

ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎى اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻣﺨﺎﻃﻰ ﻓﺮد وارد ﺷﺪه

ﺧﻮد را در روده ،ﻣﻌﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪامﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ

و ﺑﻌﺪ از  24ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،وارد دﺳﺘﮕﺎه

ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﯿﻤﺎرى در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت

ﮔﻮارش و رﯾﻪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى

اﺳﺖ وﻟﻰ اﻏﻠﺐ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ ﻣﻼﯾﻤﻰ

ﻣﺘﻌﺪدى را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ] .[7ﺑﺮرﺳﻰ روﻧﺪ و ﺷﺪت ﺷﯿﻮع

ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ارﺗﻘﺎى ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻣﻬﺎر

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﯾﺮوسﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدﻻت

ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى وﯾﺮوﺳﻰ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮوﻧﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ

راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﺮد ،ﺑﺮاى

اﺑﻼﻏﻰ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،دور

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺑﻮدن از ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮده ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از

ﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ در ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس و ﺑﺎﮐﺘﺮى اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮى دارد .ﮐﻤﺒﻮد و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف

ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ رﻓﻊ ﺿﺮورتﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر

ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻨﻰ و

ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑﺪن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ ] .[6ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ 19

دﻫﺎن از اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎى ورود وﯾﺮوسﻫﺎ

آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه آﻧﮋﯾﻮﺗﻨﺴﯿﻦ ) (ACE23را ﺑﯿﺎن

ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ  1ﺗﺎ  2روز آنﻫﺎ ،ﺿﺮورى اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ و آزادﺳﺎزى وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرى ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻫﺪف

ﻣﻰﺷﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى

اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﯿﺰ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوس اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺷﺪه )آﭘﻮﭘﺘﻮز( ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎى وﯾﺮوﺳﻰ،

ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از

ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﯿﻦﻫﺎى اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﻮﻧﺴﯿﺖﻫﺎ،

دو ﻧﻮع وﯾﺮوس ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ) H1N1ﺳﺒﺐ

ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎى  Tﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺑﯿﻤﺎرى آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا( و ﺑﺘﺎﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ) 2دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻮوﯾﺪ

اﻟﻘﺎى آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮى از ﺳﻠﻮلﻫﺎى اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل

 (19اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺰ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوس

رﯾﻮى ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى رﯾﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن ﻣﻰﺗﻮان

ﺳﺮﻓﻪﻫﺎى ﺧﺸﮏ و ﺳﺨﺘﻰ ﺗﻨﻔﺲ )ﺗﻨﺪ ﻧﻔﺴﻰ( ﻣﻰﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻄﺮه ﺑﯿﻨﻰ و دﻫﺎنﺷﻮﯾﻪ ﺟﻬﺖ
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پیشــگیری و قطــع زنجیــره اپیدمــی کوویــد  19بــا روش شستشــوی
دهــان و بینــی :محلــول ناردیــن  19غیرفعــال کننــده مؤثــر در
ویــروس ســارس کــو 2-و آنفوالنــزا  - H1N1نورالدیــن بختیــاری

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﻰ را درﮔﯿﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻄﺤﻰ

)ﺑﺎﻷﺧﺺ وﯾﺮوس ﺑﺘﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻮوﯾﺪ  (2و ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى

7

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻋﻔﻮﻧﺖزاﯾﻰ ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد.
روش تحقیق و ابزارها

در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﻔﺶرﻧﮓ

اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺣﻠﻘﻪ

ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ

ﺗﺘﺮازول ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﭼﺎﻫﮏ روﺷﻦﺗﺮ و

) ،(CAS NO: 56-81-5ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل

)CAS NO: 50-70-

 ،(4ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ) (DB09153ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت
) (DB01390ﺳﺪﯾﻢ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ) ،(DB09325ﺗﻮﯾﯿﻦ 20

اﺳﺎس اﯾﻦ روش ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮى رﻗﺘﻰ از ﺗﻌﻠﯿﻖ وﯾﺮوس

) (DB11178ﮐﻠﺮاﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ) ،(DB00878اﺗﺎﻧﻮل 96

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  50درﺻﺪ از ﮐﺸﺖﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ ﺗﻠﻘﯿﺢ

)CAS

ﺷﺪه را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ ] .[10ﻋﯿﺎر وﯾﺮوس ﺑﻪﺻﻮرت دوز

 (NO: 12125-02-9و ان-اﺳﺘﯿﻞ ﺳﯿﺘﺌﯿﻦ )(DB06151

ﻋﻔﻮﻧﻰ  50درﺻﺪ ﺑﺎ  CCID50ﺑﯿﺎن ﻣﻰﺷﻮد .اﺳﺎس اﯾﻦ

H1N1

آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺖ ﺳﺎزى  10ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺷﻮد .در اﯾﻦ

از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و وﯾﺮوس ﺳﺎرس

ﭘﮋوﻫﺶ از رﻗﺖﻫﺎى وﯾﺮوس ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﻰ  1ﺑﺮاى

ﺑﺘﺎﮐﺮوﻧﺎ  2ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ

اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ رﻗﺖﻫﺎى ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﻻﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻰ  Veroﻧﯿﺰ

 ،Log1از ﻣﺨﻠﻮط  900ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ

از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮم ﺟﻨﯿﻦ ﮔﺎوى،4

 DMEMﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﯿﻖﮐﻨﻨﺪه و  100ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ وﯾﺮوس

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ،DMEMﭘﻨﻰ ﺳﯿﻠﯿﻦ-اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ از

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .از ﻫﺮ رﻗﺖ ﻣﻘﺪار  100ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ 4

ﺧﺮﯾﺪارى ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻪ از ﭼﺎﻫﮏﻫﺎى ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ) 96ﺧﺎﻧﻪاى( ﺣﺎوى

ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ

ﺳﻠﻮل از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻫﺮ

اﺧﻼق  ،IR.IAU.TNB.REC.1399.018ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ

رﻗﺖ ،ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﯿﺢ از رﻗﺖ رﻗﯿﻖﺗﺮ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان

ﺑﻪ رﻗﺖ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ  3ﭼﺎﻫﮏ

ﺷﻤﺎل ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺪون ﺗﻠﻘﯿﺢ وﯾﺮوس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻠﻮل و  3ﭼﺎﻫﮏ

)NO: 64-17-5

 ،(CASآﻣﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ

ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪ داروﯾﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺮوس
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ﺟﺬب ﻧﻮرى درﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ].[9
تعیین تیتر ویروسها با روش

درﺻﺪ
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در ﭼﺎﻫﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺰﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪوردوﮐﺘﺎز ﮐﻤﺘﺮى

)GIBCO (Grand Island, NY

پیشــگیری و قطــع زنجیــره اپیدمــی کوویــد  19بــا روش شستشــوی
دهــان و بینــی :محلــول ناردیــن  19غیرفعــال کننــده مؤثــر در
ویــروس ســارس کــو 2-و آنفوالنــزا  H1N1-نورالدیــن بختیــاری

تعیین غلظت غیر سمی با روش

MTT assay

CCID50

ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﺢ وﯾﺮوس رﻗﯿﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ وﯾﺮوس

روش  MTT assayﻧﻮﻋﻰ روش ﮐﻠﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 1

دوز ﻣﺆﺛﺮ دارو و ﺳﻤﯿﺖ آن را ﺑﻪﺻﻮرت  invitroﺑﺮرﺳﻰ

ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  37 °Cاﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ وﯾﺮوسﻫﺎ ﺟﺬب

ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎى

ﺳﻠﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﺮروز ازﻧﻈﺮ CPE5

ﮐﻨﺘﺮل

رﻧﮕﻰ در ﻃﻮلﻣﻮج ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .آﻧﺰﯾﻢ

ﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ روز ﺳﻮم اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .از راﺑﻄﻪ

اﮐﺴﯿﺪوردوﮐﺘﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎده ﺗﺘﺮازول

ﮐﺎرﺑﺮ 6ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل) LogCCID50=L-D(S-0.5ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ

زردرﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ روش را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻋﯿﺎر وﯾﺮوسﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺘﺮازول را ﺑﻪ ﻓﻮرﻣﺎزان ﮐﻪ

آزمایش هماگلوتیناسیون

ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﺑﻨﻔﺶرﻧﮓ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ][8؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19ﺑﺮ وﯾﺮوس

ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺮ ﺳﻤﯿﺖ دارو اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎى زﻧﺪه

آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا  H1N1از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ردﯾﻒﻫﺎى  12ﺗﺎﯾﻰ ﭘﻠﯿﺖ

ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﯾﺪ.

 96ﺧﺎﻧﻪ از  Bﺗﺎ  Hﻣﻘﺪار  50ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  PBSرا ﺑﻪ

بررســی محلــول ناردیــن  19بــا ویــروس

ﮐﻤﮏ ﺳﻤﭙﻠﺮ  8ﺷﺎﺧﻪ اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد .در ﭼﺎﻫﮏﻫﺎى

SARS-COV2

ســنتتیک تخفیــف حــدت

اول ردﯾﻒﻫﺎى  12ﺗﺎﯾﻰ ،ﻣﻘﺪار  50ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ

یافتــه

ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﺣﺎوى وﯾﺮوس اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎى

ﺳﻤﭙﻠﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ از ﭼﺎﻫﮏﻫﺎى اول ﻣﻘﺪار  50ﻣﯿﮑﺮو

 ،Veroاﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﭘﻠﯿﺖ  96ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ و ﭘﺲ

ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮى وﯾﺮوس را ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن

از رﺳﯿﺪن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،داروى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ

ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏﻫﺎى دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ از

ﻣﺪت  2و  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺑﺮ روى ﺳﻠﻮلﻫﺎى

ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن؛ ﻣﺠﺪدا ً  50ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ از

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﻰﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﯾﮏ ردﯾﻒ

آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏﻫﺎى ردﯾﻒ ﺳﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

از ﭼﺎﻫﮏﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻠﻘﯿﺢ دارو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ

ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ردﯾﻒ ﭼﺎﻫﮏﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ

رﻗﺖﻫﺎى ﺳﺮﯾﺎﻟﻰ  2:1از وﯾﺮوس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ از

در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎى  37درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد ﻗﺮار داده

ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ  0.5درﺻﺪ ﻣﯿﺰان  50ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم

ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺮرﺳﻰ ،ﻫﺮ  24ﺳﺎﻋﺖ

ﭼﺎﻫﮏﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ردﯾﻒ آﺧﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮى ﺳﻠﻮل در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه48 ،

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  50ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ،آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻧﺎﺷﻰ

ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻌﻼوه  50ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس

از وﯾﺮوس در ﺳﻠﻮل ﺑﺮرﺳﻰ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس ﺑﺎ

RBC

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎى اﺗﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

CCID50

ﮔﺰارش ﺷﺪ.

ﻣﻌﮑﻮس رﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﮔﺮدد .در ﭼﺎﻫﮏﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ RBC

نتیجهگیری

ﺑﻪﺻﻮرت دﮐﻤﻪاى در ﺗﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد HA ،ﻣﻨﻔﻰ

محلول ناردین  19هیچگونه اثر سمیتی بر روی

اﺳﺖ و در ﭼﺎﻫﮏﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ  RBCو وﯾﺮوس ﺑﻪﺻﻮرت

سلولهای  Veroو گلبولهای قرمز نداشت.

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ HA ،ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

طــرز تهیــه سوسپانســیون  0/5درصــد

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده و اﺛﺮات ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﻰ آن

گلبــول قرمــز

ﺑﺮ روى ﺳﻠﻮلﻫﺎى  Veroو ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺪ.

ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  0/5درﺻﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19در زﻣﺎن

ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻧﮓ  5ﻣﯿﻠﻰﻟﯿﺘﺮ 2 ،ﻣﯿﻠﻰﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻟﺴﻮرز

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻤﯿﺘﻰ ﺑﺮ روى ﺳﻠﻮلﻫﺎى Vero

را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﭙﺲ از ورﯾﺪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﻣﺮغ

و ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ

ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2ﻣﯿﻠﻰﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ

ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ،

ﺑﺎ آﻟﺴﻮرز اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ از  3ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ PBS

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻮل

و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ در  3000دور،

دﻫﺎنﺷﻮﯾﻪ و ﻗﻄﺮه ﺑﯿﻨﻰ ﮐﻪ ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﯾﻦ

 PBSرا ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  0/5درﺻﺪ از رﺳﻮب

ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎى دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﻰ ﮐﻤﺘﺮ از  2دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ،

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

پیشــگیری و قطــع زنجیــره اپیدمــی کوویــد  19بــا روش شستشــوی
دهــان و بینــی :محلــول ناردیــن  19غیرفعــال کننــده مؤثــر در
ویــروس ســارس کــو 2-و آنفوالنــزا  - H1N1نورالدیــن بختیــاری

اﺳﺖ ].[11

ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  ،19ﻏﻠﻈﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از
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اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﻰ ﯾﺎ
ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮ روى ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
محلول ناردین  19منجر به کاهش معنادار تیتر
ویروس آنفوالنزا شد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (1
ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدارى ) (p<0.001در

ﻣﺪتزﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  2دﻗﯿﻘﻪ ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا H1N1

را از  512واﺣﺪ ﺑﻪ  2واﺣﺪ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻫﺶ داد
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن آراﯾﺶ
ﻓﻀﺎﯾﻰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوس ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﮏﻫﺎى آﻧﯿﻮﻧﻰ و ﻏﯿﺮ آﻧﯿﻮﻧﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن وﯾﺮوس
ﻣﻰﺷﻮد .ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ  1ﺑﻪﺻﻮرت
دﮐﻤﻪاى در ﺗﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻣﻨﻔﻰ ﺷﺪن  HAاﺳﺖ.
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نمــودار  .1نتایــج آزمايــش هماگلوتیناســیون
ویــروس آنفوالنــزا  H1N1بــه همــراه محلــول
ناردیــن  .19محلــول ناردیــن  19منجــر بــه کاهــش
تیتــر ویــروس از  512واحــد هماگلوتیناســیون بــه 2
واحــد هماگلوتیناســیون در مدتزمــان  2دقیقــه
اســت.

کاهــش  100تیتــر از ویــروس ســنتیتک
ســارس کــو 2-تخفیــف حــدت یافتــه شــده
بوســیله محلــول ناردیــن .19

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19در ﻣﺪتزﻣﺎن

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  2دﻗﯿﻘﻪ ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس را از ﻣﯿﺰان 6 Logﺑﻪ ﻣﯿﺰان
Log
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 4ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ )ﺟﺪول  (1ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﯿﺘﺮ
وﯾﺮوس ﺑﻪ  10ﻫﺰار و رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن  100ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس

دوفصلنامه علمی پژوهشی

اﺳﺖ ) .(p<0.001ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ،2ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻰﺷﺪ؛ اﻣﺎ
پیشــگیری و قطــع زنجیــره اپیدمــی کوویــد  19بــا روش شستشــوی
دهــان و بینــی :محلــول ناردیــن  19غیرفعــال کننــده مؤثــر در
ویــروس ســارس کــو 2-و آنفوالنــزا  H1N1-نورالدیــن بختیــاری

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19در ﻣﺪتزﻣﺎن  2دﻗﯿﻘﻪ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ CPE

وﯾﺮوس را در ﻟﻮگﻫﺎى  4و  5ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ وﯾﺮوس ﻧﯿﺰ ﭘﺲ
از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﮑﺖ ﺷﺪن وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎى
شــکل  .1انجــام آزمايــش هماگلوتیناســیون بــرای ویــروس
آنفوالنــزا  :H1N1همانطــور کــه در تصویــر مشــاهده
میشــود ،ویــروس آنفوالنــزا  H1N1در مجــاورت محلــول
ناردیــن  19پاســخ  HAآن منفــی بــوده اســت و نتوانســته
اســت گلبولهــای قرمــز را لیــز کنــد و گلبولهــای
قرمــز بهصــورت دکمــهای در تــه چاهــک مشــاهده
میشــوند.

 Veroﺷﺎﻣﻞ) control cell :ﺳﻠﻮلﻫﺎى  Veroﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
وﯾﺮوس ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ( و ) control virusﺳﻠﻮلﻫﺎى  Veroﮐﻪ
در ﻣﻌﺮض وﯾﺮوس ﻗﺮار دارﻧﺪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ

داﯾﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
اﺳﺖ.

10^-3, 10^-2, 10^-1

در ﺷﮑﻞ  2ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ

ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮات
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ  10^-4و 10^-5

CPE

ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ

ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ

رﻓﺘﻦ وﯾﺮوس ﺷﺪه و وﯾﺮوس ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ  CPEﺑﺮ روى
ﺳﻠﻮلﻫﺎى  Veroﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

جــدول  .1بررســی آســیبهای ناشــی از تیتــر
ویــروس بــر روی ســلولهای  48 :Veroســاعت بعــد
از مواجهــه بــا محلــول ،آســیب ســلولی ناشــی از
ویــروس در ســلول بررســی و کاهــش تیتــر ویــروس
بــا  CCID50گــزارش شــد .تیترهــای ویروســی از
غلظتهــای بــاال بــه پاییــن مرتــب شــده اســت و
برخــاف تصــور کــه تیتــر ویروســی  101کمتــر از 102
هســت ،در حقیقــت هرچقــدر از  101بــه ســمت 106
پیــش میرویــم ،تیتــر ویــروس کاهــش میيابــد.
ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس

101
102
103
104
105
106

ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﯿﺐ ﻟﻮﻟﻰ

8/8 = 1
8/8 = 1
8/8 = 1
8/8 = 1
0
0

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎى
آﺳﯿﺐدﯾﺪه

8
8
8
8
0
0


نتیجهگیری

وﯾﺮوسﻫﺎى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار ﺑﺮاى ﯾﻮرش ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﻰ
ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪآﺳﺎﻧﻰ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺪاوم اﯾﺠﺎد

تحليل آماری

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎرى ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  23ﻧﺮماﻓﺰار
 SPSSاﻧﺠﺎم و دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ) T-testﺟﻔﺖ ﻧﺸﺪه(
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت آﻣﺎرى ﻣﻌﻨﻰدار در ﻫﺮ روش ﺑﯿﻦ
دو ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت  p valueﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻫﺮ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دادهﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ± SEMاراﺋﻪ ﺷﺪ.
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ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوسﻫﺎ ﯾﮏﻻﯾﻪ ﻏﺸﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎرىازوﯾﺮوسﻫﺎوﺟﻮدداردوﮐﭙﺴﯿﺪرااﺣﺎﻃﻪﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﮐﭙﺴﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوسﻫﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻏﺸﺎى ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دارد.
وﯾﺮوس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ،اچآىوى )وﯾﺮوس اﯾﺪز ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن
ﺳﯿﺘﻮﻣﮕﺎﻟﻮوﯾﺮوس اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﻰ اﮐﺘﺴﺎﺑﻰ( و
ِ
ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮوسﻫﺎى داراى ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﻪ
وﯾﺮوس در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﯾﺎرى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﭘﻮﺷﺶ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻟﯿﭙﯿﺪ و
ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻮﺷﺶ از ﺑﺪﻧﻪ
ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﺒﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ] .[12در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺟﺰء وﯾﺮوسﻫﺎى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ وﯾﺮوس از دوﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه

پیشــگیری و قطــع زنجیــره اپیدمــی کوویــد  19بــا روش شستشــوی
دهــان و بینــی :محلــول ناردیــن  19غیرفعــال کننــده مؤثــر در
ویــروس ســارس کــو 2-و آنفوالنــزا  - H1N1نورالدیــن بختیــاری

شــکل  .2نتایــج آزمايــش پروفالکتیــک :ابتــدا
غلظتهــای مختلــف ویــروس در مواجهــه بــا
محلــول ناردیــن  19قــرار داده شــد ،ســپس
ویروسهــای مواجهــه شــده بــا محلــول ناردیــن
 19پــس از مدتزمــان  2دقیقــه بــه محیــط کشــت
ویــروس  Veroافــزوده شــد.

11

اﺳﺖ؛ ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﻣﻮاد ژﻧﺘﯿﮑﻰ و ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻰ

ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺧﺎص و ﮔﻬﮕﺎه ﺟﺪى ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛

آن را ﺗﺎجﻫﺎى ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ] 13و .[14

ﺑﻪﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻫﻨﮕﻔﺖ درﻣﺎن ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰﻫﺎى

ﺑﺴﯿﺎرى از وﯾﺮوسﻫﺎى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮوسﻫﺎى

ﺷﻐﻠﻰ و ﺑﯿﮑﺎرى ،ﻫﻤﮕﻰ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﻗﺒﻞ از اﺑﺘﻼ

Arenaviridae، Bornaviridae، Bunyaviridae،

ﺷﺪن را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺳﺘﺎدﻫﺎى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

Corovaviridae، Deltaviridae، Filoviridae، Flaviviridae،

ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺟﻬﺖ

Hepadnaviridae، Herpesviridae، Orthomyxoviridae، Par

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﻰ،

amyxoviridae،Poxviridae،Retroviridae، Rhabdoviridae

ﺷﺴﺘﺸﻮى ﻣﮑﺮر دﺳﺖﻫﺎ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت

و  Togaviridaeﻫﻤﮕﻰ داراى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ

ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم

ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز ﺗﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ

آﺳﯿﺐﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪى ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام

] .[15از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ راه ورود وﯾﺮوسﻫﺎى

ﺑﺪن وارد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل

ﺧﺎﻧﻮاده  Coronaviridaeاز ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﻰ اﺳﺖ ].[16

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻋﻮارض آن در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬا در اﯾﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪه زﯾﺎد اﯾﻦ وﯾﺮوس )ﮐﺮوﻧﺎ( در

ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن

ﺑﺰاق دﻫﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﮐﻠﻮﻧﻰ اﯾﻦ وﯾﺮوس در

اﺳﺖ« .ازاﯾﻦرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺸﻰ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺑﯿﻨﻰ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى  2-1روز

وﯾﺮوس ﮐﺴﺐ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻰ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺑﯿﻨﻰ ،ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻰ

ﻣﻘﺎﻻت و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ (1) :از ﻏﻠﻈﺖ وﯾﺮوس ﺑﮑﺎﻫﺪ و ) (2ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺮوسﻫﺎى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪدار را ﻟﯿﺰ

ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺷﻮد؛ ﻣﻰ-ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻰ

ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﻰ اﺳﺖ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ

ﮐﻪ اﺛﺮات وﯾﺮوسزداﯾﻰ را در ﻣﺪتزﻣﺎن  2دﻗﯿﻘﻪ اﯾﺠﺎد

اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 7ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻰﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل از ﻣﻮاد ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 8ژاﻧﻮﯾﻪ  2021ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى

) (1ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از ﮔﻠﯿﺴﺮول و

ﮐﻮوﯾﺪ  88/2 ،19ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  49/2ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ

ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ 1/9 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﻮت و آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن،

رﻓﺘﻦ آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ-ﻫﺎى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوس،

ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن و ﻓﻮتﺷﺪﮔﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1/27

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎى ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ 1/05 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و  55933ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ

ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى ﻏﺸﺎ ﺑﺮاى ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﯿﻮﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده
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پیشــگیری و قطــع زنجیــره اپیدمــی کوویــد  19بــا روش شستشــوی
دهــان و بینــی :محلــول ناردیــن  19غیرفعــال کننــده مؤثــر در
ویــروس ســارس کــو 2-و آنفوالنــزا  H1N1-نورالدیــن بختیــاری

اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ

) (2ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﯿﻮﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل

 5درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﻰﺷﻮد؛ وﻟﻰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ و دﯾﮕﺮ

ﺷﺎﻣﻞ) :اﻟﻒ( ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت) ،ب( ﺳﺪﯾﻢ ﻓﻠﻮراﯾﺪ و )ج(

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ ] 17و  .[18ﺷﯿﻮع ﺑﺴﯿﺎر

ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺑﺎﻻى اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻰ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎى ﻣﻮرد

) (3ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﯿﺮ آﻧﯿﻮﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﯾﯿﻦ (tween20) 20

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﮐﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ

ﻣﻰ ﺷﻮد.

اﻓﺮادى ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ )آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﮐﻮوﯾﺪ

) (4اﺗﺎﻧﻮل ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻧﺎﺗﻮره ﮐﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎى

 (19و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ.
قدردانی و تشکر

ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ وﯾﺮوس ﻣﻰﺷﻮد ].[19
) (5آﻣﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺗﮑﺜﯿﺮ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻰ

وﯾﺮوس در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ آزاد ﺷﺪن

ﺑﻪﻋﻨﻮان وﯾﺮوسﺷﻨﺎس ﭘﺰﺷﮑﻰ )داﻧﺸﯿﺎر اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ

وﯾﺮوس ﺑﻪ درون ﺳﯿﺘﻮزول ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﭘﺎﺳﺘﻮر(ﺑﺎﺑﺖﺗﻬﯿﻪوﯾﺮوسﺳﻨﺘﺘﯿﮏﺳﺎرسﮐﻮ2-ﺗﺨﻔﯿﻒ

ﻣﻰﺷﻮد ] 20و  [21و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه

ﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎى ﭘﺮوﻓﻼﮐﺘﯿﮏ اﯾﻦ

RNA

ﻣﻨﺎﺳﺐ

pH

ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺳﺎرس-ﮐﻮ  (2ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ

) (6ان-اﺳﺘﯿﻞ ﺳﯿﺘﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﯿﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎى
دى ﺳﻮﻟﻔﯿﺪى ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد ].[22

اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ  19در ﻣﺪتزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻤﯿﺖ و ﮐﺸﻨﺪﮔﻰ ﺳﻠﻮل ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از روش

CCID50

و ﺳﭙﺎس را دارد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  100ﺑﺮاﺑﺮى ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس
ﺳﺎرس ﮐﻮ 2-ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
)ﺟﺪول  1و ﺷﮑﻞ  .(3در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس
آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا از  512واﺣﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ  2واﺣﺪ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  1و  .(2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ،آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزى وﯾﺮوسﻫﺎى آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻤﯿﺖ و
ﮐﺸﻨﺪﮔﻰ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ،ﻏﻠﻈﺖﻫﺎى ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮﯾﺪ داروﯾﻰ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻮوﯾﺪ  19و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو
وﯾﺮوس ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﻠﻮﻟﻰ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ وﯾﺮوس
آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻮل
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮىﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎردﯾﻦ
 19را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل دﻫﺎنﺷﻮﯾﻪ و ﻗﻄﺮه ﺑﯿﻨﻰ ﺑﺮاى

1.Glycerine + sorbitol, NaCl, Na2Co3, Tween20,
ethanol, ammonium chloride, chlorhexidine, n-acetyl
cysteine.
2. MTT assay
)3. Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2
4. Fetal Bovine Serum
5. Cytopathic effect
6.Karber
)7. World health organization (WHO
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چكيده:
در دنیــاى امــروزى کــه بــا تﻬدیــد عوامــل بیﻤــارىزا مواﺟــه اســت ،انﺴــانﻫا ناچــار بــه کشــﻒ راهحلﻫــاى نویــﻦ
در مقابلــه بــا ایــﻦ عوامــل ﻫﺴــتند SARS-CoV-2 .یکــﻰ از ﺟدیدتریــﻦ عوامــل تﻬدیدکننــده نﺴــل بشــر ﻫﺴــتند کــه
ﺟﻬﺶﻫــاى رخداده در آن ســبﺐ افزایــﺶ شــیوع بیﻤــارى کرونــا شــده اســت .در  11مــارس  ،2020ســازمان بﻬداشــت
ﺟﻬانــﻰ ( ،)WHOشــیوع ویــروس کرونــا را یــک بیﻤــارى پاندمــﻰ معرفــﻰ کــرد .یکــﻰ از اﻫــداف مــورد مطالعــه ویــروس
شناســان بیﻦالﻤللــﻰ ،شناســایﻰ ســازوکارﻫاى مقاومــت بــدن انﺴــان در برابــر ویــروس و اســتﻔاده از آن ســازوکارﻫا
در راســتاى درمــان و یــا پیشــﮕیرى از بیﻤــارى کرونــا اســت .حــال در ﺻــورت عــدم وﺟــود واکﺴــﻦ مناســﺐ؛ شــاید
بتــوان از طریــﻖ مطالعــه دقیــﻖ سیﺴــتﻢ ایﻤنــﻰ افــراد بﻬبودیافتــه ،پادتﻦﻫــاى مشــابﻬﻰ را ﺟداســازى نﻤــود کــه بــه
عﻀلــه تزریــﻖ و موﺟــﺐ افزایــﺶ ناﮔﻬانــﻰ میلیونﻫــا پادتــﻦ تولیــدى شــد .بــروز بــدون عالمــت کرونــا ویــروس در
افــراد مﻤکــﻦ اســت ســبﺐ ایﺠــاد یــک مﺴــﺌله مﻬــﻢ بﻬداشــت عﻤومــﻰ شــود .سﻰتﻰاســکﻦ روش بﺴــیار مناســبﻰ
در تشــﺨیﺺ بیﻤــاران مبتــال بــه پنومونــﻰ ناشــﻰ از کرونــا ویــروس ﺟدیــد اســت .انﺠــام تﺼویربــردارى ســﻰتﻰ
در اســرع وقــت بــراى بیﻤــارى کــه اولیــﻦ عالمــت او تــﺐ بــوده ﺿــرورى اســت .در ایــﻦ مقالــه ســاﺧتار و عﻤلکــرد
ویــروس ،ﺟﻬــﺶ ،مﺴــیرﻫاى انتقــال ویــروس ،عالﺋــﻢ بیﻤــارى ،تشــﺨیﺺ آزمایشــﮕاﻫﻰ ،تﻔﺴــیر آزمایــﺶ کوویــد،19-
پیشــﮕیرى ،ﺟدیدتریــﻦ ﮔزینهﻫــاى درمانــﻰ و آﺧریــﻦ آمــار مبتالیــان در ﺟﻬــان مــورد بررســﻰ قــرار مﻰﮔیــرد.
واژههاي كليدي :کووید ،19-سارس کووید ،2-پاندمی.
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Review of the Causes of Incidence, Transmission, and Clinical Symptoms of Coronary
Pandemic: An Unknown Crisis in the World

Abstract

In today›s world threatened by pathogens, humans are forced to discover new solutions to these
pathogens. SARS-CoV-2 is one of the newest threats to the human race, which has increased the
incidence of coronary heart disease due to mutations in it. On March 11, 2020, the World Health
Organization (WHO) declared the outbreak of corona virus as a pandemic disease. One of the
goals of international virologists is to identify the mechanisms of resistance of the human body to
the virus and to use these mechanisms to treat or prevent coronary heart disease. That is, even if
we do not know what the right vaccine is, perhaps by carefully studying the immune systems of
people who have improved, we can create similar antibodies that are injected into a muscle and
increase the number of antibodies produced by millions at a time. Asymptomatic outbreaks of
coronavirus in individuals may pose an important public health problem. CT scans are a great way
to diagnose patients with the new coronavirus pneumonia. For a patient whose first symptom is
fever, CT imaging is necessary as soon as possible. This article examines the structure and function
of the virus, mutations, routes of transmission, symptoms, laboratory diagnosis, interpretation of
the COVID-19 test, prevention, the latest treatment options, and the latest statistics on the number
of cases worldwide.
Keywords: SARS-CoV2- COVID19- Pandemic.

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

Mehran Abdolahi1, Mohaddeseh Larypoor*2

A

که منﺠر به انتقالﺶ به بدن انﺴان مﻰشود .ﻫﻤﭽنیﻦ

مقدمه
ویروس کرونا طیﻒ ﮔﺴتردهاى از بیﻤارىﻫاى
ﺧﻔیﻒ تا شدید روده ،تنﻔس و نﻈاممند را در حیوانات
اﻫلﻰ ،وحشﻰ ،طیور و ﺟوندﮔان ایﺠاد مﻰکند و سبﺐ
سرماﺧوردﮔﻰ (ذاتالریه) در انﺴان نیز ﻫﺴت .در حال
حاﺿر با کشﻒ  ،SARS-CoV-2ﻫﻔت ویروس کرونا
وﺟود دارد .آنﻫایﻰ که باعﺚ بیﻤارىﻫاى ﺧﻔیﻒ
مﻰشوند شامل ، 43OC ، E229HCoV :و  1HKUﻫﺴتند
که بهطورمعﻤول عالﺋﻢ سرماﺧوردﮔﻰ را در افرادى با
نقﺺ ایﻤنﻰ ایﺠاد مﻰکنند و ﮔونهﻫاى بیﻤارىزاى
ویروس کرونا ویروس سندرم تنﻔﺴﻰ ﺧاورمیانه
( ،)MERS-CoVویروس کرونا ویروس سندرم تنﻔﺴﻰ
حاد ( )SARS-CoVو  SARS-CoV-2کرونا ویروسﻫا
(راسته  ،Nidoviralesﺧانواده

Coronaviridae

و زیر

ﺧانواده  )Orthocoronavirinaeﻫﺴتند که بﺴیارى از
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مردم را در اغلﺐ کشورﻫاى ﺟﻬان به کام مرگ کشانده
است ].[1
بیﻤارى مرتبﻂ با ویروس کرونا ،با عنوان COVID-19

شناﺧته مﻰشود .ایﻦ ویروس اولیﻦ بار در شﻬر ووﻫان
با  11میلیون ﺟﻤعیت در مرکز استان ﻫوبﻰ در چیﻦ
مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

شناﺧته شد .کرونا ویروس ﺟدید داراى قابلیت انتقال از
حیوان به انﺴان و انﺴان به انﺴان است ] 2و .[3
منشﺄ ایﻦ ویروس ابتدا در  30ژانویه  2020ﺧﻔاش
نعل بینﻰ و سﭙس در  27مارس  2020مورچهﺧوار
پولکدار (پانﮕولیﻦ) 1مشاﻫده شد و به علت شباﻫت
ژنتیکﻰ آن با ویروس موﺟود در بدن ﺧﻔاش و پانﮕولیﻦ،
دانشﻤندان تﺼور مﻰکنند که ایﻦ دو ویروس موﺟود
در بدن دو حیوان قبل از ورود به بدن انﺴان با یکدیﮕر
تبادل ژنﻰ داشتند؛ زیرا برﺧالف ویروس موﺟود در
ﺧﻔاشﻫا ،ویروس موﺟود در پانﮕولیﻦ ﺧﺼوﺻیتﻰ دارد

مﺤققان با احتیاط اﻇﻬار داشتند که تنﻬا »شباﻫتﻫاى
ژنومﻰ براى نشان دادن منشﺄ ویروس کافﻰ نیﺴت«؛
اما پانﮕولیﻦﻫا مﻰتوانند واسطهاى براى انتقال ویروس
 2-SARS-CoVاز ﺧﻔاشﻫا به انﺴان باشند ] 4و .[5
 3نظریه اصلی برای منشأ این ویروس مطرح
شده است:

 -1با رسﻢ درﺧت فیلوژنتیکﻰ با استﻔاده از ژنوم
کامل نﺴﺨهﻫاى مارکر ایﻦ ویروسﻫا ،مﻰتوان
نتیﺠهﮔیرى کرد که ویروس انﺴانﻰ

SARS-CoV-2

با

ویروس ﺧﻔاشﻰ  RaTG13ترکیﺐ شده و ویروس نوع
پانﮕولیﻦ را ایﺠاد نﻤوده است.
 -2با بررسﻰ  5اسیدآمینه کلیدى براى ،ACE2
2

مشﺨﺺ شد که در ایﻦ  3نوع کرونا ،ویروس نوع پانﮕولیﻦ
با ویروس نوع انﺴان باﻫﻢ ترکیﺐ شده و ویروس نوع
ﺧﻔاش را تولید نﻤودهاند.
 -3فقﻂ نﻤونه کروناى انﺴانﻰ توانایﻰ شکﺴتﻦ ﺟایﮕاه
فوریﻦ پروتﺌازى را داشته درحالﻰکه دو نوع ویروس
کروناى ﺧﻔاشﻰ و پانﮕولینﻰ ایﻦ توانایﻰ را ندارند ].[6
از  40ﮔونه مﺨتلﻒ ﺧانواده کرونا ویروس ،تاکنون 7
ﮔونه منتقلشده به انﺴان کشﻒ شده است که موﺟﺐ
بروز بیﻤارىﻫایﻰ ﻫﻤﭽون سرماﺧوردﮔﻰ در انﺴان
مﻰشوند .ویروسﻫاى عامل  SARS، MERS، SADSدر
ﺧانواده کرونا ویروسﻫا قرار دارند؛ اما به دلیل تنوع
ژنتیکﻰ از عامل کرونا ویروسﻫاى ﺧﻔاش یا  CoV19در
ﺟنس ﺟداﮔانهاى قرار مﻰﮔیرند .بررسﻰﻫا نشان داده
است که اتﺼال میان کرونا ویروس ﺟدید به ﮔیرندهﻫاى
سلولﻰ انﺴان ،بﺴیار مﺤکﻢتر از اتﺼال کرونا ویروس
عامل سارس به ایﻦ ﮔیرندهﻫا است .ایﻦ افزایﺶ قدرت
اتﺼال ،باعﺚ افزایﺶ احتﻤال بیﻤارىزایﻰ ویروس در
ﻫنﮕام قرارﮔیرى در معرض سلولﻫاى انﺴان شده است.

 3نوع کرونا ویروس در مطالعه اﺧیر مﺤققان کﻤبریﺞ

در سیتوپالسﻢ میزبان با سازوکار منﺤﺼربهفردى رخ

طﻰ سال  2020مورد تﺄیید قرار ﮔرفت:

مﻰدﻫد که در آن  RNAپلیﻤر از میزبان بهتوالﻰ ﻫدف

 -نوع  : Aنزدیکتریﻦ ویروسﻰ است که در ﺧﻔاش و

در ویروس متﺼل شده ،سﭙس ﺟدا و مﺠدد به چندیﻦ

پانﮕولیﻦ یافت شده و دو زیرشاﺧه دارد :یک زیرشاﺧه

مکان مﺨتلﻒ متﺼل مﻰشود که ایﻦ عﻤل باعﺚ ساﺧت

آن به ووﻫان متﺼل شده و دیﮕرى به کروناى

شبکه درﻫﻢپیﭽیدهاى از  mRNAبا انتﻬاى  ‘3مﻰﮔردد.

ﮔﺴترشیافته در آمریکا و استرالیا مرتبﻂ است.

ژنوم ویروس  4یا  5پروتﺌیﻦ ساﺧتارى را کد مﻰکند که

 نوع  : Bاز نوع  Aﮔرفته شده و عﻤده ویروسﻰ است کهدر ووﻫان به آن مبتال شدهاند.
 نوع  : Cدﺧتر نوع  Bاست که از طریﻖ سنﮕاپور در اروپامنتشر شده است ].[7

عبارتاند از N، M، S، HE :و .E
پروتﺌیﻦ

Spike

( )Sاز پوشﺶ ویروس بیرون زده

و بﺴیار ﮔلیکوزیله است که ﻫﻤوترایﻤرى را تشکیل و
اتﺼال به غشاى میزبان را وساطت مﻰکند .آنتﻰژنﻫاى

اﺧیرا ً نوع ﺟدیدى از ویروس کرونا در انﮕلیس

اﺻلﻰ مﺤرك ﺧنثﻰسازى آنتﻰبادى و ﻫﻤﭽنیﻦ نقاط

شناسایﻰ شده است که با نوع قبلﻰ تﻔاوت دارد .شدت

ﻫدف لنﻔوسیتﻫاى کشنده روى پروتﺌیﻦ  Sقرار دارد.

آلودﮔﻰ کرونا ویروس انﮕلیﺴﻰ بﺴیار زیاد است .میزان

پروتﺌیﻦ ( Mپروتﺌیﻦ غشایﻰ) داراى دمیﻦ انتﻬاى N

بیﻤارىزایﻰ و سرایت آن در حدود  70درﺻد تا دو برابر

است که روى سطح ﺧارﺟﻰ پوشﺶ ویروس قرار دارد.

بیشتر است و افراد مبتال به ایﻦ ویروس با یک تﻤاس

ایﻦ پروتﺌیﻦ نقﺶ مﻬﻤﻰ در ﮔردﻫﻤایﻰ قطعات مﺨتلﻒ

کوچک مﻰتوانند اطرافیان را نیز مبتال کنند .حتﻰ

ویروس بازى مﻰکند.

شدت عالﺋﻢ آن بیشتر است اما میزان مرگومیر آن
فرقﻰ نکرده و ایﻦ نشانه ﺧوبﻰ است ].[8

پروتﺌیﻦ نوکلﺌوکﭙﺴید ( )Nدر ارتباط با ژنوم RNA

براى تشکیل نوکلﺌوکﭙﺴید است .ایﻦ پروتﺌیﻦ احتﻤاﻻً

کرونا ویروسﻫا ،ویروسﻫایﻰ با قطر حدود 125

 Mﻫنﮕام ﺟوانه زدن ویروس ﻫﻤکارى مﻰکند .مناطﻖ

نانومتر ،پوشﺶدار و  RNAدار تک رشته (رشته مثبت)

شناسایﻰ لنﻔوسیتﻫاى  Tکشنده نیز روى ایﻦ پروتﺌیﻦ

ﻫﺴتند که نامﮔذارى آنﻫا به ﺧاطر شکل مشابه تاج

مشﺨﺺ شدهاند.

در زیر میکروسکوپ الکترونﻰ است .ایﻦ ویروسﻫا

ﮔلیکوپروتﺌیﻦ ﻫﻤاﮔلوتینیﻦ استراز ( )HEتنﻬا در نوع

بزرگتریﻦ ژنوم از نوع  RNAبا طول  27تا  32کیلو باز

بتا از کرونا ویروسﻫا یافت مﻰشود .بﺨﺶ ﻫﻤاﮔلوتینیﻦ

را در بیﻦ ویروسﻫا دارند و اندازه ویروس حدود 120

به نورامینیک اسید روى سطح میزبان متﺼل مﻰشود

نانومتر است .غشاى ایﻦ ویروسﻫا مشتﻖ شده از میزبان

و استراز ﮔروهﻫاى استیل را از نورامینیک اسید ﺟدا

است و داراى ﮔلیکوپروتﺌیﻦﻫایﻰ ﻫﺴتند که ﻫﻤانند

مﻰ کند.

میﺦ ( )Spikeروى آن قرار ﮔرفتهاند و ژنوم را احاطه کرده

پروتﺌیﻦ کوچک پوشﺶ ( ،)Eقﺴﻤت انتﻬاى

است که آنﻫﻢ در نوکلﺌوکﭙﺴید مﺤﺼور است و در حالت

ﺧود را داﺧل پوشﺶ قرار داده ،سﭙس دور پوشﺶ

غیرفعال بهﺻورت مارپیﭻ قرار مﻰﮔیرد؛ اما در حالت

تاب مﻰﺧورد و انتﻬاى  Nﺧود را نیز داﺧل پوشﺶ قرار

فعال ویروس شکل کروى مﻰیابد .تکثیر  RNAویروس

مﻰدﻫد .عﻤلکرد آن مشﺨﺺ نیﺴت اما حدس زده

C
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ساختار و عملکرد کرونا ویروس

در تنﻈیﻢ ساﺧت  RNAویروس دﺧالت دارد و با پروتﺌیﻦ
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مﻰشود که در تشکیل ساﺧتار ویروسﻰ و آزادسازى آن

سرایتپذیرى نﺴبت به نوع اولیه افزایﺶ مﻰیابد .در

نقﺶ داشته باشد.

شرایﻂ آزمایشﮕاﻫﻰ دیده شده که سرایتپذیرى ایﻦ

تعییﻦ توالﻰ کل ژنوم و بررسﻰﻫاى فیلوژنیک نشان

نوع ﺟﻬﺶیافته سه تا شﺶ برابر نوع قبلﻰ است .ویروس

مﻰدﻫد که کرونا ویروس عامل کووید 19-یک بتا کرونا

کرونا به دلیل توانایﻰ تولید نﺴﺨهﻫاى فراوان در سلول

ویروس است و در زیر ﺟنس مشابه اما ﺟد متﻔاوت

میزبان ،بهطور طبیعﻰ مﺴتعد ﺟﻬﺶ است؛ اما در مورد

با ویروس  SARSقرار دارد .تکثیر ویروسﻫاى کرونا با

ویروس ﺟدید کرونا ایﻦ احتﻤال مطرح مﻰشود که ایﻦ

پیوست و ورود شروع مﻰشود .اتﺼال ویروس به سلول

ویروس داراى سازوکارى براى ﺟلوﮔیرى از بروز اشتباه

میزبان با تعامالت بیﻦ پروتﺌیﻦ  Sو ﮔیرنده ﺧاص آن آغاز

در زمان کﭙﻰ »توالﻰ اسید نوکلﺌیک« و بهاﺻطالح قادر

مﻰشود .پس از اتﺼال به ﮔیرنده ،ویروس از طریﻖ تﺠزیه

بهنوعﻰ نﻤونهﺧوانﻰ یا  Proofreadingاست .در پروسه

پروتﺌیﻦ  Sتوسﻂ آنزیﻢ پروتﺌاز ،به دنبال ﻫﻢﺟوشﻰ

ﻫﻤانندسازى ،ژنوم دوباره بازﺧوانﻰ (بررسﻰ) مﻰشود

غشاﻫاى ویروسﻰ و سلولﻰ ،وارد سیتوزول سلول

و از ﺟﻬﺶﻫاى ناﺧواستهاى ﺟلوﮔیرى مﻰشود که

میزبان مﻰشود .مرحله بعدى ترﺟﻤه ژن  replicaseاز

مﻰتوانند ویروس را ﺿعیﻒ یا قدرت سرایت را کاﻫﺶ

 RNAژنومﻰ  virionو سﭙس ترﺟﻤه و مونتاژ مﺠتﻤﻊﻫاى

دﻫند ].[10

 replicaseویروسﻰ است .به دنبال ﻫﻤانندسازى و سنتز

مسیرهای انتقال بیماری کرونا

 RNAزیر ژنومﻰ ،کﭙﺴید شدن اتﻔاق مﻰافتد و منﺠر به

ﻫنوز دانﺴتهﻫا در مورد چﮕونﮕﻰ انتقال ویروس

تشکیل ویروس بالﻎ مﻰشود .پس از مونتاژ ،ویروسﻫا در

ﺟدید کرونا ( )SARS-CoV-2کامل نیﺴت؛ اما بر پایه

وزیکولﻫا به سطح سلول منتقل و توسﻂ برونریز شدن

آنﭽه تاکنون میدانیﻢ ،انتقال ویروس بهﺻورت سرایت

آزاد مﻰشوند ] 1و .[9

قطرهاى ،از طریﻖ تﻤاس یا قطره ﺻورت مﻰﮔیرد .قطرات

جهش در کرونا ویروس

ناشﻰ از بازدم ،سرفه یا عطﺴه و شاید حتﻰ سﺨﻦ ﮔﻔتﻦ

یک بررسﻰ ﺟدید مطالعاتﻰ نشان مﻰدﻫد که

فرد بیﻤار مﻰتواند باعﺚ انتقال بیﻤارى از طریﻖ قطره به

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

ﺟﻬشﻰ تازه در ویروس کرونا که با کد  D614Gمشﺨﺺ

دیﮕران شود ].[11

مﻰشود قابلیت بیشترى نﺴبت به نوع اولیه منشﺄ

احتﻤال دیﮕرى که در مورد راهﻫاى انتقال ایﻦ

ﮔرفته از چیﻦ براى سرایت به سلولﻫاى انﺴانﻰ دارد.

ویروس از آن سﺨﻦ به میان است ،انتقال از راه ﻫوا به

پﮋوﻫشﮕران لس آﻻموس آزمایشﮕاه ملﻰ در نیومکزیکو

مﺨاط چشﻢ است .مﺤدودهاى که ویروس در ﻫوا معلﻖ

و دانشﮕاه دوك در کارولیناى شﻤالﻰ و یک ﮔروه تﺤقیﻖ

است بیﻦ یک و نیﻢ تا یک متر و ﻫشتاد سانتﻰمتر است.

از دانشﮕاه بریتانیایﻰ شﻔیلد در ایﻦ تﺤقیﻖ شرکت

مﺤققان اﻇﻬار داشتند که  5دقیقه ﺻﺤبت یا حدود

را تﺠزیهوتﺤلیل

 50دقیقه قرار ﮔرفتﻦ در مکان بﺴته با فرد مبتال ،ﺧطر

کردهاند .آنﻫا در ماه آوریل طﻰ مطالعاتﻰ دریافته بودند

بیﻤار شدن را در افراد سالﻢ بهطور قابلتوﺟﻬﻰ افزایﺶ

که در شرایﻂ آزمایشﮕاﻫﻰ ،ﺟﻬﺶ  D614Gتعداد Spike

مﻰدﻫد .ﻫﻤﭽنیﻦ دانشﻤندان ﻫشدار دادند که غذاى

را در ویروس کرونا افزایﺶ مﻰدﻫد و چون ایﻦ پروتﺌیﻦ

آلوده مﻰتواند مردم را مبتال کند .مﺤققان براى تﺄیید

عامل اتﺼال و ورود کرونا به سلولﻫاى میزبان است،

ایﻦ موﺿوع بﺨﺶﻫایﻰ از ﮔوشت و مرغ منﺠﻤد را با

و توالﻰﻫاى ژنوم

SARS-CoV-2

ویروس کرونا آلوده کردند و آن را براى مدتﻰ نﮕﻬدارى

ریه را به نﺤوى در اﺧتیار مﻰﮔیرد که آنﻫا میزان بﺴیار

کردهاند و متوﺟه شدهاند که ویروس کرونا پس از 21

زیادى ﮔیرنده

در سطح ﺧود بیان مﻰکنند.

روز ﻫنوز روى ﮔوشتﻫاى منﺠﻤد باقﻰمانده است.

سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ بهطورمعﻤول سطح برادى

ACE2

طﻰ مطالعهاى که اﺧیرا ً دانشﻤندان در بریتانیا و آمریکا

کینیﻦ که تنﻈیﻢکننده فشارﺧون است را کنترل

انﺠام دادند ،ﻫشدار مﻰدﻫند که  1یا  2متر فاﺻله

مﻰکند .ویروس سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ را درﮔیر

براى ﺟلوﮔیرى از سرایت ویروس کرونا کافﻰ نیﺴت

مﻰکند و سبﺐ ایﺠاد طوفان برادى کینیﻦ یعنﻰ افزایﺶ

و قطركﻫاى حامل ویروس مﻰتوانند  8متر در ﻫوا

شدید آن در بدن مﻰشود .ﻫﻤیﻦ طوفان برادى کینیﻦ،

حرکت کنند ].[12

توﺟیهکننده بﺴیارى از آﺛار کشنده کووید 19-است.

بر اساس مقاله منتشرشده در ﺧﺼوص عﻔونتﻫاى

افزایﺶ برادى کینیﻦ سبﺐ افزایﺶ زیاد نﻔوذپذیرى

بیﻤارستانﻰ ،مﺤققان به ایﻦ نتیﺠه رسیدند که آلودﮔﻰ

عروق و عروق باعﺚ نشت مایعات مﻰشود .در حقیقت

ﻫوا در بیﻤارستانﻫا چندیﻦ برابر اماکﻦ دیﮕر اﻫﻤیت

کرونا بیشتر یک بیﻤارى عروقﻰ است تا ریوى .نشت

دارد؛ زیرا ﮔﻬﮕاه منﺠر به مرگ افراد بیﻤار بﺴترىشده

عروق سبﺐ پر شدن ریه از مایعات مﻰشود .سلولﻫاى

در بیﻤارستانﻫا مﻰشود .ازایﻦرو باید در ﺟلوﮔیرى

ایﻤنﻰ ﻫﻢ نشت و آﺛار التﻬابﻰ را در ریه ایﺠاد مﻰکنند.

از آلوده شدن ﻫواى بیﻤارستانﻫا با استﻔاده از تﻬویه

کووید 19-از طریﻖ یک مﺴیر دیﮕر سبﺐ افزایﺶ

ﻫوا و اقدامات بﻬداشتﻰ کوشﺶ کرد .شﺴتﻦ دستﻫا،

ﻫیالورونیک اسید در ریه مﻰشود .ایﻦ ماده مﻰتواند

آموزش بﻬداشت ،نﻈارت مﺴتﻤر مﺴﺌوﻻن ،استﻔاده

 1000برابر وزن ﺧودش آب ﺟذب کند .وقتﻰ افزایﺶ

درست از وسایل یکبارمﺼرف و استﻔاده کنترلشده

ﻫیالورونیک اسید با افزایﺶ مایعات در ریه ﺟﻤﻊ شود

آنتﻰبیوتیکﻫا مﻰتواند بروز عﻔونت بیﻤارستانﻰ را

باعﺚ ایﺠاد یک فاﺟعه مﻰشود .یک ﻫیدروژل در ریه

کاﻫﺶ دﻫد ] 13و .[14

تشکیل مﻰشود و مثل ایﻦ است که بﺨواﻫید از داﺧل

توسﻂ یک ابررایانه تﺠزیهوتﺤلیل شد و فرﺿیه ﺟدیدى

از انتﻈار تﺄﺛیر مﻰﮔذارند .طوفان برادى کینیﻦ در قلﺐ

به نام »طوفان برادى کینیﻦ «3مطرح شد .ایﻦ فرﺿیه

با تﺄﺛیر بر انقباﺿات قلبﻰ سبﺐ آریتﻤﻰ افت فشارﺧون

بیان مﻰکند که عﻔونت با ورود ویروس به سلولﻫاى بدن

و  ...مﻰشود.

از طریﻖ ﮔیرندهﻫاى  ACE2شروع مﻰشود که به تعداد

آﺛار نورولوژیک :عالﺋﻤﻰ چون ﮔیﺠﻰ ،تشنﺞ،

زیاد در سلولﻫاى بینﻰ وﺟود دارند .سﭙس ویروس به

ﻫذیان و سکته مﻐزى در نیﻤﻰ از بیﻤاران بﺴترىشده

سلولﻫاى واﺟد ایﻦ ﮔیرنده در سایر قﺴﻤت-ﻫاى بدن

مشاﻫده مﻰشود .مطالعات  MRIدر فرانﺴه دال بر وﺟود

ازﺟﻤله رودهﻫا ،کلیهﻫا و قلﺐ وارد و ایﻦ موﺿوع سبﺐ

عروق نشتﻰ در مﻐز است که مﻰتواند عامل ایﻦ عالﺋﻢ

برﺧﻰ عالﺋﻢ ﮔوارشﻰ و قلبﻰ عﻔونت مﻰشود .وقتﻰ

باشد .برادى کینیﻦ در میزانﻫاى زیاد مﻰتواند سبﺐ

 -COVIDکووید 19-در بدن تثبیت شد اتﻔاقﻫاى

شکﺴته شدن سد ﺧونﻰ مﻐزى ( )BBBشود .سلولﻫا

ﺟالبﻰ شروع مﻰشود .ویروس سبﺐ یک عﻔونت معﻤولﻰ

و ذرات مﻀر وارد مﻐز شده و موﺟﺐ التﻬاب ،تﺨریﺐ

ویروسﻰ نﻤﻰشود بلکه ویروس سلولﻫاى بدن ازﺟﻤله

مﻐز و بﺴیارى از عالﺋﻢ نورولوژیک به دنبال طوفان
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طبﻖ مقالهاى که بهتازﮔﻰ به چاپ رسید ،کووید19-

یک ژله تنﻔس کنید .به ﻫﻤیﻦ دلیل ونتیالتورﻫا کﻤتر

19

برادى کینیﻦ مﻰشود .داروﻫاى مﻬارکننده  ACEکه
براى درمان فشارﺧون استﻔاده مﻰشوند اﺛر مشابﻬﻰ
بر سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ داشته و موﺟﺐ افزایﺶ
برادى کینیﻦ مﻰشوند؛ یعنﻰ کووید 19-مانند یک
داروى مﻬارکننده  ACEعﻤل نﻤوده و عالﺋﻤﻰ چون
عوارض ﺟانبﻰ ایﻦ داروﻫا ازﺟﻤله سرفه ﺧشک و
ﺿعﻒ و نیز افزایﺶ پتاسیﻢ ﺧون ایﺠاد مﻰکند .عالﺋﻢ
کاﻫﺶ حواس چشایﻰ و بویایﻰ به دنبال اﺛر ویروس
بر سلولﻫاى اطراف عﺼﺐ الﻔکتورى است نه اﺛر
مﺴتقیﻢ برادى کینیﻦ .عروق نشتﻰ ﻫﻤﭽنیﻦ مﻰتواند
توﺟیهکننده عالمت شﺴت کووید 19-باشد که در آن
انﮕشت شﺴت متورم و کبود مﻰﮔردد .برادى کینیﻦ با
اﺛر روى تیرویید مﻰتواند عالیﻢ تیروییدى کرونا را ایﺠاد
کند .برﺧﻰ وﺟوه سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ در بدن
وابﺴته به ﺟنس است .ایﻦ موﺿوع مﻰتواند کﻤتر بودن
20
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مورتالیته (مرگومیر) کرونا در زنان را توﺟیه کند.
درمان :داروﻫاى متعددى سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ

عالئم بیماری

سازمان بﻬداشت ﺟﻬانﻰ ایﻦ عالﺋﻢ را بدیﻦ ﮔونه
دستهبندى مﻰکند:
 -1شایﻊتریﻦ عالﺋﻢ شامل :تﺐ ،سرفه ﺧشک و ﺧﺴتﮕﻰ.
 -2عالﺋﻤﻰ کﻤتر شایﻊ شامل :درد و کوفتﮕﻰ ،ﮔلودرد،
اسﻬال ،التﻬاب ملتﺤﻤه ،سردرد ،از دست دادن
حس چشایﻰ و بویایﻰ ،بثورات پوستﻰ یا تﻐییر رنﮓ
انﮕشتان دستوپا.
-3عالﺋﻢ ﺟدى شامل :مشکل در تنﻔس یا تنﮕﻰ نﻔس،
درد یا فشار قﻔﺴه سینه و از دست دادن توانایﻰ تکلﻢ
یا حرکت ].[16
از زمانﻰ که فردى به ویروس مبتال مﻰشود ،بهطور
متوسﻂ  5یا  6روز طول مﻰکشد تا عالﺋﻢ بیﻤارى بروز
کند؛ اما مﻤکﻦ است بروز عالﺋﻢ تا  14روز نیز به طول
بیانﺠامد .ﻫﻤﭽنیﻦ دانشﻤندان اﻇﻬار داشتند که عالﺋﻢ
ﮔوارشﻰ مانند اسﻬال ،سکﺴکه ،عالﺋﻢ نورولوژیک مثل
سکتهﻫاى مﻐزى و عﻔونت نﺨاعﻰ و التﻬاب و آسیﺐ

را مورد ﻫدف قرار داده و مﻰتوانند در درمان کرونا مﻔید

حاد عروق نﺨاع و سندروم »ﮔلیﻦ باره« از عالﺋﻢ نا شایﻊ

برادى کینیﻦ و توقﻒ آﺛار طوفان آن مﻰشوندIcatibant .

نیز که بهتازﮔﻰ منتشر شد ،نشان مﻰدﻫد کووید19-

باشند Danazole، Stanozolol .و  Ecallantideسبﺐ کاﻫﺶ

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

سبﺐ کاﻫﺶ سیﮕنالینﮓ برادیکینیﻦ و مﺴدود کردن
اﺛر آن مﻰشود Vitamin D .در سیﺴتﻢ رنیﻦ آنﮋیوتانﺴیﻦ
مداﺧله داشته و با کاﻫﺶ رنیﻦ مﻰتواند اﺛر مﻔیدى در
درمان کرونا داشته باشد .ﻫﻤﭽنیﻦ مﻰتواند از ایﺠاد
طوفان برادى کینیﻦ ﺟلوﮔیرى کند Hymecromone .با
کاﻫﺶ ﻫیالورونیک اسید از تشکیل ﻫیدروژل در ریه
ﺟلوﮔیرى مﻰکند.

Timbetasin

مﻰتواند سازوکارى

که در زنان از شدت ﮔرفتﻦ بیﻤارى ﺟلوﮔیرى مﻰکند
را شبیهسازى نﻤاید .اﮔرچه ﻫﻤه ایﻦ داروﻫا نیازمند
مطالعه بیشتر ﻫﺴتند ].[15

کروناست که اﺧیرا ًمشاﻫده شده است .نتایﺞ یک مطالعه
باعﺚ بروز مشکالت قلبﻰ ازﺟﻤله ﺿربان نامنﻈﻢ قلﺐ و
آنﮋیﻦ شده و وﺿعیت قلبﻰ که از پیﺶ وﺟود داشته است
را وﺧیﻢتر مﻰکند ].[17
تشخیص آزمایشگاهی

دو نوع آزمایﺶ متﻔاوت در تشﺨیﺺ کووید19-
عبارتاند از:
 -1آزمایﺶ تشﺨیﺺ عﻔونﻰ ( :)PCRایﻦ آزمایﺶ وﺟود
ویروس فعال در بدن را نشان مﻰدﻫد و به دو روش
انﺠام مﻰشود:
(الﻒ) آزمایﺶ  PCRکه مواد ژنتیکﻰ ویروس را مورد

بررسﻰ قرار مﻰدﻫد و از مﺨاط حلﻖ یا بینﻰ و یا

سریعﻰ که آن را ( Cepatدر زبان ماﻻیﻰ به مﻔﻬوم فورى)

بزاق نﻤونهﮔیرى مﻰشود؛

نامیدند ،نتیﺠه آزمایﺶ پس از مدت  5تا  10دقیقه

(ب) آزمایﺶ آنتﻰژن که پروتﺌیﻦﻫاى ﺧاص روى

مشﺨﺺ مﻰشود ].[19

سطح ویروس را مشﺨﺺ مﻰکند که از مﺨاط

تﻔﺴیر آزمایﺶ کووید19-

حلﻖ یا بینﻰ نﻤونهﮔیرى مﻰشود.

 :)-IgM-،IgG+،PCR( zفرد مبتال به کووید19-

 -2آزمایﺶ آنتﻰبادى :آزمایﺶ سرولوژى یا آنتﻰبادى
کرونا به دنبال پادتﻦﻫایﻰ مﻰﮔردد که توسﻂ سیﺴتﻢ
ایﻤنﻰ در واکنﺶ به عامل تﻬدیدآمیز (مانند نوع
ﺧاﺻﻰ از ویروس) تولید مﻰشود و بهوسیله ﮔرفتﻦ
ﺧون یا سوزن زدن انﮕشت نﻤونه-ﮔیرى مﻰشود.
آنتﻰبادى به دفﻊ عﻔونت کﻤک مﻰکند ،چند روز
یا چند ﻫﻔته بعد از بروز عﻔونت ساﺧته مﻰشود و تا
چند ﻫﻔته بعد از بﻬبود در بدن باقﻰ مﻰمانند.
آزمایﺶﻫاى کووید 19-دو نوع آنتﻰبادى را
شناسایﻰ مﻰکنند:
 :IgMکه بدن آن را به مدت دو ﻫﻔته ساﺧته و سﭙس
سطوح آن افت مﻰکند.
 :IgGکه بدن آن را آﻫﺴتهتر ساﺧته (حدود  4ﻫﻔته) ولﻰ
معﻤوﻻً دوام بیشترى دارد ].[18

ﻫﻤﭽنیﻦ کشورﻫایﻰ موفﻖ به تولید کیتﻫاى

بوده و ﻫﻢاکنون بﻬبود یافته است؛
z

(IgG+، PCR

بﻬبودى است؛
 :)+IgM+، IgG+، PCR( zفرد در فاز فعال بیﻤارى
است و حتﻤاً باید قرنطینه شود (ناقل)؛
 :)+IgM-، IgG+، PCR( zفرد در فاز نﻬایﻰ بیﻤارى
است و باید قرنطینه را رعایت کند (ناقل)؛
 :)+IgM+، IgG-، PCR( zبیﻤار در فاز عﻔونت است و
باید قرنطینه شود (ناقل)؛
 :)+IgM-، IgG-، PCR( zبیﻤارى احتﻤاﻻً در فاز
پنﺠره قرار دارد و باید قرنطینه را رعایت کند
(ناقل) ].[18
جدول  .1زمان فعال ماندن ویروس بر روی سطوح
مختلف

مدتزمان معینﻰ قادر به تشﺨیﺺ ویروس ﻫﺴتند؛ اما

مس

آزمایشﮕاه نانو زیﺴتﻰ در  A*STARکیت آزمایشﻰ
ابداع کردند که مﻰتواند در مدت  5دقیقه ویروس کرونا
را شناسایﻰ کند .براى انﺠام ایﻦ آزمایﺶ با استﻔاده از

استیل

 3روز

پالستیک

 3روز

 7روز

مقوا

 1روز

کاغذ

 3ساعت

 1روز (اسکناس)

شیشه

 4روز

 5روز

چوب

 2روز

 5روز

آلومینیوم

 2تا  8ساعت

 5روز

یک سواپ از ترشﺤات تنﻔﺴﻰ فرد مشکوك به ابتال
نﻤونهﮔیرى مﻰشود تا ماده ژنتیکﻰ ویروس ()RNA
نﻤونه مورد بررسﻰ قرارﮔرفته و با بهکارﮔیرى روش

 4ساعت
 7روز

سرامیک

مورد بررسﻰ قرار ﮔیرد .سﭙس با یک دستﮕاه قابلحﻤل،

حداقل زمان
فعال ماندن ویروس

حداکثر زمان
فعال ماندن ویروس

 5روز

لباس

چند ساعت

 2روز

موبایل

 1روز

 4روز

سایر فلزات
) ..طال ،زیپ و(

 5روز

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

تشﺨیﺼﻰ کرونا ویروس شدهاند که ﻫرکدام در

کرونا ،پروفﺴور ﺟکﻰ یینﮓ به ﻫﻤراه ﮔروه ﺧود در

21

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

نوع سطح

در ﺟدیدتریﻦ تالشﻫا براى ساﺧت کیت تشﺨیﺼﻰ

 :)-IgM+،بیﻤار احتﻤاﻻً در فاز

ماندگاری ویروس

مﺤققان در آﺧریﻦ پﮋوﻫﺶ ﺧود مدتزمان زنده
ماندن ویروس کرونا را بر روى سطوح مﺨتلﻒ ارزیابﻰ
کردند که در ﺟدول  1نتایﺞ ایﻦ پﮋوﻫﺶ اراﺋه شده است
].[20
پیشگیری

مﺤققان اقدامات زیر را براى کﻤک به ﺟلوﮔیرى از
انتشار بیﻤارىﻫاى تنﻔﺴﻰ توﺻیه کردند:
 zﺧوددارى از لﻤس چشﻢ ،بینﻰ و دﻫان؛
 zشﺴتشوى مرتﺐ دستﻫا با آب و ﺻابون به مدت
 20ﺛانیه یا با شویندهﻫاى الکلﻰ  60درﺻد به باﻻ
و استﻔاده از دستکﺶ یکبارمﺼرف؛
 zاستﻔاده از ماسک؛
 zرعایت فاﺻله کافﻰ را با اف رادى که سرفه یا عطﺴه
مﻰکنند؛
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 zماندن در ﺧانه ﻫنﮕام بیﻤارى؛
 zپﺨت کامل ﮔوشت یا تﺨﻢمرغ؛
 zاستﻔاده از دستﻤال کاغذى مقابل دﻫان و بینﻰ
در ﺻورت سرفه یا عطﺴه و دور انداﺧتﻦ سریﻊ آن؛

 zﺿدعﻔونﻰ مداوم اشیاء و سطوحﻰ که با آنﻫا
مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

سروکار دارید؛
 zو استﻔاده از آب آشامیدنﻰ تﺼﻔیه یا پلﻤپ شده
].[21
گزینههای درمانی

طﻰ مطالعاتﻰ براى مقابله با کووید 19-از اینترفرون
آلﻔا ،فاویﭙیراویر ،رمدسیویر ،لوپیناویر/ریتوناویر،
کلروکیﻦ فﺴﻔات و ریباویریﻦ و آربیدول استﻔاده شد.
ایﻦ داروﻫا در مواردى بر  SARS-CoV-2تﺄﺛیر مﻰﮔذارند؛
ولﻰ کارایﻰ ﻻزم براى مقابله با ایﻦ ویروس را ندارند ]22
و .[23

بر اساس ﮔزارش سازمان ﺟﻬانﻰ بﻬداشت ،بیﺶ از
 150شرکت دارویﻰ در سراسر ﺟﻬان در تالش براى
یافتﻦ واکﺴﻦ مﺆﺛر در درمان ویروس کرونا تا اوایل سال
 2021ﻫﺴتند .درمﺠﻤوع  26واکﺴﻦ در حال حاﺿر
در مرحله ارزیابﻰ بالینﻰ قرار دارند 6 .کشور درزمینه
ساﺧت و تولید واکﺴﻦ عﻤلکرد بﻬترى در دنیا داشتهاند
که عبارتاند از چیﻦ ،آمریکا ،روسیه ،استرالیا ،آلﻤان و
انﮕلﺴتان.
در ﺟدیدتریﻦ تالش دانشﻤندان براى کشﻒ و
استﻔاده از واکﺴﻦ مﺆﺛر بر ویروس کرونا مﻰتوان از
واکﺴﻦ اسﭙوتنیک 4 5-نام برد که در مرکز ملﻰ تﺤقیقات
اپیدمولوژى و میکروبیولوژى ﮔامالیا توسعه یافته
5

است .ایﻦ واکﺴﻦ نﺴﺨه ارتقا یافته از واکﺴﻦ قبلﻰ علیه
ویروس سندرم تنﻔﺴﻰ ﺧاورمیانه ( )MERSاست ].[24
اپﻰ واك کرونا ،6نام واکﺴﻦ دوم روسیه است که
در ماه سﭙتامبر تکﻤیل ﺧواﻫد شد .ایﻦ واکﺴﻦ توسﻂ
مرکز تﺤقیقات ویروسشناسﻰ و زیﺴتفناورى Vector

ساﺧته شده است ].[25
در حال حاﺿر  5واکﺴﻦ ساﺧت چیﻦ در ﻫﻤکارى
کشورﻫاى دیﮕر در حال طﻰ مراحل سوم آزمایﺶ
بالینﻰ است .در حال حاﺿر شرکت داروسازى کان سینو
در چیﻦ با سرپرستﻰ چﻦ وى متﺨﺼﺺ بیﻤارىﻫاى
عﻔونﻰ ایﻦ کشور واکﺴنﻰ به نام  Ad5-nCoVتولید کرده
است ].[26
ﻫﻤﭽنیﻦ واکﺴﻦ ﺿد کروناى نﺴل ﺟدید ساﺧت
شرکت داروسازى سینوفارم که تا پایان سال 2020
7

آماده عرﺿه به بازار ﺧواﻫد بود ،ﻫزینهاى کﻤتر از 140
دﻻر ﺧواﻫد داشت و بافاﺻله  28روز در دو دوز مﺼرف
ﺧواﻫد شد ].[27
شرکت دیﮕر زیﺴتفناورى بانام سینوواك نیز
در چیﻦ در حال آزمایﺶ بالینﻰ واکﺴﻦ ﺧود به نام

 CoronaVacاست که بهزودى آزمایﺶ آن را در برزیل

ساﺧته شده است که نتایﺞ آزمایﺶﻫاى اولیه آن

آغاز مﻰکند .ایﻦ شرکت داروساز چینﻰ واکﺴﻦ

امیدوارکننده بوده است .طبﻖ ﮔﻔته مﺤققان ایﻦ

غیرفعالﻰ تولید کرده است که بهﺟاى ویروس مﺴرى از

واکﺴﻦ نیز از ﻫﻤان فناورى بهکاررفته در واکﺴﻦ مودرنا

نﺴﺨه غیرمﺴرى آن استﻔاده مﻰکند تا واکنﺶ سیﺴتﻢ

بﻬره مﻰﺟوید و مبتنﻰ بر کﻤﻰ کد ژنتیکﻰ است که پس

ایﻤنﻰ بدن را برانﮕیزد .مﺤققان ایﻦ کشور معتقدند که

از تزریﻖ به بدن و ﻫنﮕام مواﺟﻬه با ویروس کرونا ،پاسﺦ

ایﻦ واکﺴﻦﻫا ﻫﻤه ﺟﻬﺶﻫاى رخداده ویروس کرونا را

ایﻤنﻰ بدن آغاز به کار کرده و با ویروس مقابله مﻰکند؛

پوشﺶ مﻰدﻫند ].[28

ولﻰ مانند ﻫر واکﺴنﻰ ،ایﻦ دو واکﺴﻦ نیز عوارض ﺟانبﻰ

ﮔروه میکروبشناسﻰ ایﻦ دانشﮕاه ﻫنﮓکنﮓ

دارند .سازمان غذا و داروى آمریکا ایﻦ عوارض را درد،

( )HKUاﺧیرا ً اعالم کرد که نانو واکﺴﻦ استنشاقﻰ

درد یا قرمزى مﺤل تزریﻖ ،احﺴاس ﺧﺴتﮕﻰ ،سردرد،

کووید 19-را بهطور مشترك با مﺆسﺴات مینلند تولید

درد عﻀالنﻰ ،لرز ،درد مﻔﺼل ،تﺐ ،حالت تﻬوع و تورم

نﻤوده که براى ورود به آزمایﺶﻫاى بالینﻰ تﺄیید شده

غدد لنﻔاوى اعالم کرده است ] 31و .[32

است .ایﻦ نانو واکﺴﻦ با ورود به ریه ،به دلیل داشتﻦ

اﺧیرا ً مﺤققان دانشکده پزشکﻰ دانشﮕاه پیتﺴبورگ

نوعﻰ  DNAﺧاص ،موﺟﺐ تولید پروتﺌیﻦ مربوط به

آمریکا یک واکﺴﻦ بالقوه باقابلیت مقابله با ویروس

ویروس کرونا شده و سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ بدن را علیه ایﻦ

ﺟدید کرونا را معرفﻰ کردند .آنﻫا با استﻔاده از مشابﻬت

ویروس فعال مﻰکند .ایﻦ واکﺴﻦ ،اولیﻦ واکﺴﻦ

ویروسﻫاى

ایﻦ واکﺴﻦ را تولید

استنشاقﻰ کووید 19-است که توسﻂ سازمان ملﻰ

کردند .ایﻦ واکﺴﻦ زمانﻰ که با برچﺴبﻰ (پﭻ) اندازه

پزشکﻰ چیﻦ براى آزمایﺶ بالینﻰ بر روى انﺴان تﺄیید

نوك انﮕشت روى موشﻫا آزمایﺶ شد ،آنتﻰبادىﻫاى

شده است ].[29

اﺧتﺼاﺻﻰ ویروس ﺟدید کرونا را در مقادیرى تولید کرد

SARS

و

MERS

واکﺴﻦ براى مقابله با کرونا ﺻورت ﮔرفته است .شرکت

نام ایﻦ واکﺴﻦ پیتکوواك 9است که در مقایﺴه با واکﺴﻦ

بیوتکنولوژى ،8واکﺴﻦ  mRNA1273را تولید نﻤوده که

 mRNAکه بهتازﮔﻰ آزمایﺶﻫاى بالینﻰ آن آغاز شده

براى آزمایﺶ به سازمان ملﻰ آلرژى و بیﻤارىﻫاى

است ،رویکرد شناﺧتهشدهترى را دنبال مﻰکند ].[33

عﻔونﻰ آمریکا ارسال شده است .ایﻦ واکﺴﻦﻫاى نویﻦ با

مﺤققان ﻫﻤﭽنیﻦ از روش ﺟدیدى براى تزریﻖ

بﻬرهﮔیرى از مولکول پیامرسان  ،RNAموﺟﺐ شناسایﻰ

دارو به بدن بانام میکرونیدل (سوزن تزریقﻰ میکرونﻰ)

شاﺧکﻫاى پروتﺌینﻰ سطح ویروس کرونا توسﻂ

براى افزایﺶ تﺄﺛیرﮔذارى استﻔاده کردهاند .ایﻦ تزریﻖ

سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ بدن ،ایﺠاد زنﺠیرهاى از رﺧدادﻫا ،ایﺠاد

با استﻔاده از برچﺴﺐﻫاى انﮕشتﻰ (پﭻﻫاى اندازه نوك

پادتﻦﻫاى ایﻦ بیﻤارى و دیﮕر روشﻫاى دفاعﻰ بدن در

انﮕشت) با  400سوزن بﺴیار ریز ،پروتﺌیﻦ سنبله را به

طﻰ آن مﻰشود ].[30

داﺧل پوست ﺟایﻰ تزریﻖ مﻰکند که قوىتریﻦ واکنﺶ

طبﻖ ﺧبر منتشرشده در مﺠله  ،Natureواکﺴﻦ

سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ را دارد .میکرونیدلﻫا از ﺟنس شکر

 BNT162B1نیز توسﻂ شرکت داروسازى آمریکایﻰ فایزر

ﻫﺴتند و قطعات پروتﺌیﻦ بهراحتﻰ در داﺧل پوست

( )Pfizerو شرکت زیﺴتفناورى آلﻤانﻰ (،)BioNTech

ﺟذب مﻰشوند ].[34
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مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

در آمریکا نیز تالشﻫاى ﮔﺴتردهاى ﺟﻬت ساﺧت

که براى ﺧنثﻰ کردن فعالیت ویروس کﻔایت مﻰکرد.

23

در ﻫندوستان نیز واکﺴﻦ ﺟدیدى براى مقابله با کرونا

توسﻂ پﮋوﻫشﮕران دانشﮕاه کوﺋیزلند را اعالم کردهاند.

ساﺧته شد .ایﻦ واکﺴﻦ کوواکﺴیﻦ ( )Covaxinنام دارد

مﺤققان استرالیایﻰ براى توسعه واکﺴﻦ ویروس کرونا

و شرکت بﻬارات بیوتک 10آن را تولید کرده است .ﮔﻔته

از فناورى (ﮔیره مولکولﻰ) استﻔاده کردند .ﮔیرهﻫا براى

مﻰشود ایﻦ واکﺴﻦ تاکنون روى موشﻫا ،ﺧوکﭽهﻫا

حﻔﻆ شکل پیﭽیده و در حال تﻐییر پروتﺌیﻦ اسﭙایک

و ﺧرﮔوشﻫا مﺆﺛر بوده و توانﺴته آنﻫا را نﺴبت به

طراحﻰ شده تا سیﺴتﻢ ایﻤنﻰ بدن انﺴان بتواند آن را

کرونا ایﻤﻦ کند .واکﺴﻦ مذکور اکنون از مقامات اﺟازه

شناسایﻰ کرده و سﭙس نابود کند .ایﻦ واکﺴﻦ با تزریﻖ

آزمایﺶ بالینﻰ واکﺴﻦ را دریافت کرده است ].[35

روى ﻫﻤﺴترﻫا سطح ﺧوبﻰ از مﺤافﻈت را در بدن آنﻫا

در انﮕلﺴتان نیز ﮔروﻫﻰ از مﺤققان دانشﮕاه
آکﺴﻔورد اعالم کردند نتایﺞ آزمایﺶﻫاى اولیه
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در ایران نیز واکﺴﻦ شرکت شﻔافارمد موسوم به » ُکوو

ChAd0xl nCov19

ایران برکت« در روز  29دسامبر در فاز دوم انﺴانﻰ به

امیدوارکننده بوده است .واکﺴﻦ دانشﮕاه آکﺴﻔورد

چند نﻔر تزریﻖ شد و در بﻬﻤﻦ و اسﻔند فاز سوم آزمایﺶ

یک ویروس تﻀعیﻒشده حامل ایﻦ بیﻤارى است و با

آن بر روى  50ﻫزار نﻔر در ایران انﺠام ﺧواﻫد شد .ایﻦ

مﻬندسﻰ ژنتیکﻰ ویروسﻰ ﺧلﻖ شده است که باعﺚ

واکﺴﻦ تولید مشترك ایران و کوبا است ].[39

درزمینه تولید واکﺴﻦ ﺟدید به نام
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-----پاییز1400
------

ایﺠاد کرد ].[38

ابتالى شامﭙانزهﻫا به سرماﺧوردﮔﻰ معﻤولﻰ مﻰشود.

بهﺟز تالشﻫاى ﺻورت ﮔرفته براى کشﻒ واکﺴﻦ

ایﻦ پﮋوﻫﺶ با بیﺶ از  1000داوطلﺐ شرکتکننده

کرونا ،ﮔروﻫﻰ از مﺤققان دانشﮕاه سیتﻰ ﻫنﮓکنﮓ با

نشان داد که ﻫنﮕام ﻫﺠوم سلولﻫاى  Tبه ویروس14 ،

موفقیت ماسکﻫاى ﺻورت ﮔرافنﻰ لیزرى با کارایﻰ

روز بعد از واکﺴیناسیون تعدادشان به اوج ﺧود مﻰرسد؛

ﺿد باکتریایﻰ  80درﺻد تولید کردند که در عرض 10

درحالﻰکه آنتﻰبادىﻫا  28روز بعد از واکﺴیناسیون

دقیقه و در زیر نور ﺧورشید کارایﻰ آن به  10درﺻد

تقویت شدند .ایﻦ پﮋوﻫﺶ وارد فاز  3شده که در آن

بﻬبود مﻰیابد .ایﻦ ماده بر روى ویروس کرونا آزمایﺶ

داوطلبیﻦ زیادى از سراسر ﺟﻬان شرکت مﻰکنند؛ اما

شده و نتایﺞ مثبتﻰ به ﻫﻤراه داشته است ].[40

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

به علت ﮔزارش یک مورد مشکوك به واکنﺶ شدید به
واکﺴﻦ ،ایﻦ کلینیکال ترایال داوطلبانه متوقﻒ شده

در ادامه مشﺨﺼات  4نوع واکﺴﻦ ساﺧتهشده علیه
کووید 19-اراﺋه شده است.

است تا ایﻦ مورد توسﻂ یک کﻤیته مﺴتقل بررسﻰ شود
].[36

روش تحقیق و ابزار

در آلﻤان نیز انﺴتیتو پاول ارلیﺶ ( )PEIاولیﻦ

درایﻦمطالعهمرورى،مقاﻻتچاپشدهتا29دسامبر

مﺆسﺴهاى است که مﺠوز آزمایﺶ بالینﻰ واکﺴﻦ

 2020درزمینه عﻔونت کرونا ویروس ﺟدید موردبررسﻰ

احتﻤالﻰ کرونا را دریافت کرده است .نام ایﻦ واکﺴﻦ

قرار ﮔرفتند .ایﻦ مقاﻻت از طریﻖ ﺟﺴتﺠو در پایﮕاهﻫاى

 BNT62است که قرار است در مرحله اول ایﻦ آزمایﺶ،

اطالعاتﻰ  PubMed، Scopus،Google scholarو  BioRxivبا

نزدیک به  200نﻔر داوطلﺐ آن را دریافت کنند ].[37

استﻔاده از کلیدواژهﻫایﻰ نﻈیر »،«2019 Coronavirus

در استرالیا نیز مقامات بﻬداشتﻰ ایﻦ کشور نتایﺞ

» «19-nCoV»، «COVID-2019و »«2-SARS-CoV

امیدوارکننده آزمایﺶ واکﺴﻦ کرونایﻰ توسعهیافته

بهدست آمدهاند .ﻫﻤﭽنیﻦ از وبﮔاهﻫاى معتبر ﺟﻬان

درزمینه بﻬداشت نﻈیر سازمان بﻬداشت ﺟﻬانﻰ ،مرکز
کنترل و پیشﮕیرى از بیﻤارى ( )CDCو مﺠالت معتبر
ﺟﻬان مانند  Lancetو  Natureبراى دریافت آﺧریﻦ آمار

 -3ویروس غیرفعال
تزریــق ویــروس غیرفعــال یــا ضعیــف شــده بــه بــدن  -شــیوه ســنتی
تهیــه واکســن.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
سینوواک  /بوتانان(کروناوک)  /سینوفارم  /بارات بیوتک (کوواکسین)

و اطالعات ایﻦ بیﻤارى استﻔاده شده است .اطالعات
مرتبﻂ با بیﻤارىزایﻰ ،ویروسشناسﻰ ،اپیدمیولوژى،
ﺧﺼوﺻیات بالینﻰ ،روشﻫاى انتقال ،تشﺨیﺺ
آزمایشﮕاﻫﻰ ،درمان و پیشﮕیرى از ایﻦ بیﻤارى ،از
مقاﻻت و وبﮔاهﻫاى فوق استﺨراج شده است.
انواع ویروس کرونا
ویروس کرونا-سارس -کرونای 2

 -1حامل ویروس
تزریــق ویروســی متفــاوت و کــم ضــرری حــاوی ژن هــای مولــد
پروتئیــن شــاخکی ویــروس کرونــا کــه ســبب واکنــش سیســتم ایمنــی
بــدن مــی شــود.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
آکسفورد  /آسترازانکا ،گامالیا (اسپوتنیک پنج )

 -4مبتنی بر پروتئین
فقــط بخشــی از ویروس(پادتــن یــا آنتــی ژن) تزریــق مــی شــود کــه مــی
توانــد واکنــش ایمنــی بــدن را برانگیــزد .
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
نوواوکس /سانوفی

شکل  .1انواع واکسن کرونا ،منبع:

Nature Medical Journal

سپاسگزاری

نویﺴندﮔان از سرکار ﺧانﻢ دکتر ﻻله فرﻫنﮓ متیﻦ
مدیرکل پﮋوﻫﺶ و مﺠرى برنامه علﻤﻰ پدافند غیرعامل
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دانشﮕاه آزاد اسالمﻰ واحد تﻬران شﻤال و عﻀو مﺤترم
مﺤترم واحد تﻬران شﻤال ﺟناب آقاى دکتر ﺧالدى
تشکر ویﮋه دارند.
 -2آر آن آی  /دی ان ای
بخشــی از رمــز ژنتیکــی ویــروس بــه بــدن تزریــق مــی شــود کــه ســبب
واکنــش سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــود.
واکسن هایی که از این روش استفاده می کنند:
فایزر  /مدرنا

پینوشت ها:

1. Pangolins

 .2نوعﻰ آنزیﻢ که به غشاء ﺧارﺟﻰ سلولﻫاى ریه ،کلیه و روده متﺼل مﻰشود.

3. Bradykinin storm
4. Sputnik V
5. Gamaleya
6. EpiVacCorona
7. Sinopharm
8. Moderna
9. PittCoVacc
10. Bharat biotech

مــروری بــر علــل بــروز ،انتقــال و عالئــم بالینــی پاندمــی
کرونــا یــک بحــران ناشــناخته در جهــان  -محدثــه الریپــور

شوراى سیاستﮔذارى پدافند غیرعامل ،ریاست

)27(  جدیدترین آمار مبتالیان به کرونا در جهان.2 جدول
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چكيده:
اﯾــﺪه »ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧــﻰ ﻣــﺮدم« در اداره اﻣــﻮر ﮐﺸــﻮر ،ازﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺪاﺑﯿــﺮ ﺣﻘــﻮق ﻋﻤﻮﻣــﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟــﺰ در ﺳــﺎﯾﻪ
ﺣﻤﺎﯾــﺖ و ﺻﯿﺎﻧــﺖ دوﻟــﺖ و ﻗﺎﻧــﻮن اﺳﺎﺳــﻰ ،ره ﺑــﻪ ﻣﻘﺼــﺪى ﻧﻤﻰﺑــﺮد .اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﯾــﻦ» ،ﺑــﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺳــﻰ« ﯾــﺎ
آوردن« ﺣــﻖ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺧﻮﯾــﺶ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ آﻏــﺎز ﺟﺮﯾﺎﻧــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺧــﻮد را در ﺳــﯿﻤﺎى
»ﺑﻪﺟــﺎ
ِ
ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒــﻪ ﻣــﺮدم ،ﺑﺎزﻣﻰﻧﻤﺎﯾــﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن ،ﺑﯿﺸــﺘﺮ دوﻟﺖﻫــﺎ ،ﺑﻪﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺮﻏﯿــﺐ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺑــﻪ
ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ،ﺑــﻪ ﺑﻮﻣﻰﺳــﺎزى و ﺳــﺎزﻣﺎندﻫﻰ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﻋﺮﺻــﻪ داﺧﻠــﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻰ را روى آورده و
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺣﻀــﻮر و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨــﻰ ﻓﺰاﯾﻨــﺪه ﻣــﺮدم در راﻫﺒــﺮى ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،ﺑﯿــﺶ از ﻫــﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎرى و ﻫﻨﺠــﺎرىِ
دﯾﮕــﺮى در ﭘﯿﺸــﺒﺮد اﻫــﺪاف دوﻟــﺖ ﻣﺆﺛــﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .روش ﺗﺤﻘﯿﻘــﻰ ﻧﻮﺷــﺘﺎر ﺣﺎﺿــﺮ ،ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻋﻠــﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟــﻰ
دادهﻫــﺎ و ﺷــﯿﻮه ﮔــﺮدآورى اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،ﻣﺒﺘﻨــﻰ ﺑــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﺳــﻨﺎدى و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪاى در راﺳــﺘﺎى ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻰ
ﺑــﻪ ﻓﺮﺿﯿــﻪ ﻣﻄﺮوﺣــﻪ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ اﺳﺎﺳــﻰ اوﺿﺎعواﺣــﻮال در ﺟﻬــﺎن و ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺘــﻦ در وﺿﻌﯿــﺖ اﺿﻄــﺮارى ،ازﺟﻤﻠــﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿــﺮى ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻧﺎﺷــﻰ از ﭘﺪﯾــﺪه ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻧﮕﺮﺷــﻰ ،وﻟــﻮ ﻧﺎﮔﻔﺘــﻪ ،در
ﺷــﯿﻮه ﺣﮑﻤﺮاﻧــﻰ ﺟﻬﺎﻧــﻰ رخ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ .دوﻟﺖﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﺣﻔــﻆ ﺟــﺎن و ﺳــﻼﻣﺖ آدﻣــﻰ ﺑــﺮ ﻫــﺮ اﻣــﺮ دﯾﮕــﺮ
ازﺟﻤﻠــﻪ ﺣــﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾــﻦ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ اﻧﺴــﺎن ﺑﺮﺗــﺮى و رﺟﺤــﺎن دارد ،ﺳﯿﺎﺳــﺘﻰ ﻣﺒﺘﻨــﻰ ﺑــﺮ روادارى ﻣﺤﺪودﯾــﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿــﺖ
ﺑــﺮاى ﺣﻀــﻮر آدﻣﯿــﺎن در اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت و ﻓﻀﺎﻫــﺎى ﻋﻤﻮﻣــﻰ را ﭘﯿــﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧــﺪ .در ﻓﺮﺟــﺎم ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﺑﺎﯾــﺪ اﺷــﺎره داﺷــﺖ ﮐــﻪ
اﺗﺨــﺎذ ﭼﻨﯿــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎﯾﻰ ،در ﻋﯿــﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﻓﺮﺻــﺖ و ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﺗﻠﻘــﻰ ﻣﻰﺷــﻮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﻬﺪﯾــﺪى ﺟــﺪى در ﻣﺴــﯿﺮ
ﻣﺸــﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى دوﻟﺖﻫــﺎ ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر آﯾــﺪ .ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ،ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﺑﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌــﻪ،
در ﭘــﻰ اراﺋــﻪ ﺗﺼﻮﯾــﺮى از ﭼﺮﺧــﺶ ﻣﺤﺴــﻮس در اﻟﮕﻮﻫــﺎى ﺣﮑﻤﺮاﻧــﻰ ﺟﻬﺎﻧــﻰ و ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ اﻟﮕــﻮى دوﻟــﺖ ﺣﺪاﮐﺜــﺮى،
ﻣﺘﺄﺛــﺮ از ﺑﺤــﺮان ﻓﺮاﮔﯿــﺮ ﮐﺮوﻧﺎﺳــﺖ.
واژههاي كليدي :مشارکت همگانی مردم ،وضعیت اضطراری ،بحران فراگیر کرونا ،تحدید مشارکت شهروندان ،چرخش الگوهای حکمرانی ،دولت حداکثری
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valuating the Pervasive Impact of “Covid-19” Pandemic Crisis on Limitation of Public
Participation and Tendency to Establish Nanny State
Ehsan Aghamohammadaghaee*, Fatollah Rahimi

Abstract

احسان آقامحمدآقایی

Keywords:Covid19- Pandemic Crisis, Limitation of Public Participation, Nanny State, Public Participation.

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

Introduction: The idea of “public contribution” in running domestic affairs is a measure of
public rights which can be effective only under supports and protections of government and the
Constitution. Additionally, “recognizing” or “fulfilling” the citizens’ rights in determining their
fate can lead to high public contribution and participation. In this vein, to encourage citizens
for public contribution, most states try to localize and organize legal contributions in both
national and international arenas and have found that people’s increasingly presence and role in
society’s leadership is more effective than any other structural and normative factor in achieving
government’s goals.
Method: The present paper is based on cause-and-effect analysis of data while data collection
technique is based on library and documents studies in order to answer research questions.
Findings: It seems that considering radical changes in global modes and current emergency
conditions including Covid-19 pandemic, an attitudinal change – albeit untold – has happened in
the world’s ruling methods and practices. By expressing the fact that keeping human health and
life take priority over any other issues including radical rights of human contribution, governments
are now pursuing a policy based on limitation and prohibition of human contribution to social
events and public places.
Conclusion: In conclusion, it should be noted that adopting such policies is a serious threat and
reduces public contribution. By emphasizing the necessity of citizens’ contribution in the society,
the present paper attempted to provide an image on tangible transformation in global governance
paradigms and tendency to Nanny State Model influenced by Covid-19 pandemic crisis.

مقدمه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮى ،ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﻰ ﺑﺴﯿﺎر دارد.
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻘﻮق
ﻋﻤﻮﻣﻰ ،در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺸﺮى از ﺳﻮى دوﻟﺖ و در وﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزى اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﻣﻰﮔﺮدد.
ِ
در اﯾﻦ ﻣﺼﺎف ،دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺸﮑﻠﻰ ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺒﺘﮑﺮ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﺣﻮزهاى ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎ را دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ و
ِ
ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان اﻟﺘﺰام دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎرى ﻣﻬﻢ در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺠﻰ ﻫﺮ
30
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ﺷﮑﻞ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﯾﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ و
اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﻰ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺑﺎﻟﻘﻮه

احسان آقامحمدآقایی

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﺑﻨ ِﺪ ﻫﺸﺘﻢ اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ
ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ و ﻧﯿﺰ ،اﺻﻮل ﺷﺸﻢ ،ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ
و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﻰ
در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و
ﺳﯿﺎﺳﻰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ در
ِ
آﻧﺎن از ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﺠﻠﻰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ
در ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻦ در اداره ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﮐﻼن ،ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ

اﻣﺮ ،ﯾﮑﺴﺮى از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ،
از آن ﺑﻪ »ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻰﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﻠﻤﺮو اﻋﻤﺎل اﺻﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد .از
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ،ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮى و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮى ﺑﯿﻤﺎرى
»ﮐﺮوﻧﺎ« ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺠﻤﻪاى ﻗﻬﺮى
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺟﻬﺎن وارد ﺷﺪه ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﺑﻪﺷﺪت
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
دﺳﺖﮐﻢ از ﻫﻔﺖ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺟﻬﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻰﺳﻼح ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﻣﺮﻣﻮز در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪاى ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ؛ ﺑﺎ وﺻﻒ اﯾﻦ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﻰ از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻰ )وﺿﻌﯿﺖ
اﺿﻄﺮارى( و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﻰ ﺑﺮاى آن ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻫﺮ دوﻟﺖ-ﮐﺸﻮرى ﺑﺴﺘﮕﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻋﯿﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮد ،دﺳﺖﮐﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮔﻮاه آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ و دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮕﻮﯾﻰ از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺷﺪﯾﺪ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖﺳﺎز و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻣﺪار ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮ،
ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ،راﻫﻰ را ﺑﻪﺳﻮى اراﺋﻪ اﻟﮕﻮى ﺣﺪاﮐﺜﺮى
ﮔﺸﻮده اﻧﺪ.

گفتار اول -مبانی و چهارچوب نظری بحث
نظریه حق تعیین سرنوشت

ِ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،
ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﻖ »ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﮕﻰ «
اﻗﺘﺼﺎدى و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ ِ
1

ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎ ِد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﯾﺪ  .اﮔﺮ
2

دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ را ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن آنﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮىﻫﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﺗﻮان
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ

ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮدي«3

تعهدشناسی دولت در قبال حق مشارکت

ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي

شهروندان

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ4؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ

در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪﺷﻨﺎﺳﻰ دوﻟﺖ و ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎور ﺑﻪ

ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪى

ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﻤﺎل آزادىِ ﻋﻤﻞ ،اﺧﺘﯿﺎر ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرى و

ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،11داﻣﻨﻪ

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪى ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد آن در

ﺗﻌﻬﺪﭘﺬﯾﺮى دوﻟﺖ در ﻗﻮاﻟﺒﻰ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن» :ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ

اﺻﻞ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن رﯾﺸﻪ دارد .ﭘﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ
ِ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ
آن ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ذاﺗﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .«5ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﮐﻪ داراى ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،آزادى
و اﺧﺘﯿﺎر و واﺟﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن :ﻋﻘﻞ ،اراده و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻼق ،ﻗﺪرت ﺳﻨﺠﺶ و ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮى اﺳﺖ؛
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺧﻂﻣﺸﻰﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى
ﮐﻼن اﺟﺮاﯾﻰ -ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺟﺴﺘﻪ و واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺎم ﺑﺮاى اداره اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ و
ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪى ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ذاﺗﺶ ﺑﺮﻣﻰآﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي
ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺷﺄن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺘﻰ از ﺟﻨﺲ
ﺣﻖ دارد .6ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻖﻫﺎى
ﻫﻮﻓﻠﺪ 7و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ »ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺎوى ﺧﻠﻖ

ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮد«8؛ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﭘﺮدازش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

و از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر« ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮاﻧﻪ،
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرى و رﻋﺎﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دوﻟﺖ در »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام« و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
آزادى و ﺣﻖ-ﻫﺎى ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دوﻟﺖ در »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ« و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ دﯾﮕﺮان از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
اﯾﻔﺎ« و اﺟﺮاى ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮورى در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎ و آزادىﻫﺎى
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ اﺳﺖ.17
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺳﺎﺣﺎت ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ،در دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ

ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن :ﺧﺮدورزى؛ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن؛ ادﻋﺎى دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف

و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ«19

داﺷﺘﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮد.

آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.10

دوفصلنامه علمی پژوهشی

اﺻﻞ و ﺑﻨﯿﺎن آن ﺣﻘﻮق اﺳﺖ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ

در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﯾﺎ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ«18

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ
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در راﺳﺘﺎى ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ،دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص ،ﺑﻪ

احسان آقامحمدآقایی

ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖﻫﺎ و آزاديﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ

ﯾﺎ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ « و »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎ « ﺻﻮرتﺑﻨﺪى
15

16

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮى ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ

اﺣﺘﺮام «12ﯾﺎ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ«13؛ »ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر«14

ﺗﺪارك ﻣﺤﺘﻮاى ﺣﻖﻫﺎ ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﯾﺎ ذىﺣﻘﺎن ﺑﭙﺮدازد؛

ﮐﺮده و راﻫﻰ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

اﻣﺎ در ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ،در ﺑﻪ

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ از ﺳﻮى دوﻟﺖﻫﺎ از ﯾﮏﺳﻮ،

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ )ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ( ،ﺗﻌﻬﺪ و

ﺑﻪ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺷﺪن اﻗﺘﺪار ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮔﺮوهﻫﺎى

ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ذىﺣﻘﺎن ،ﺗﮑﻠﯿﻔﻰ ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﻨﺠﺰ
ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﺮف ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزى وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺪارك اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﺎص ﺑﺮاى ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،دوﻟﺖ ﺑﺮى ّ
اﻟﺬﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﻮرى اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ دوم ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ و
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ازاﯾﻦرو
دوﻟﺖ وﻓﻖ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ
ﺳﻌﻰ و اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ
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ﺣﻖﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.20

تأملی بر فرآیند گذار از قدرت در الگوهای

حکمرانی

گذار از الگوی حکمرانی حداکثری
احسان آقامحمدآقایی

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

ﮔﺬار از ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮى ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎىِ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮدش ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل دورهاى ﻗﺪرت از دوﻟﺖ

ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرى
ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﻬﺎر ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻓﺴﺎد آورى ﻗﺪرت و اﯾﻦ ﮔﺰاره
ﺗﻨﺒﯿﻬﻰ ﮐﻪ »ﻗﺪرت ﻓﺴﺎد آور اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ،ﻓﺴﺎد
ﻣﻄﻠﻖ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد« ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻧﻮﯾﻤﺎن،
رﺧﺸﺎن ﻟﺮد آﮐﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻰدارد:
ﻓﺮﻣﻮل ُد
ﻣﻀﻤﻮن
ِ
ِ

»ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن دارد و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻄﻠﻘﺎً
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ«23؛ ﭼﻨﺪان ﺑﺪﯾﻊ و اﺑﺘﮑﺎري ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﻼﻃﻮن در دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻠﻮس
در ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭼﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﮔﻔﺘﺎر »آﮐﺘﻦ«
اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﻣﻰﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت را اﻟﮕﻮﯾﻰ ﻣﻄﻠﻮب
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻰ
و ﺷﻬﺮوﻧﺪى ،ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ،
ﮐﺮدن ﭘﺎرهاي از ﺣﻮزهﻫﺎى ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﺧﻮد،
دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻫﺎ
ِ
اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺬﯾﺮا
ﻣﯽﺷﻮد .24
ازاﯾﻦرو ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮىﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﭘﯿﺸﺒﺮد

ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺪامﯾﮏ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﻧﻈﺮى دوﻟﺖ ،از

روش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ در
اﻫﺪاف ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﺧﻮد ﺑﻪ ِ

ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ

ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ،در ﮐﺪام ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ و ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم

اﺳﺎس ،اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،راهﮐﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

در ﺳﭙﻬﺮ ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن

ﮔﺮدﺷﻰ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﻫﻤﮕﺎن و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .21در ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرﻣﺎن ،دوﻟﺖ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺸﻰ از اﻗﺘﺪار
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﻰ ﻗﺪرت ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ 22ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻗﺪرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى

ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮاتِ ﺷﻬﺮوﻧﺪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻰ
از ﭘﺮﺗﻮ دو اﻟﮕﻮى ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ و ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮى
)ﻣﻄﻠﻘﻪ( و دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻠﻰ )ﻣﺸﺮوﻃﻪ( ﭘﻰ ﻣﻰﮔﯿﺮﯾﻢ.

استقرار الگوی حکمرانی حداقلی (ظهور دولت
مشروطه)

ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه
دوﻟﺖ و در ﻫﻮاى زدودن ﭼﻬﺮه ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ .ﺗﺎروﭘﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻰ ،ﺣﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺪرت ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪ؛ زﯾﺮا دوﻟﺖ را ﻣﻮﺟﻮدى
ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺪرتِ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ،رﯾﺸﻪﻫﺎى ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را در ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ .ﻣﺸﺨﺼﻪ
اﺻﻠﻰ ﻗﺮونوﺳﻄﻰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫﺎﻧﺮى
ﺷﻬﺮﯾﺎران ،ﻓﺮاﺗﺮ از دوﻟﺖ و
ِ
ﺑﺮاﮐﺘﻮن از »ﻧﻈﺮﯾﻪى ﻧﺸﺄت ﻗﺪرت و ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺮدم« در
ﺧﺼﻮص ِ
دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﻰ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ .25ازاﯾﻦرو،
دل ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻓﺌﻮداﻟﻰ و
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ِ
اﺷﺘﻨﺪهﺷﺘﺎت درآﻣﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻣﺪه از دوﻟﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ . 26ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  17و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﯿﺎن وﺟﻮه ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﺎﮐﻢ ،ﮔﺎمﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪى
در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﺪﯾﺪهاى ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺗﺒﺎع و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد .27ﺑﺎ ﮔﺬار از ﺷﮑﻞ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻟﮕﻮى
ﻣﺮدمﺳﺎﻻرى ،ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرى
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل داﺋﻢ ﻣﻰﮔﯿﺮد.
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪﺳﻮى آن
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد و ﻣﺪام در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﻰ
آرﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎمﻫﺎى
و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻗﺪرت اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻰ،
ِ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع آزادى ﻧﻈﯿﺮ آزادى در ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮىﻫﺎ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻌﻰ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اداره اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﻰ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﺴﺘﺮه آن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .
28

الگوی حکمرانی مبتنی بر عاملیت شهروندان

در ﻣﻘﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اراده ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎى
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ«،
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« و
ِ
ِ

ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﻰ رﺳﻤﯽ و دﯾﺮﯾﻨﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدمﺳﺎﻻرى ،ﺳﻌﻰ ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﯿﻮهﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ اﻟﮕﻮى دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،راﻫﻰ ﺑﺮاى ﮔﺬار ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎى ﺗﺎزهاى ﭼﻮن
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ ارﺗﺒﺎﻃﻰ/ﺗﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ « ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ؛
29

ﺑﻪﻃﻮرىﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ،
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى روز و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
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ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر
اﻟﮕﻮي ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮر ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺤﻮر ،ﺷﻮرا ﻣﺤﻮر و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺮاﻓﻘﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى دارﻧﺪ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ
ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ  .ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪ
30

دو ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﻰ از ﻗﺪرت ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
از ﻗﺪرت و در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ:
(الف) حق بهمثابه پایداری در برابر قدرت

اﻧﮕﺎره ﭘﺎﯾﺪارى در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮداﺷﺘﻰ
ﻗﺪﯾﻤﻰ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ،ﺑﯿﺎنﮔﺮ آرﻣﺎن

احسان آقامحمدآقایی

ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﮔﺬار از دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪارا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

»ﺷﺨﺺ ﻣﺼﻨﻮع« و ﻣﺸﺮوع،
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ
ِ

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن:

ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ

و اوﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ روﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

و در ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ ﺑﻮدن را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ رﻫﺎﯾﻰ از ﻗﺪرت و رﺳﺘﻦ

ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮ ﻓﺮد ﻓﺮ ِد

از ﺑﻨ ِﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻬﻦ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﻰ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ،

ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ِ

ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺠﺎ ِد ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎﯾﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻮر ﻓﺮاوان،
ِ

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ.33

ﺣﺎﮐﻤﺎن و درﻧﺘﯿﺠﻪ آرزوﻣﻨ ِﺪ داﺷﺘﻦ آزادىﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ

و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎى ﻓﺮدى ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ،آنﻫﻢ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻰ و
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.31
(ب) حق بهمثابه بهکارگیری قدرت
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گفتار دوم  -بروز وضعیت بحرانی بهمثابه

چرخش الگوهای حکمرانی
ِ
چیستی بحران

ﺑﺤﺮان ،ﻣﻌﻀﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ،اﻟﻔﺎﻇﻰ ﻣﺸﺘﺮك

در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى
ِ
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺮاﺋﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
و اداره ﻗﺪرت اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺑُﺮد ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ واژهﻫﺎ،

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﯿﺴﺘﻰ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

واﻗﻌﻰ و ﻋﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺣﻖﻣﻨﺪان

ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ و ﻓﺸﺮدﮔﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ واژه ،از دو ﻣﻨﻈﺮ ﭘﻰ

را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻰﮐﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ

ﻣﻰ ﮔﯿﺮ ﯾﻢ :

احسان آقامحمدآقایی

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺪرت ،ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﯿﺮوى ﻗﺎﻫﺮ

(الف) برداشت کلی

ﻧﻤﻰﻧﮕﺮﻧﺪ :ﻧﯿﺮوﯾﻰ اﻓﺴﺎﻧﻪاى ﮐﻪ آن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و

اﻧﺴﺎن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮدى و ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻫﺮ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.

ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺮﻗﺪرﺗﻰ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﺑﮕﺴﻠﺪ؛

درواﻗﻊ ﺑﺮوز و ﻓﻘﺪان ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ وﺟﻮ ِد اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﺮدم ﻗﺪرت را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ،ﻫﺮ ﺟﺎ اﻧﺴﺎن

و ﺑﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ،از ﺗﻤﺎم

ﻫﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺤﺮان ﻫﻢ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ذات ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﮕﺎن

ﻣﺤﻤﻞ وﺟﻮدى ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ .ازاﯾﻦرو ﻇﻬﻮر و ﻓﻘﺪان ﺑﺤﺮانﻫﺎ

ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﻧﭽﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ

ﯾﺎ درﺟﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ آنﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ دوﻟﺖﻫﺎ

را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻪ

را ،در ﻧﻮع ﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻰﺗﻮان داﻧﺴﺖ.

ارزش ﺷﺨﺺ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ
ِ

ﺑﺮاى ﭼﺮاﯾﻰ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮونرﻓﺖ از

و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ .32در ﺑﺮداﺷﺖ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ

ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺣﺎدث ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ

ﺣﻖ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺣﻖﻣﻨﺪان ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺟﺰ

ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دوﻟﺖ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﻋﺘﻤﺎد و

ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادى ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﯽ،

ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﭼﯿﺰى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎور ،ﺑﻪﻋﻮض

ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ

اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدى اﻧﺘﺰاﻋﻰ و ﻗﺮاردادى ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﺪرت و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻰ

از درون آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و زور و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ،

از آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻀﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﻰ-

ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ِم ﺣﻖﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﯾﺮﻣﺪار

اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﯾﺎري ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.34

ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺮدم ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ

ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ازﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ،ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ

(ب) برداشت تخصصی

در ﻧﻈﺮﮔﺎﻫﻰ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ ِع ﺑﺤﺚ،

ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻰ وﻗﻮع
ﺑﺤﺮان در ﺣﯿﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ،در ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﺧﺺ آن؛ ﯾﻌﻨﻰ در
ﺣﻮزهﻫﺎى اﺧﻼق ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮع ﺳﻠﻮك و رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
وﺟﻮدى ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺑﺤﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﻰ و
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻰ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮانزا
ﺑﺎﺷﻨﺪ .35ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻰ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻮﭼﮏ رﻓﻊ
ﯾﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺰرگﺗﺮ و
ﮐﻼن را داﻣﻦ زﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ،ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻰﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺧﻼﻗﻰ،
ﻫﺴﺘﻪ ﻓﮑﺮى ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎدى ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان
ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.
پدیدارشناسی بحران

اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ-ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮى از ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﻀﻞ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮاى درك ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻻزم ﻣﻰآﯾﺪ
ﮐﻪ ﻗﺪرى ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﻋﯿﻨﻰ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .ازاﯾﻦرو،
ﺑﺤﺮان را اﻣﺮى ﻓﺮازﻣﺎﻧﻰ و ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮى ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ داﺷﺘﻪ و دارد .در

ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬارد و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ،در دو ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد
را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰﺳﺎزد :ﯾﮑﻰ در ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪى و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮى در ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪى
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از دوﻟﺖ .36ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ اﻏﻠﺐ در
ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ،ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﻰ را ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن در
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﻰﭘﺮدازﯾﻢ:

ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﮕﻰﻫﺎى ﻗﻮﻣﻰ ،ﻗﺒﯿﻠﻪاى و ﻧﮋادى ﺑﺎ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻠﻰ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻮﯾﺖ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮوز
ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
در درون ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﯿﻨﻰ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ،در ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .38ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن :اﺻﻼح
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ؛ ادﻏﺎم ﺳﺎزى و آﺷﺘﻰ دادن
ﻋﻼﯾﻖ ﻧﮋادى -ﻗﺒﯿﻠﻪاى ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻠﻰ و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﻗﺮارى
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻧﺴﻞﻫﺎ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
داﺧﻠﻰ ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻫﻮﯾﺘﻰ-
ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻧﺴﻞﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﻞﻫﺎى ﺟﻮان را ﭼﺎرهﺟﻮﯾﻰ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.39
بحران نفوذ
(ب)
ِ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻰ ،ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ
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داراى ﭼﻨﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬﺑﻰ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎى دﻫﺪ و از اﻧﻌﺰال ﺳﯿﺎﺳﻰ و
اﻧﻔﻌﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ،اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ.
در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺎرى و ﺳﺎرى
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آن دوﻟﺘﻰ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﺎق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎى ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آورد و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد و ﺳﺮﮐﻮﺑﻰ ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﺪ.

احسان آقامحمدآقایی

ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﯿﻔﻰ از ﻣﻌﻀﻼت در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﻰ رخ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ در ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ،

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻫﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن

بحران هویت
(الف)
ِ
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺶﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﻰ-ادارى ،ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﻰ از اﻗﺘﺪارات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف

ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﻧﻔﻮذ را ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﺸﺎر و

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺴﻬﯿﻞ ،اﻣﮑﺎن

ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎى ذىﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ را

اﺑﺮاز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖﻫﺎى

ﺧﻨﺜﻰ و ﺑﻰاﺛﺮ ﺳﺎزد.40

ﻣﺤﻠﻰ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﻰ ﻗﺪرت ﺗﻔﻮﯾﺾ

(ج) بحران ادغام

ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ44؛ راهﮐﺎرى ﮐﻪ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺒﺎﺷﺖ

ادﻏﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻓﺮد در

ﻗﺪرت در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآورد.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ او را ﺗﺸﮑﯿﻞ

اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺷﺪن و ﮔﺴﺴﺖ از ﻗﺪرت

ﻣﯽدﻫﺪ ،ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ )ﺷﻬﺮوﻧﺪ(؛

اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪى

ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ درﻣﯽآﯾﺪ .41ﺑﺤﺮان ادﻏﺎم ﻧﯿﺰ ،زﻣﺎﻧﻰ

ﻣﻰﮔﺮاﯾﺪ .45درﻧﺘﯿﺠﻪ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﭘﺎرهاى از ﺣﻮزه

رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﺠﺎد وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﺣﺪت

اﻗﺘﺪار و ﺗﺼﺪىﮔﺮىﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ،

ﻓﮑﺮى ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ ،اﻗﻮام و اﺣﺰاب ﻣﻮﻓﻖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره ﺣﻮزهﻫﺎى واﮔﺬارﺷﺪه

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮري اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ

را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﻰ ﺗﺪﺑﯿﺮى

دارﻧﺪ و ﻣﻄﯿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻪﺳﻮى ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻰ

ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪى و ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻰ

ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﻖ
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ِ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رأي دادن در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ؛ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪن؛ آزادي
ﺑﯿﺎن؛ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ؛

بحران نوظهور کرونا عاملی در بازتولید

الگوی حکمرانی حداکثری

احسان آقامحمدآقایی

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ

46

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ ،وﻗﻮع ﺑﺤﺮان از ﻧﻮع اﺧﯿﺮ )ﮐﺮوﻧﺎ(

اﺧﺘﯿﺎرات و ﻓﺮﺻﺖ-ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺛ ِﺮ

و اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮى و ﺷﯿﻮع ﺟﻬﺎﻧﻰ آن،

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .42ازاﯾﻦرو،

ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ و اﯾﺠﺎد

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاى ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ،ادﻏﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ

ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﻰ-ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه

اﻣﮑﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ ادﻏﺎم در

و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺿﻄﺮارى 47در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه

ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﯽ ،در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزيﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻖ

اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﺪﻧﻈﺮ در آن ،ﺑﺮ

اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.43

اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺮاد از آن ،ﭼﺮﺧﺶ از اﻟﮕﻮى

بحران توزیع
(د)
ِ

ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺣﺪاﻗﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﮕﻮى ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى

ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺪﮔﺎه »ﭘﺎى« ،ﺑﺤﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻰ اﺳﺖ

اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮى دوﻟﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﻰ از ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮى را ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻰ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﻰ ،راهﮐﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ

و ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎى ﺧﺎرج از ﺗﺼﻮر و اﻧﺘﻈﺎر ،از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎى

ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﻰ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪى در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻤﺎل

دوﻟﺖ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﻄﻌﻰ اوﺿﺎع ،اﻣﺮى

ﻣﻰﮔﺮدد و از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى

واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎى

ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع

ﺷﻬﺮوﻧﺪﻣﺪار و ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد

ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻠﻰ و روﯾﮑﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻰ ﮔﺬارده اﺳﺖ.48

نتیجهگیری

ﮐﻪ اوﻻً :اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮى ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ رﻓﻊ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد و ُﮐﺸﻨﺪه ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ در ﺛﺎﻧﻰ ،اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان ﻧﺎﻓﻰ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ درزﻣﯿﻨﻪى ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ
و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ اﺻﯿﻞ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ادارهى

ﻓﺮض اﺻﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪى
ﭼﻨﺎنﮐﻪ از اﺑﺘﺪا و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ِ

اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻰ

ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎد ﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪى ﮔﺎﻣﻰ

ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﯾﺎﻓﺘﮕﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و
ﻣﻬﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ِ

دوﻟﺖﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار و در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎ

ﺳﺎزوﮐﺎرى اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ارزشﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺮوﻧﺎ ،وﻟﻮ در ﻗﺎﻣﺖ

ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮى و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﻰ ﺟﻬﺖ

ﻣﻰآﯾﺪ .در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺴﺴﺖ از ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ

ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺴﯿﺎرى

ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺒﻨﺎﯾﻰ در داﻧﺶ ﺣﻘﻮق

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪى ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم
در ادارهى اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﮐﻮل و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
اﯾﺪهى ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮى ﮔﺴﺴﺖﭘﺬﯾﺮى ﻗﺪرت در واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪى دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در ﻣﻮاﻓﻘﺖ و
ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪى دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﻰﮔﺬرد ﺿﺮورت اﺟﺮاﯾﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﯿﺎن

ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ را ﺗﺎ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﻋﺎدى و ﺿﺮورى ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﺪ
ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره ﮐﻨﺎر زده و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى را ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮى ﺑﺤﺮان ﻧﺎدر ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺷﺮاﯾﻄﻰ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪﺳﻮى اﻟﮕﻮﻫﺎى
ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮى

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

احسان آقامحمدآقایی

ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮى ﺣﺪاﻗﻠﻰ و

37

ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه
اســتقرار دولــت حداکثــری و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

ﻣﻰﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺬار از اﻟﮕﻮى

پینوشت

1 . Self Determination
 .2ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﻰ و
ﺧﺎرﺟﻰ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﺎرﺟﻰ و ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮىﻫﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داﺧﻠﻰ اﺳﺖ .اﺧﻮان ﺧﺮازﯾﺎن ،ﻣﻬﻨﺎر ،ﺗﺤﻮل ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ،ﺷﻤﺎره ،36
.112 ،1386
3. Self Government or Self Rule
 .4ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺟﻨﺒﻪ اﻓﺴﻮنﮔﺮاﻧﻪ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه »اﺗﻮﻧﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﻰ« را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﻨﺎﺧﺖ؛ زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدن اﻣﺮي ﻧﺎدر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام واﻣﻰدارد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ،
ﻧﯿﺮوﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﺮﻋﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺳﻨﺖ
رﯾﭽﺎرد ،(1378) ،اﻗﺘﺪار ،ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ،ﻧﺸﺮ ﺷﯿﺮازه.127-128 ،
5 . Human Dignity
6 . Harel, Alon, (2006), Theories of Rights, the black
well guide to the philosophy of law and legal theory,
edited by: Martin P. Goldering and William A. Edmundson, pp. 192-193.
7. Hohfeld’s task was to prevent such conceptual confusions by analyzing four different meaning of the pharse: A has a right to X in judicial reasoning. 1.(Claims
Rights); 2. (Liberty Rights) Privilege / Duty; 3. Power / Disability; and 4. Immunites / Liability
 . 8اﻣﯿﺪى ،ﻋﻠﻰ ،(1387) ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؛ از
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺎ ﺣﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق،
دوره .4 ،38
 . 9ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دراﯾﻦﺑﺎره ر.ك (1 :.راﺳﺦ ،ﻣﺤﻤﺪ (1381) ،ﺣﻖ و
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ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ152-159 ،؛  (2ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ،
) (1382در ﻫﻮاى ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ54-57 ،؛ (3
ﺧﺴﺮوي ،ﺣﺴﻦ ،(1387) ،ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ،
70-71؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  (4وﯾﮑﺲ ،رﯾﻤﻮﻧﺪ ،(1389) ،ﻓﻠﺴﻔﻪ¬ي ﺣﻘﻮق ،از
ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ آﺑﯿﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
رﺧﺪاد ﻧﻮ.76-79 ،
 . 10رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن ،(1392) ،درﻧﮕﻰ در دو
ﻣﺒﻨﺎى ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ،ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره
ﻧﻮزده.130-132 ،1392 ،
 . 11رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن ،(1392) ،درآﻣﺪى ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى ﻣﺮدم ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻰ،
دوره ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم.68-69 ،
12 . Obligation of Respect
13. Obligation of Recognize
14. Obligation of Conduct
15. Obligation of Protect
16. Obligation of Fulfil
 . 17رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ؛ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن؛ ) ،(1397دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﺪ ،ﺻﺺ -134
.132
18 . Obligation of Means
19. Obligation of Result
 . 20ﻗﺎرى ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻰ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ (1388) ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ،
دﻓﺘﺮ ﯾﮑﻢ ،درآﻣﺪى ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮى ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻣﺒﺎﻧﻰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﻬﺮان،
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮ داﻧﺶ  .42ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاى
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ن.ك :ﻗﺎرى ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻰ ،(1388) ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،دﻓﺘﺮ دوم ،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺣﻖﻫﺎ و آزادىﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﺮ داﻧﺶ.256-257 ،
 .21ﺑﺮوﮐﺮ ،ﭘﻞ ،رژﯾﻢﻫﺎى ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،(1383) ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻤﯿﻌﻰ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ.15-20 ،
 .22ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﻰ (1384) ،ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ،ﮔﺮوه
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ.309 ،
23 . Lord Acton: Power; corrupts and absolute Power,
corrupts absolutely
 . 24آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن (1392) ،ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى
ﻣﺮدم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮ
داﻧﺶ.164-165 ،
 . 25وﯾﻨﺴﻨﺖ ،اﻧﺪرو ،(1370) ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎى دوﻟﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ،
ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﻰ ،ص .135
 . 26ﮔﻞﻣﺤﻤﺪى ،اﺣﻤﺪ (1392) ،ﭼﯿﺴﺘﻰ ،ﺗﺤﻮل و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دوﻟﺖ ،ﺗﻬﺮان،
ﻧﺸﺮ ﻧﻰ ،ص .182
 . 28رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن ،ﮔﺬار از دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻫﻤﺎن.228-231 ،
 .28ﻫﻤﺎن.260 ،
29 .Tele Democracy/ Communication DEmocracy
 . 30رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن ،(1392) ،درآﻣﺪى ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮى ﻣﺮدم ،ﻫﻤﺎن.131-136 ،
 .31ﺑﻮردو ،ژرژ ،(1378) ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺣﻤﺪى ،ﺗﻬﺮان،
ﻧﺸﺮ ﻧﻰ.184 ،
 .32ﻫﻤﺎن ،ص .186
 . 33رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ ،اﺣﺴﺎن ،(1394) ،دوﻟﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺑﻨﯿﺎد :اﻧﮕﺎرهاى اﺧﻼﻗﻰ-ﺳﯿﺎﺳﻰ ،در ﺗﮑﺎﭘﻮى ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ.301-302 ،
 . 34ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ» ،(1388) ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺤﻄﺎط از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻌﺪي و
اﺑﻦﺧﻠﺪون« ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻌﺪى ﺷﻨﺎﺳﻰ ،دﻓﺘﺮ دوازدﻫﻢ ،ﺷﯿﺮاز ،ص .168
 . 35روﺣﺎﻧﻰ ،ﺣﺴﻦ» ،(1379) ،درآﻣﺪى ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪى«،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد ،ﺷﻤﺎره  ،18ص 19
 . 36رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ (1388) ،ﺗﺤﻮل ﻗﺪرت ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان.96 ،
 . 37ﭘﺎى ،دﺑﻠﯿﻮ ،ﺑﺎﯾﻨﺪر ،ﻟﻮﺳﯿﻦ  -ﮐﻠﻤﻦ ،ﻟﺌﻮﻧﺎرد ،ﺟﯿﻤﺰاس ،ﭘﺎﻟﻮﻣﺒﺎرا ،ورﺑﺎ،
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ﻣﺒﻨﺎى ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ،ﺷﻤﺎره ﻧﻮزده،
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رﺣﻤﺖاﻟﻬﻰ ،ﺣﺴﯿﻦ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪآﻗﺎﯾﻰ) ،زﻣﺴﺘﺎن  ،(1392اﺣﺴﺎن ،درآﻣﺪى
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روﺣﺎﻧﻰ ،ﺣﺴﻦ) ،زﻣﺴﺘﺎن » ،(1379درآﻣﺪى ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪى«،
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ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ» ،(1388) ،ﻧﻈﺮﯾﻪي اﻧﺤﻄﺎط از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻌﺪي و
اﺑﻦﺧﻠﺪون« ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻌﺪى ﺷﻨﺎﺳﻰ ،دﻓﺘﺮ دوازدﻫﻢ ،ﺷﯿﺮاز.
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چكيده:

در ایــن ایــام ،جهــان بــا مفهومــی بســیار ســهمناك بــه نــام کرونــا ویــروس آشــنا شــد .ویروســی
کــه بــه تنهائــی عجــز بشــر خصوصـاً جهــان پیشــرفته ﻏربــی باآنهمــه ادعــا و امکانــات محیرالعقــول
را در برابــر قــدرت الیــزال الهــی بهروشــنی آشــکار ســاخت .در ایــن میــان ایــران اســالمﯽ بــا اتــکا
بــه جهادگــران مخلــﺺ و جانبرکــف خــود ،نقــش بســزایی در کنتــرل ویــروس کرونــا ایفــا نمــود
و در کنــار دولــت و بــا اتــکا بــه توانبخــش مردمــی و جهادگــر خــود ،بــه کمــک مــردم شــتافت.
ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــای شــهر قــم ،اســت .در ایــن راســتا ،پژوهــش حاﺿــر
بــه بررســی مفهــوم مدیریــت جهــادی ،گروههــای جهــادی ،پشــتیبان و نقــش آنهــا در کنتــرل
ویــروس کرونــا خواهــد پرداخــت .روش تحقیــق ،توصیفــﯽ -تحلیلــﯽ اســت .نتایــﺞ ایــن پژوهــش
نشــان داد کــه حضــور نیــروی پشــتیبان در گروههــای جهــادی باعــﺚ ســرعت عمــل و صرفهجویــی
در زمــان و امکانــات جهــت کمــک بــه مــردم میشــود.
واژههاي كليدي :كرونا ،مديريت جهادي ،گروههای جهادي ،پشتيبان
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ahadi and Jahadist Management: The Supportive Role in Coordinating Jahadists and Patients
in Controlling Corona Virus Disease

Abstract
These days, the world is familiar with a very terrible concept called the corona virus. A
virus that has disclosed the incapability and frustration of human beings and communities
against the boundless power of God, especially in the advanced Western world with all
its unbelievable facilities. Meanwhile, Islamic Republic of Iran, relied on sincere and
self-devoting Jihadists and played a significant role in controlling the corona virus and
rusehed to aid its people along with the government. This study tried to investigate the
Jihadists’ management and their supporting role in helping patients and controlling
Corona Virus Disease in Qom city. In this regard, it was attempted to examine the concept
of Jihadi management, Jihadi groups and support and their role in controlling the corona
virus. The research method was descriptive-analytical. The results of this study showed
that the presence of support forces in Jihadi groups sped up the operation and saved time
and facilities needed to help the people.
Keywords: Corona, Jahadi Management, Jahadi Groups, Supporter.

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

T. Nedaei*, M. Dakhili Ranjjo

J

مقدمه
قم شهر کریمه اهلبیت ،اولین شهر ایران بود که مرگ
ناشی از ویروس کرونا 1را اواخر بهمنماه  1398مصادف
با فوریه 2020؛ گزارش کرد [ .]1کرونا در حقیقت از
خانواده گستردهای از ویروسهایی است که منجر به
عفونتهای تنفسی  -از یک سرماخوردگی ساده تا
اپیدمی سارس  -میشوند .این ویروس در سال 2003
شیوع پیدا کرد و حال کووید 19-بهعنوان جدیدترین

عضو این خانواده که اصطالحاً بانام کرونا در ایران شهرت
یافته ،با سرعت در حال گسترش است [ 2و  .]3اپیدمی
کرونا ویروس جدید در مقایسه با کرونا ویروسهای
قبلی شایع در انسان ،گستردهتر بوده که این موﺿوع
بیانگر قدرت سرایت فوقالعاده باالی این ویروس
است [ .]4لذا بیماری کووید 19-برای جامعه و نظام
سالمت بهخصوص بیماران درخطر؛ مانند بیماران قلبی
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تبعات جبرانناپذیری را به همراه دارد .از سوی دیگر
میتواند تبعاتی مانند هزینههای سرسامآور و مرسوم
این بیماری (انجام مداخله تشخیﺺ کووید ،19-درمان
و بستریهای طوالنیمدت ،مرگ نیروی انسانی یک
جامعه ،شیوع مشکالت روانی و  )...نیز برای نظم سالمت

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

یک کشور داشته باشد [ .]5در همین راستا یافتههای
ژانگ و همکاران ]6[ 2بیانگر تأﺛیر فشار روانی ناشی از
بیماری کووید 19-بر سالمت کلی افراد ،کیفیت خواب
و عالئم استرس پس از سانحه است .از طرفی پاسﺦهای
شناختی و رفتاری افراد مبتال به کرونا ویروس در
شرایط پرفشار به آمادگی روانی و حمایتهای اجتماعی
کسبشده بستگی دارد [.]7
با توجه به اینکه تا آوریل  2020هیﭻگونه دارو یا
واکسن تخصصی برای بیماری کووید 19-ارائه نشده
است ،اقدامات بهداشتی جهت جلوگیری از گسترش

این بیماری ﺿروری است [ .]5کارهایی همﭽون ایزوله
کردن بیماران مشکوك به کرونا [ ،]8فاصلهگذاری
اجتماعی  ،ﺿدعفونی کردن اماکن پرتردد و تدابیری
3

در جهت قطع ﭼرخه انتقال [ ]9کمک میکند تا از
تشدید بحران حاﺿر جلوگیری شود .پژوهشها نشان
میدهد که سازمانهای فاقد طرحهای مدیریت بحران
در مواجهه با بحرانها ،بیش از دو و نیم برابر سازمانهای
دارای ﭼنین طرحهایی زمان صرف کردهاند؛ آنهم
زمان حیاتبخش و ارزشمند مقارن با وقوع بحران
که هرلحظه آن میتواند برای مقابله با بحران ،مصرف
شده و از پیامدهای جبرانناپذیر و ﻏیرقابلبرگشت آن
جلوگیری کند .فقدان الگوی از پیش تدوینشده برای
پیشبینی و مدیریت بحران پیامدهایی به همراه دارد
که عبارتاند از :صرف زمان بیشازحد برای مدیریت
بحران و پیامدهای جبرانناپذیر ناشی از آن ،سردرگمی
سازمانها و واحدهای درگیر در بحران ،فقدان برنامه
تهیه و حفاظت و صیانت از امکانات و تجهیزات موردنیاز،
نبود امکانات کافی و در دسترس برای مقابله با بحران،
فقدان مدیریت واحد بحران یا تبعیت ناپذیری از یک
مدیر توسط سازمانها و واحدهای گوناگون مرتبط با
بحران [.]10
مدیریت جهادی از مهمترین سبکهای بومی
مدیریت در کشور است [ ]11که همزمان با انقالب
اسالمی شکل و قوام یافت [ .]12مدیریت جهادی
را میتوان عمل ،فرا گرد ،پیامد یا حالتی دانست که
برای تعالی انسانها پدید میآید و این به معنی رشد،
متحول کردن ،استفاده از فرصتها ،برتری بخشیدن یا
باال بردن امور انسانی است .بهزعم مقام معظم رهبری
مدیریت جهادی عبارت از کار و تالشی است که با نیت
الهی و مبتنی بر علم و درایت باشد [ .]13با توجه به
ساختار انقالبی مدیریت جهادی در کشور ،سرمایه

انسانی جهادگر از مهمترین ارکان این ساختار محسوب

مهاجرت آوارگان و  )...در بیشتر کشورها همﭽنان جان

میشود که بدون این سرمایه ،سازمان و فرهنگ جهادی

تعداد زیادی از انسانها را میگیرد و ایران نیز بین ده

فاقد معنا خواهد بود .ﭼنین سرمایهای که بنا به تعریف

کشور بالخیز جهان قرار دارد که همواره در معرض وقوع

باید ایثارگر ،مردمی ،انعطافپذیر ،پویا ،نوآور ،خالق،

حوادث ،سوانﺢ و رویدادهای بحرانزای متعددی بوده

خودباور ،ارزشمدار ،والیت محور ،متخصﺺ و متعهد

و به دنبال آن متحمل زیانهای هنگفت جانی و مالی

باشد ،برخوردار از باالترین و مطلوبترین شاخﺺهای

شده است .کرونا ویروس جدیدترین و سختترین بحران

سرمایه انسانی است [.]14

ماههای اخیر جهان بهویژه ایران است که به دلیل سرعت

مدیریت جهادی انسانمحور است و سازمان در

سرایت در افراد و کشندگی ،امکان کمک به آنها را

خدمت انسان و برای تعالی مادی و معنوی وی طراحی

سخت نموده است .در این میان لزوم رعایت پروتکلهای

شده است .بدین سبب انسان در ﭼارﭼوب ارزشهای

بهداشتی و حفﻆ فاصله اجتماعی ،مدیران گروههای

الهی در سازمان خدمت میکند و بهعنوان وسیلهای

جهادی را بر آن داشت تا برخی از امور و هماهنگیها را

در کنار سایر ماشینها و ابزارها نیست .سبک مدیریت

بهصورت دورکاری به همکاران خود بسﭙارند که بهنوعی

جهادی عالوه بر داشتن ویژگیهای عام سایر مکاتب

نقش پشتیبان را دارند و بدینصورت از اتالف وقت

مدیریتی ،دارای ویژگیهای خاص و منحصربهفردی

جلوگیری نموده و سرعت روند کار را بهبود بخشند .با

مانند تمایالت و ویژگیهای فردی ،رویکرد ساختار

توجه به اینکه گروههای جهادی شهر قم در بحران کرونا

ارزشی ،رویکرد ارتباطی باز بر مبنای اسالم ،اولویت

از این موﺿوع استقبال نموده و در بعضی مناطق خود

به مسائل معنوی و ارزشی ،توجه به مبانی اسالمی

از پشتیبان استفاده کرده است که به دنبال آن عملکرد

و انقالبی و نظارت و کنترل ارزشی است [.]15

مثبتی نسبت به سایر مناطق داشته ،در پژوهش حاﺿر

مؤلفههای سازمان جهادی را میتوان در ابعاد راهبردها،

به دنبال بررسی نقش پشتیبان در هماهنگی جهادگران

سیاستهای کالن ،ویژگیهای نیروی انسانی ،ویژگی

و بیماران برای کنترل بیماری کرونا در شهر قم خواهیم

تعامالت ،فرهنگسازمانی ،ویژگی مدیران ،آموزش و

بود.

توصیف پیرامونی و ویژگیهای نظام حقوق و دستمزد

روش تحقیق

طبقهبندی کرد [ .]16سازمانها و گروههای جهادی در

روش تحقیق حاﺿر با توجه به موﺿوع آن ،توصیفی-

حوادث طبیعی و ﻏیرطبیعی در خط مقدم حضور دارند

تحلیلی (اسنادی -کتابخانهای) بود .در این روش برای

و از بذل جان و مال خود درراه کمک به هموطنان خود

درك مفاهیم مدیریت جهادی ،گروههای جهادی،

دریﻎ نمیکنند [.]20-17 ،14

پشتیبان و نقش آن در بحران ،اطالعات و یافتههای

امروزه مصائب ناشی از سوانﺢ طبیعی (زلزله ،سیل،

استخراجشده از  40مقاله مرتبط در این حوزه در

طوفان ،صاعقه ،بهمن ،گردباد ،آتشسوزی ،آتشفشان

سالهای اخیر بررسی گردید تا تعریف جامع و کاملی

و  )...و ﻏیرطبیعی (جنگ ،حوادث تروریستی ،تصادفات

از متﻐیرهای تحقیق به دست آید و درنهایت اطالعات

جادهای ،حوادث صنعتی ،ناآرامیهای سیاسی،

استخراجشده با تجربه واقعی پژوهشگر در  80روز
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رشد ،ویژگی ساختار ،تصمیمگیری ،ارزیابی و نظارت،

43

حضور با گروههای جهادی و مسئولیت پشتیبانی در

دارد که عالوه بر تشخیﺺ ویروس ،از روی تعداد ژنوم

این روزها مورد بررسی قرار گرفت.

میتوان تعداد آن را هم در نمونه آزمایششده تعیین

مبانی نظری
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کرد .آنزیم نسخهبردار معکوس از بخشی از ژنوم ویروس
که تکرشتهای است  RNAنسخهبرداری میکند و بعد

کرونا ویروس

مکمل DNAساخته
از روی آن یک نسخه دو رشتهای
ِ

از  40گونه مختلف خانواده کرونا ویروس ،تاکنون

میشود .این محتوای ژنتیکی با استفاده از واکنش

هفت گونه منتقلشده به انسان کشف شده است که

زنجیرهای تکثیر و سﭙس با نور فلورسانس و روشی

موجب بروز بیماریهایی همﭽون سرماخوردگی

موسوم به »در لحظه( 6کیفی)« مقدار و نوع ماده ژنتیکی

در انسان میشوند .گاهی برخی از کرونا ویروسها به

ویروس مشخﺺ میشود .در حال حاﺿر ،هیﭻ واکسنی

دستگاه تنفسی حمله و گاهی عالئم خود را در روده

برای ویروس کرونا وجود ندارد و برای جلوگیری از ابتال

و معده افراد نمایان میکنند .عالئم ویروس کرونا

به آن اقدامات مشابه با پیشگیری از سرماخوردگی انجام

در ریه ،اﻏلب در سرماخوردگیهای معمول و نوعی

میشود .این اقدامات شامل شستشوی دست با صابون

سرماخوردگی ترشﺢ آور به نام پِنومونیا ظاهر میشود

و آب گرم (ﺿدعفونیکننده) ،جلوگیری از تماس دست

که بهطورمعمول در بیشتر افراد با سرماخوردگی

(انگشتان) با ﭼشم ،بینی و دهان و همﭽنین ممانعت از

مالیمی همراه است .در این دسته ﭼهار کرونا ویروس

تماس نزدیک با افراد آلوده است [.]21

کشف شده استHCoV-229E، HCoV-OC43، HCoV- .

 NL63و  HCoV-HKU1ﭼهار نوع کرونا ویروس هستند

مدیریت جهادی
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که بهصورت مرتب در جمعیت انسانی ایجاد بیماری

مدیریت جهادی همان مدیریت اسالمی است با

میکنند و باعﺚ عفونت سیستم تنفسی در کودکان

اﺿافاتی در لفﻆ جهاد که در حقیقت مدیریت اسالمی

و بزرگساالن میشوند .انواع دیگری از این ویروس

تام و کامل است .رسالت مدیریت جهادی ،تﻐییر مبانی

مانند سارس ،مرس و کووید 19-با عالئمی شدیدتر

مدیریت ﻏربی ،جایگزینی مبانی اسالمی با آن ،بازخوانی

نیز وجود دارد .دوره نهفتگی بیماری کرونا به فاصله

نوین مدیریت اسالمی و در حقیقت مدل تکاملیافته آن

زمانی بین ابتال به ویروس و زمان شروع عالئم کرونا

است .یکی از مبانی نظری و عملی موجود در مدیریت

اطالق میشود که بیشترین تخمین برای دوره نهفتگی

جهادی توکل بر خداوند متعال است و این مبنا با اصول

ویروس کووید 19-از یک تا ﭼهارده روز است؛ اما بر

اولیه سکوالریسم بهعنوان آﻏاز مدیریت ﻏربی در تضاد

اساس یافتههای فعلی بهطورمعمول ویروس  5روز دوره

مطلق است و بهتبع خویش اصل توجه به امکانات را

نهفتگی داشته است [.]21

پیش از شروع حرکت نفی و اصل دیگری را جایگزین

برای تشخیﺺ آزمایشگاهی ویروس جدید کرونا از
روشی بنام واکنش زنجیرهای پلیمراز کمی 4با استفاده

میکند که همان ﺿربالمثل معروف »از تو حرکت و از
خدا برکت« است [.]22

از آنزیمی به نام نسخهبردار معکوس 5استفاده میشود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در سال  1392در دیدار با

واکنش زنجیرهای کمی یا »همزمان« این مزیت را

اعضای شورای شهر و شهردار تهران در تعریف مدیریت

افتخاری ،زرگرزاده و شمشیری [ ،]26عشق ،ایمان

جهادی فرمودند:
»مدیریت جهادی یعنی کار ،تالش ،با خدا حساب

و کار برای خدا ،جدیت ،خستگیناپذیری و شوق

کردن و علم تکیه کردن ،به درایت و تدبیر تکیه کردن.

به کار ،گامهای بلند ،ﭼالش با موانع و عبور از آنها،

اگر اینها محقق شود کارها پیش میرود .کشور نیز

شتاب همراه با تدبیر ،بصیرت و عدم ﻏفلت از وجود

همینطور قابل اداره شدن است .ما معتقدیم کشور را

دشمن ،در مقاله با دشمن بودن و مبتنی بر علم بودن را

نیز میتوان اینگونه اداره کرد .با کار جهادی میشود

از شاخصههای مدیریت جهادی میدانند؛ اما سلطانی

اداره کرد؛ نه فقط برای ما که در برههای از زمان قرار

[ ]27شاخصههای مدیریت جهادی را با جزئیات

گرفتیم که فشارها و تهدیدها و تعصبهای خباﺛت

بیشتری بهقرار ذیل عنوان نموده است:

آلود قدرتهای ﻏرب و طاﻏوت بر ما زیاد است؛ در همه

 -دینمحوری و کار برای رﺿایت خداوند متعال

شرایط همینطور است .در شرایط جنگ و صلﺢ ،در

بهعنوان محور اصلی تفکر مدیران و کارکنان؛

شرایط گشایش و سختی و انواع شرایط اینجور است.

 -آرمانگرایی ،والیتمداری و پیروی از رهبری در

اگر انسان با این روحیه وارد شود کارها پیش میرود«.
پس از مطرح ساختن مدیریت جهادی توسط مقام
معظم رهبری در شعار سال  ،92مفهوم آن در بین جوامع

تمامی سطوح سازمانی؛
 انعطافپذیری و سازگاری روشهای کار با توجهمقتضیات زمان؛

علمی مورد بحﺚ و بررسی قرار گرفت ولی تعریفی جامع

 -پیشتازی در ارائه افکار نو و اجرای طرحهای بزرگ؛

ارائه نشده است .دراینبین برخی سعی نمودهاند که

 -استقبال از مسئولیتهای مهم ،حیاتی و خطیر؛

تعاریفی را از این شیوه مدیریتی ارائه نمایند که بهطور

 تالش در جهت حفﻆ و تداوم دستاوردهای انقالباسالمی؛

مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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دوفصلنامه علمی پژوهشی

جدول  .1تعریفها و رویکردهای مدیریت جهادی

پور صادق و ذاکری
[]22

مدیریت جهادی نوعی مدیریت بومی ایرانی است که برگرفته از مدیریت
اسالمی است و ارکان اصلی آن از جنس مردم بودن و با مردم بودن،
روحیه ایثارگری ،تفکر راهبردی ،کار و تالش فراوان و والیت محوری
است.

شناسایی ابعاد رهبر ،پیرو و زمینه در
مدیریت جهادی

کوشکی []23

مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای
دستهجمعی ،مبتنی بر مبارزه نه صرفاً در عرصه نظامی بلکه در تمامی
عرصههای علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...در جهت نیل به
اهداف راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانع آن.

توجه ویژه به نقش رهبر در مدیریت
جهادی

عزتی []24

مدیریت جهادی یعنی عشق و ایمان به خدا ،خستگیناپذیر ،با گامهایی
بلند و دارای شتاب مدبرانه که با بصیرت و دشمنشناسی خود ،از موانع
پیش رو یکی پس از دیگری میگذرد و بهسوی ایجاد تمدن اسالمی
بهپیش میرود.

توکل به خدا ،بصیرت ،دشمنشناسی
و فراهم کردن زمینه برای ایجاد
تمدناسالمی

زواره []25

مدیریت جهادی نوعی الگوی مدیریتی بومی است که ویژگیها و
شاخصههای آن عبارت¬اند از :عشق به والیت و والیتپذیری و
والیتمحوری ،عشق به خدمت به مردم بهویژه روستائیان ،تأمين رفاه
عمومی ،توجه به مسائل فرهنگی و نیازهای فرهنگی مردم و جهادگران،
مسئولیتپذیری ،رعایت شئون اسالمی و دینی ،ساده زیستی و سالمت،
سختکوشی و پرتالش بودن ،رعایت رفتار اسالمی با مردم.

تولید الگوی مدیریتی بومی

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

نویسنده

تعریف

رویکرد

 نوگرایی و استقبال از افکار نو و طرحهای جدیدﭼا لشی ؛
 پاسﺦ به نیازهای جامعه و سازگاری مستمر بانیازهای در حال تحول؛
 ساختار ﻏیرمتمرکز تصمیمگیری و توجه به اصلشورا؛
 شناسایی و استفاده صحیﺢ از بیشترین ظرفیتهاو توانمندیهای سازمانها؛
 سرعت عمل الزم در حلوفصل مسائل و مشکالتاربابرجوع و ذینفعان؛

دوفصلنامه علمی پژوهشی

مدیریت جهادی با شکلگیری جهاد سازندگی به
وجود آمد که حاصل پیادهسازی مبانی اسالمی در علم
مدیریت است و در آنجا توانست مولد فرهنگسازمانی
منحصربهفردی شود که آن را از دیگر سازمانهای کشور
متمایز کند .اساس مدیریت در نظام جهادی بر پایه
رهبری و هدایت انسانها بهسوی وظایف خودشان و
سازندگی پایهگذاری شد .مدیریت جهادی هنر توانستن
و ارائه ایده جدیدی بود که با ظهور پدیده انقالب اسالمی

 پرهیز از هرگونه شتابزدگی در تصمیمات کالن؛ -بهرهگیری صحیﺢ و مناسب از منابع سازمانی؛

جهادی میتواند منجر به شکلگیری فرهنگ جهادی

 -افزایش ساعات بهرهوری کار در تمامی سطوح

با ابعادی مانند استفاده از ظرفیتها ،مقابله با موانع و

 حاکمیت سبک رهبری مبتنی بر جنبه هدایت،46

 -دانشمحوری ،یادگیرندگی و یاد دهندگی.

در ایران شکل گرفت .درك صحیﺢ از ماهیت مدیریت

سا ز ما ن ؛
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اساسی و حیات جامعه؛

حمایت و واگذاری اختیار؛
 ادای وظیفه مبتنی بر مدیریت جهادی ،داوطلبانهایثارگران؛
و
ِ
 برقراری روابط عاطفی و صمیمی کارکنان درفعالیتهای رسمی؛

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

 اهتمام به قناعت ،ساده زیستی شخصی و سازمانی،صرفهجویی و امانتداری؛
 دشمنشناسی و جهاد فی سبیل اﷲ و مبارزه بادشمنان داخلی و بیرونی
 کارآفرینی ،خودجوشی ،تحول ،پیشروندگی وپیش برندگی؛
 فرهنگسازی ،ترویﺞ و انتقال ارزشها و نمادهایاسالمی به نسلهای بعدی سازمان و جامعه؛
 تناسب ،تجانس ،رشد و همگرایی با حرکت و تکاملانقالب؛
 -مسئولیت اجتماعی و پاسخگو بودن به نیازهای

محدودیتها و نیز ارائه نمونهها و اسوهها شود [.]28
فرهنگ جهادی بهعنوان فرهنگسازمانی است که
کار در آن عبادت محسوب میشود .عناصر شاکله این
فرهنگ عبارتاند از :ایمان ،معنویت ،آرمانگرایی،
داشتن اهداف بلند و مقدس ،زیر پا گذاشتن فرهنگ
مادی و مادیگرایی و درنتیجه خدمت به مردم،
جوشش و تحرك ذاتی را میطلبد .در این تفکر ،فرد
جهادی کسی است که در برخورد با مسائل ،ﺿمن در
نظر گرفتن رﺿای خدا سعی میکند کار را به بهترین
نحو ممکن انجام دهد [ .]29در خصوص ویژگیهای
فرهنگسازمانی جهادی پژوهشهایی انجامشده که در
ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
(ج) بعد زمینهای دارای مؤلفههایی نظیر
مشارکتپذیری ،قناعت ،نهادینه کردن اخالق و
ارزشهای دینی در محیط کار و اهمیت دادن به
بیت ا لما ل .
به دلیل اهمیت ویژگیهای یازدهگانه سازمان
جهادی مطابق با پژوهش مرتضوی و زارع پور نصیرآبادی

[ ،]32به تصویری از احساسها و اشتراكهای کارکنان

حالت ،انجام کار وسیلهای برای افزایش وقوع نتیجه

نسبت به زمان ،ﭼگونگی انجام کارها و رفتار مورد انتظار

مطلوب و عالقه فرد نسبت به دستیابی به هدفهای

شامل موارد زیر پرداخته میشود:

سازمان میشود؛ بنابراین باید فضایی در سازمان

 .1هویت جهادی :به تعبیری هویت بیانگر یگانه شدن

ایجاد گردد که افراد برآورده شدن نیازهای خود در

فرد با سازمان است .به زبان مدیریتی ،همسویی

آن را ممکن و محتمل بدانند .ساختن فضای مطلوب

هدفهای فرد با اهداف سازمانی است که به وی

سازمانی از طریق ارائه و نمایش مداوم سازمان به

اینﭼنین احساسی را میبخشد .در تئوریهایی که

شکل مثبت ایجاد میشود .اگر بیشتر افرادی که

اصطالحاً به تئوری انتظار و احتمال معروف شدهاند،

درجایی کار میکنند ،از کاری که انجام میدهند

مدیران سازمانها سعی بر آن دارند که با افزایش

احساس شرمندگی داشته باشند ،انگیزه خود را از

میزان انتظار و احتمال اتفاق آنﭽه مورد نظر فرد است،

دست میدهند؛ زیرا افراد ،دوستدار مشارکت در

او را به انجام هدفهای سازمان برانگیزند .در این

کارهای خوب و ایفای نقش مثبت در محیط خویش

جدول  .2مؤلفههای مدیریت جهادی

نویسنده

مؤلفههای مدیریت جهادی

امام خمینی []30

اسالمگرایی و دینمحوری ،مردمداری ،تعهد و سالمت نفس ،خودسازی ،اخالص ،کمک به محرومان ،قانون
مداری ،هماهنگی در مسیر هدف

صادقی و قاسمی []31

سه ویژگی عمده فرهنگسازمانی شامل درگیر شدن در کار ،سازگاری و انطباقپذیری را با ویژگیهای مدیریت
جهادی تطبیق دادند و مؤلفههای مدیریت جهادی را با ارزشگذاری ،نوآوری و خالقیت ،روحیه جهادی،
رسالت و مأموریت ،انطباقپذیری ،کارآمدی و سازگاری تبيين نمودند.
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مرتضوی و زارع پور []32

هویت جهادی ،ابتکار فردی ،هدایت و سرپرستی ،سیستم تشویقی در سازمان جهاد ،انسجام گروهی در جهاد،
الگوی ارتباطی در سازمان جهادی ،تحمل اختالفسلیقه ،خطرپذیری (مسئولیتپذیری) ،کنترل (تمرکز و
رسمیت) ،حمایت مدیریتی ،میزان پایبندی به نظام ارزشی اسالم.

دوفصلنامه علمی پژوهشی

توالیی و شکوهیار []34

قناعت ،خدمت بیمنت به مردم ،اهمیت دادن به بیتالمال ،پرهیز از فساد مالی ،رعایت آداب اسالمی ،رعایت
تقوای الهی ،توجه به محرومین و مستضعفین ،همدلی و مشارکت ،ایثار و از خودگذشتگی و تکلیف مداری

حجازی فر []35

برنامهریزی و هدفگذاری ،ارتباطات ،سازماندهی ،رهبری ،نظام ارزشی ،تصمیمگیری ،کنترل ،توجه به رشد و
توانمندسازی ،منابع و امکانات ،خالقیت و نوآوری

داناییفرد و همکاران []36

هم رشدی ،تقوای سازمانی ،اخوت سازمانی ،حکمت ،ایثار همهگیر ،شجاعت ،اخالص ،مجاهدت مستمر،
اسوگی مدیر و انعطافپذیری

فرهی و همکاران []37

معنویت محوری ،ورزیدگی ،مجاهدت محوری و انطباق محوری

عامل اردستانی []38

طرز فکر ،سبک زندگی اسالمی ،سبک مدیریت و عملکرد اجرایی

ظهوریان ابوترابی و
همکاران []39

انعطافپذیری مولد رشد ،دینمحوری ،سبک زندگی دینی ،الگوی ارتباطی باز ،سبک رهبری همدالنه ،فرهنگ
متعالی کار ،همکاری و مشارکت ،مردمداری

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

بوداقی و شادی []33

مهمترین ابعاد مدیریت جهادی را به شرح زیر ارائه نمودند:
(الــف) بعــد ســاختاری دارای مؤلفههایــی نظیــر مدیریــت بــرای خــدا ،مدیریــت والیتــی ،انعطافپذیــری
ســاختار و تشــکیالت متناســب بــا شــرایط و مقتضیــات؛
(ب) بعــد رفتــاری دارای مؤلفههایــی نظیــر خودبــاوری ،پــرکاری ،تحولآفرینــی ،پویایــی ،سختکوشــی و
ســرعت عمــل در کارهــا؛
(ج) بعــد زمین ـهای دارای مؤلفههایــی نظیــر مشــارکتپذیری ،قناعــت ،نهادینــه کــردن اخــاق و ارزشهــای
دینــی در محیــط کار و اهمیــت دادن بــه بیتالمــال
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هستند .الزمه وفاداری به سازمان ،حمایت از مدیران

جهادگران در درون سازمان خویش دارند و به سبب

ردههای باالتر است .نمایش وفاداری و القای آن در

نوآوریها و دستاوردهای فردی از جایگاه مناسبی در

درون سازمان توسط مدیران و افراد ،هنگامی است که

سازمان برخوردار میشوند [.]32

رعایت ارزشهای پذیرفتهشده سازمان بهخصوص
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.3

هدایت و سرپرستی :اگر هدایت و سرپرستی

در حین کار یا از محیط پیرامون مورد سؤال واقع

را فرایندی بدانیم که از طریق آن ،افراد نسبت به

شوند .تمایل به ماندن در سازمان و تعیین شناسایی یا

کار و وظایف خود آشنا شده و کارشان را بهدرستی

معرفی خود بانام آن ،همگی ازجمله مواردی هستند

و بهموقع انجام دهند ،باید به دو نکته اساسی

که هویت را تعیین میکنند .به بیان عملیاتی منظور

شاخﺺهای عملکرد و هدفگذاری مؤﺛر توجه کرد.

از هویت جهادی عبارت از حدی است که افراد شاﻏل

کارکنان باید نحوه عملکرد مناسب را بدانند .این

در سازمان ،جهاد را از طریق میزان تعهد ،وفاداری به

مقصود از طریق استانداردهای عملکرد برآورده

سازمان ،دفاع از ارزشها ،ابقا در سازمان و  ...بهعنوان

میشود .استانداردهای عملکرد به مدیر و کارکنان

یک کل ،یگانگی میبخشد [.]32

کمک میکند و مبنایی برای ارزیابی خواهد شد .از

 .2ابتکار فردی :مطالعات نشان دادهاند در سازمانهایی

سوی دیگر مشخﺺ و دقیق بودن اهداف بهروشنی

که گرایش سلسله مراتبی شدید وجود دارد ،روحیه

بیان میکند که هر هدف ازنظر کمی ،کیفی و زمان

ابتکار و نوآوری از حد پایینی برخوردار است و

اتمام کار باید ﭼگونه باشد .تحقیقات نشان داده است

بالعکس ،هرقدر مسئولیت و اختیار در افراد افزایش

که هدف مشخﺺ ،پیش از اینکه به افراد گفته شود

یابد ،آنها بر عملکرد خود بیشتر میافزایند .طبیعت

»بیشترین توان خود را بکار گیرند« منجر به عملکرد

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

پرداختن به فعالیتها ،ماهیتاً ناشی از تعهد فرد نسبت

عالی میشود؛ زیرا هدف مشخﺺ ،عالقه و ﭼالش فرد

به خود و سازمانی است که در آن کار میکند .مدیران

را افزایش میدهد .به بیان عملیاتی منظور از هدایت

برخوردار از اعتمادبهنفس الزم ،ﭼنین ویژگیهایی

و سرپرستی بهعنوان یکی از عناصر فرهنگ جهادی

را بیشتر به دیگران تسری میدهند و به استقالل در

حدی است که مدیریت سازمان ،هدفهای روشن

فکر ،عمل و کسب مهارتهای الزم از طریق تحصیل

را تدوین و با تعیین شاخﺺهای عملکرد ،عملکرد

دانش و تجارب کاری افراد ارج مینهند؛ بنابراین

باالیی را از کارکنان انتظار دارد [.]32

محیطی که با ﭼنین مدیرانی اداره میشود ،بیانگر

 .4سیستم تشویقی در سازمان جهاد :ایجاد جاذبه

فضایی است که در آن به استقالل فردی و نوآوری

برای پیوستن افراد به سازمان ،حفﻆ و نگهداری

تأکید میشود؛ بهطوریکه افراد ،مسئولیت و تبعات

آنان پس از پیوستن به سازمان و وادار کردن آنان به

تصمیمات خود را به عهده میگیرند و به کسب کمال

عملکرد قابلاعتماد یا اخذ تصمیمهای خالق و بدیع،

بیشتر ،عالقهمند میشوند و بجای متکی بودن به

پاداشهای گوناگونی را طلب میکند .صرف وقت،

دیگران ،تواناییها و مهارتهای الزم را در خود ایجاد

تالش و مهارتهای خالق فرد با آنﭽه سازمان میتواند

میکنند .به بیان عملیاتی منظور از ابتکار فردی،

به او ارائه دهد ،مبادله میشود .قدردانی از تالشهای

میزان مسئولیت ،آزادی ،اختیار و استقالل است که

افراد ،قویترین فعالیتی است که میتواند انجام

گیرد .درواقع رمز پرورش نیروی انسانی ،قدردانی

آنها اداره موقعیتهای مبهم و پیشبینیناپذیر را

و تشکر از زحمات آنان به شکلهای گوناگون است.

تسهیل میکنند و بهاحتمال بیشتر به راهحلهای

اگر کارکنان مشکل انگیزشی داشته باشند ،نخستین

خالق و نو ،حساسیت بیشتری نشان میدهند [.]32

گام در رفع آن ،بررسی سیستم تشویق است .کارکنان

 .7تحمل اختالفسلیقه :سازمانهایی که برای

باید آشکارا بدانند که عملکردشان با حقوق ،ارتقاء،

کارکنان خود فرصت اظهارنظر در مسائل مربوط

شناسایی و مورد توجه قرار گرفتن و امنیت شﻐلی

به کارشان را فراهم ساخته ،مانع ارزیابیهای

ارتباط تام دارد .مطالعات کر )1975( 7حاکی از

واقعگرایانه کارکنان نشده و از هرگونه انتقاد و

این است که گاهی مدیران امیدوارند کارکنان رفتار

استدالل منطقی استقبال میکنند ،محیطی را ایجاد

معینی را از خود نشان دهند ،بدون اینکه رفتارهای

میکنند که تصمیمات و نحوه اجرای امور در آن

دلخواه خود را مورد تشویق قرار دهند .اگر عملکرد

واقعبینانه بوده و ﺿمانت اجرای آن نیز افزایش یابد؛

افراد از طریق مورد توجه قرار دادن رفتارهایشان

زیرا منطق گریزی حالتی یکطرفه داشته و مدیران

به آنها نشان داده شود ،میتواند سهم عمدهای در

استدالل توجیهگر تصمیمات آنها حمایت
از
ِ

سیستم انگیزشی داشته باشد [.]32

میکنند و تصویری کلی ،یکسان و از پیشساخته

 .5انسجام گروهی در جهاد :منظور از انسجام

را با کلیشهسازی به کلیه کسانی تعمیم میدهند

بهعنوان عنصری از عناصر تشکیلدهنده مطالعه

که در مقابل آنها قرار گرفتهاند و بر همین اساس

فرهنگسازمانی جهادی ،عبارت از حدی است که

نیز اخذ تصمیم میکنند و از اینکه تصمیماتشان به

ساختار سازمانی و مدیران ،واحدها را به هماهنگی

بوته نقد و بررسی گذاشته شود سخت بیزارند .به این

با یکدیگر تشویق و ترﻏیب میکنند و تعارﺿات را

جهت از ارزیابی درست و دیدن گزینههای مختلف

حداقل تقلیل میدهند [.]32

بازمیمانند و این خود به تحکیم یکسونگری و تعصب

ارتباطات فرایند ارسال پیام مفهوم شده دوجانبه

با دیگران و تصمیمگیریهایشان به ارزشهایی جز

بهوسیله فرستنده به گیرنده است .ﭼنین فرایندی

ارزشهای فردی و درونگروهی خویش نیندیشند.

در سازمان از طریق کانالهای ارتباطی از باال به

تحقیر کردن دیگران ،ناﭼیز شمردن آنان و مطرود

پایین ،پایین به باال ،افقی و مورب صورت میگیرد.

دانستن افکار و اندیشهها ،نشانههایی از وجود ﭼنین

یک زمینه که همواره مورد عالقه شدید روانشناسان

حالتی در سازمانهاست [.]32

سازمانی بوده ،پیامدهای مربوط به عملکرد انواع

 .8خطرپذیری (مسئولیتپذیری) :اگر قبول کردن

مختلف ساختارهای ارتباطی است .شبکههای

خطر یا پذیرفتن احتمال ﺿرر و زیان برای رسیدن

ارتباطی بسیار متمرکز تمایل دارند که موقعیت

به مقصود را خطرپذیری یا ریسک تعریف کنیم؛

رهبری مرکزیترین عضو درون شبکه را تحکیم

بنابراین فرد مخاطرهجو ،شخصی است که برخالف

بخشند؛ درحالیکه شبکههای ارتباطی کمتر

افراد محتاط یا محافظهکار اﻏلب راﺿی به وﺿع

متمرکز ،موجد سطوح باالتری از خشنودی هستند.

موجود نبوده و برای رسیدن به اهداف باالتر ،حاﺿر
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مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

 .6الگوی ارتباطی در سازمان جهادی :بهصورت نظری،

منجر شده و موجب میگردد تا افراد ،بدون ارتباطات
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است درجهای از خطر و وقوع ﺿرر و زیان را بﭙذیرد.

سازمانی اعضا میگذارد .از خصوصیات بارز و مشهود

ﭼنین پذیرشی در سازمان ممکن است خود را از

نهادهای انقالبی خلوص نیت و پایبندی اعضای آن

طریق مسئولیتپذیری و یا خالقیت و تهور برای

به ارزشها و معیارهای اسالمی است .درواقع وجود

انجام کارهایی نشان دهند که دیگران بدان تمایلی

این خصیصه در فرهنگ و جو حاکم بر این نهادها،

ندارند .تقبل آزادانه کارکنان در انجام امور سازمانی و

باعﺚ پرورش روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در

احساس تعهد یا ملزم نمودن خود به انجام آن همراه

جهت آرمانهای سازمانی و جامعه بوده است که

با عالقهمندی در پذیرش مخاطرات و تبعات آن در

رمز موفقیت این سازمانها را نیز ﭼیزی ﻏیرازاین

سازمان حاکی از به رسمیت شناختن بلوغ روانی-

نمیتوان دانست .به بیان عملیاتی منظور از نظام

سازمانی افراد توسط سازمان و وسعت بخشیدن به

ارزشی موردقبول عبارت از تعیین حدی است که یک

میدان عمل آنها در انجام مسئولیتهایشان است

سازمان جهادی خود را به پایبندی و حفﻆ ارزشهای

[.]32

اسالمی تشویق و ترﻏیب میکند [.]32

مدیریــت جهــادی و جهادگــران :نقــش پشــتیبان در هماهنگــی
جهادگــران و بیمــاران در کنتــرل بیمــاری کرونــا  -طاهــره ندایــی

 .9کنترل (تمرکز و رسمیت) :در اینجا منظور از

 .11حمایت مدیریتی :یکی از وظایف مدیریت ،پرورش

کنترل ،بیان تعریف نظری آن به معنی توانایی

نیروی کار موفق است که زاینده ،خالق و متعهد به

تشخیﺺ ،پیشگیری و اصالح مﻐایرتهای عملیات

سازمان باشد .مدیرانی که نسبت به گروههای کاری

سازمانی از استانداردهای تعیینشده با اطمینان از

و افراد ،از خود تعهد نشان میدهند ،سعی میکنند از

قابل حصول بودن اهداف سازمان نیست بلکه کنترل

طریق سه دسته فعالیت ،حمایت و پشتیبانی خود را

از بعد نظارت سلسله مراتبی در برابر نظارت خود

در برابر کارکنان شکل دهند( :الف) نشان دادن عالقه

(برونی یا درونی) مطرح است .سخن این است که

و شناسایی مثبت به کارکنان با تمرکز بر نقاط قوت

سازمانهای بوروکراتیک با تأکید بر پیروی از مقررات

آنان و جلوگیری از اظهارنظرهای مخرب در مورد

و تبعیت از دستورات و طراحی سازوکارهای کنترل

دیگران؛ (ب) دادن بازخورد ارشادی که یک روش

خارجی و نظارت مستقیم بر افراد بهجای نظارت

واقعی برخورد با عملکرد ﺿعیف یا ناموفق افراد است.

بر فرایند و جریان کار ،بازدارنده خالقیت کارکنان

ارائه بازخورد مناسب و صادقانه به همراه تجدیدنظر

میشوند .مطالعات پیشین نشان داده که هرﭼه افراد

در اهداف عملکرد وسیلهای است که از طریق آن،

بیشتر مجاز به انتخاب فعالیتهای مربوط به کار

کارکنان ترﻏیب به بیان ﺿعفها و تشویق برای کسب

خود باشند ،عملکردشان در آن فعالیتها بیشتر

توانایی میشوند( .ج) ترﻏیب افراد به ارائه فکرهای

خواهد بود .به بیان عملیاتی کنترل عبارت است از:

خالق و فراهم آوردن تمهیدات الزم ،مدیران اﺛربخش

تعداد قوانین و مقررات و میزان نظارت مستقیمی که

از طریق اقدامات متعارف و توجه به افکار دیگران،

مدیران برای نظارت بر رفتار کارکنان دارند [.]32

فرصتهایی فراهم میآورند که با آزمودن افکار و

 .10میزان پایبندی به نظام ارزشی اسالم :ارزشها و

نتایﺞ ،فکر موفق بهحساب صاحب آن گذاشتهشده

اعتقادات افراد سازمان از عوامل مهمی است که تأﺛیر

و بدین گونه تمام توان و ظرفیت افرادش را به کار

فوقالعادهای بر فرهنگ سازمان و درنهایت بر رفتار

میگیرد و با اینگونه اقدامات فضای مناسبی از

اعتماد ،موفقیت و اطمینان را فراهم میآورد و به

مقابله با شیوع کرونا در ایران دارند و همین باعﺚ شده تا

تحکیم ارتباطات و حمایت متقابل کمک میکند .به

شیوه و مدل عملکردی ایران در مقایسه با دیگر کشورها

بیان عملیاتی حمایت مدیریتی میزان ارتباط سازنده

متفاوت باشد و البته به موفقیتهای قابلتوجهی نیز در

مدیران سازمان جهاد با کارکنان است که به آنان

کنترل و جلوگیری از بحرانیتر شدن شرایط دست یابد.

کمک کرده و از آنان پشتیبانی میکنند [.]32

در پی شیوع ویروس کرونا در اﻏلب استانهای کشور،

گروههاي جهادي و نقش آنان در كمك به
کنترل بیماری کرونا

گروههای جهادی و نیروهای مقاومت بسیﺞ پابهپای
مسئوالن و نیروهای نظامی بهصورت خودجوش وارد
میدان شدند تا با ویروس منحوس کرونا مقابله کنند.

جامعه ایرانی در ماههای گذشته روزهای سخت و

کار جهادی ،به معنی کار برخاسته از ایمان و

ترسناکی را سﭙری کرد و در این ایام جهان با مفهومی

بهکارگیرندهی هر ﭼه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان

بسیار سهمناك به نام کرونا ویروس آشنا شد .ویروسی

است [ ]41و به افرادی که با این هدف در کنار یکدیگر

که به تنهائی عجز بشر بهخصوص جهان پیشرفته ﻏربی

قرار میگیرند ،گروه جهادی میگویند .گروه جهادی

باآنهمه ا ِفاده ،ادعا و امکانات محیرالعقول را در برابر

بر دو نوع است :یک گروه جﻐرافیا محور و مهاجر

قدرت الیزال الهی بهروشنی آشکار ساخت .آری از هیمنه

است که افراد جهادی از شهر و استان خود مهاجرت

این بیماری العالج بسیاری در سرتاسر گیتی وفات

میکنند .جنس این گروه این است که دارای بلوغ

یافتند و مشاهده گورهای دستهجمعی در کشورهای

سنی هستند و ازنظر پشتوانه حمایتی جایگاهی دارند

دیگر حاوی صحنههایی دلخراش و ناراحتکننده برای

(مانند گروههای جهادی دانشجویی که در قالب یک

همگان است .ایران اسالمی هم همﭽون سایر بالد با این

برنامه به جلب مشارکت میپردازند) .وقتی یک گروه

مدیریت خسته و بوروکراتیک مدیران پیر و بازنشسته

پایگاه بسیﺞ نیز مشارکت میکنند .بخش دیگر ،گروه

حاﺿر در رأس دستگاهها وارد است که در جای خود باید

جهادی است که محله محور و مسجد محور یا پایگاه

بررسی شود [.]40

محور هستند که بهصورت منظم وجود دارند [.]42

درحالیکه در سایر کشورها ،دولت نقش به نسبت

این گروههای جهادی که شبانهروز پایکار هستند در

انحصاری در مقابله با کرونا بر عهده داشته است ،در

امر پاكسازی ،گندزدایی و ﺿدعفونی محیط شهری

ایران مقابله با کرونا شامل مجموعه عملکردی از دولت

به یک ستون اصلی و تأﺛیرگذار تبدیل شدهاند .درواقع

و گروههای ﻏیردولتی بوده است .مدل و تجربه ایران در

گروههای جهادی پایگاههای مختلف بسیﺞ بهمنظور

برخورد با کرونا تا حدودی منحصربهفرد و در ﭼارﭼوبی

حفﻆ سالمتی شهروندان در کنار مردم حضور دارند؛

بومی است که در دیگر کشورها کمتر شاهد اجرای آن

خود را سﭙر بالی آنان کردهاند .این گروهها؛ پاكسازی،

بودهایم .در کنار وزارت بهداشت ایران بهعنوان متولی

ﺿدعفونی اماکن عمومی ،مساجد ،کیوسکها،

اصلی مدیریت بحران شیوع کرونا ،گروههای خودجوش

دکمههای عابر بانک و معابر پرتردد شهری را در اولویت

مردمی ،نیروهای بسیﺞ اقشار نقش قابلتوجهی در

خود قرار دادهاند؛ بهگونهای که سهم مؤﺛری در مهار
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بیماری از همان ابتدا درگیر بود و حتماً نقدهایی به نوع

جهادی از بیرون میآید افرادی از محله ،مسجد و یا
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کرونا بر عهده دارند [ .]43گروههای جهادی در شهر

همﭽنین کمکرسانی به زلزلهزدگان استان کرمانشاه

مقدس قم نیز ،همزمان با شروع بحران کرونا آﻏاز به

را در کارنامه خود داشته است [ .]42درواقع گروههای

کار کردند .برای مثال مسئول سازمان بسیﺞ سازندگی

جهادی در قم و سایر استانهاي ایران همیشه در مواقع

استان قم گفت 3000 :نفر در قالب  260گروه جهادی

بحرانی و درزمینههای مختلف به کمک کشور آمدهاند

پایگاه محور و جﻐرافیا محور در قم فعال هستند و در

و بدون هیﭻ ﭼشمداشتی بار تحمیلشده به جامعه

سطﺢ گستردهای در موﺿوع بهداشت و درمان و تهیه

را بر دوش گرفتهاند و ﺛابت کردهاند که با اتکا به این

شویندهها و ﺿدعفونی معابر و اماکن عمومی با بودجه

نیروی مردمی میتوان خیلی از مشکالت را در کشور

خودشان و کمکهای خیرین اقدام میکنند [.]44

حل کرد .بر این اساس نقش قابلتوجه مشارکتهای

فعالیتهای خدماتی در بیمارستانها و مراکز درمانی،

داوطلبانه مردمﯽ در قم در قالب گروههای بسیجی و

تالش برای ایجاد آرامش معنوی در جامعه ،کمکرسانی

جهادی نهتنها به افزایش توان عمومی در مقابله با بحران

به اقشار محروم و مستضعف درگیر بیماری ،راهاندازی

شیوع کرونا منجر شده ،بلکه ﭼارﭼوب و مدلی ایرانی را

آزمایشگاههای تولید مواد ﺿدعفونی و کارگاههای تولید

از نحوه مقابله با بحران ازجمله در جریان شیوع کرونا

ماسک و گانهای بیمارستانی ،ﺿدعفونی معابر عمومی،

ارائه داده است که در دیگر کشورها کمتر شاهد آن

فعال شدن گروههای تخصصی جهادی برای خدمات

هستیم .در همین ارتباط گزارشها نشان مﯽدهد ،به

فنی و مهندسی در مراکز درمانی ،پشتیبانیهای مالی

دنبال شیوع کرونا در قم ،شهر به  5ناحیه تقسیم شد

مردم برای تهیه اقالم پزشکی و  ...تنها گوشهای از

که هر ناحیه به یک مدیر جهادي ،گروههاي جهادي و

این رزمایش معنوی جامعه ایمانی در شهر قم است

پشتیبان بهعنوان هماهنگکننده گروههاي جهادي،

[ .]45همﭽنین استاندار قم در آئین تجلیل از بانوان

مدیر جهادي و بیماران ترخیﺺ شده از بیمارستان

جهادگر میدان دفاع از سالمت استان قم خاطرنشان

تقسیم گردید.
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کرد :عملکرد ستاد بحران استان قم بهعنوان اولین

تفکر جهادي مدیریت برخﯽ از نواحﯽ ازجمله ناحیه

استان کاشف این ویروس در کشور و در اوج این بحران

 3شهر قم و به کار گماشتن مدیر پشتیبان بهعنوان

با تعامل و انسجام همه نیروها و ظرفیتها در کشور

نقش هماهنگﯽ و درواقع پشتیبانﯽ عملیات گندزدایﯽ

سرآمد است .ارزیابی کشوری صورت گرفته از عملکرد

از منازل بیماران ،باعﺚ گردید عملکرد این ناحیه نسبت

ستاد بحران استان قم حاکی از پیشتازی قم در عرصه

به باقی نواحﯽ به لحاظ متراژ گندزدایﯽ از منازل ،تعداد

مبارزه و کنترل بیماری است و برخالف خیاالت و سیاه

افراد ﻏربالگري شده و استفاده از مواد ﺿدعفونیکننده،

نمایی دشمنان در مورد قم ،این استان بهخوبی و با

بسیار مثبت و کالن باشد (به نقل از جلسه کمیته درمان

همراهی و فداکاری همه گروهها در شرایط مناسبی

و بهداشت قرارگاه مردمﯽ کریمه اهلبیت حضرت

بسر میبرد [ .]46سازمان بسیﺞ سازندگی قم عالوه

معصومه (س)) .حال با توجه به عملکرد مثبت و باالي

بر موﺿوع اخیر کرونا ،ساماندهی گروههای جهادی

این ناحیه ،ﺿروری است که اهمیت وجود نقش مدیر

و کمک به سیلزدگان استان لرستان و خوزستان و

پشتیبان به لحاظ مفهومﯽ و عملیاتﯽ مورد تحلیل قرار

ساختوساز مسکن سیلزدگان در این دو استان و

گیرد.

مدير پشتيبان و نقش آن در فرآيند

مديريت جهادي

نیروی انسانی را باید مهمترین سرمایه سازمان دانست
که نقشی کلیدی و با اهمیت در دستیابی سازمان به
اهدافش دارد .امروزه سازمانها هزینههای فراوانی بابت
جذب و نگهداری منابع انسانی صرف میکنند تا در عرصه
رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند .سازمانهای بهرهمند
از بهترین فناوریها و امکانات ،در فقدان نیروی انسانی
متخصﺺ و کارآمد و عدم توانایی در بهره بری الزم از
آنها ،نمیتوانند بر محیط تأﺛیر داشته و در عرصه رقابت،
موفق عمل کنند [ .]47باید انسان را رکن و اساس تحول
تلقی کرد .در اهمیت نیروی انسانی نیز باید گفت نقش
هیﭻ عاملی را در توسعه کشور نمیتوان با عامل انسانی
برابر دانست و بیگمان نقش عامل انسانی با رشد دانش و
فناوری ارتقا مییابد [ .]48توسعهسازمانی درگرو انسان
توسعهیافته و تحول و تعالی سازمانی مرهون مدیران،
کارکنان متعالی و تربیتیافته است .رمز و راز پویایی
و بالندگی سازمانها در سایه رشد و وارستگی انسانی
است [ .]27سلطانی [ ]27در پژوهش خود با عنوان
مدیریت جهادی :ﭼالشها و الزامات ازجمله ویژگیهای
انسانی تحلیلگرا ،بلندپرواز و سرشار از افکار محرك
میداند .همﭽنین بلوغ و شایستگی ،مشارکت فعال،
روحیه ایثارگری و مردمدوستی از دیگر ویژگیهای یک
نیروی جهادی است [ .]22وجود نیروهای پشتیبانی در
نظام بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاهی و
اداری کشور نشاندهنده اهمیت حضور آنان در تسریع
روند کار و جلوگیری از اتالف وقت بوده و بدون شک یک
مدیر جهادی شایسته و باتجربه از این نیرو در گروههای
خود نیز استفاده مینماید.

بهعنوانسازمانپشتیبانوهمیارتعریفمیشوند[.]49
یکی از ویژگیهای مهم کار جهادی انجام کار تشکیالتی
است .در کار تشکیالتی تقسیمکار بهخوبی صورت
میگیرد و هر فرد کار خود را به نحو احسن انجام میدهد
[ .]20علمگرایی ،تخصﺺ گرایی و شایستهساالری از
ویژگیهای کار جهادی است .سازمان جهادی بدون
تخصﺺ و انتخاب افراد شایسته ،کارایی الزم را نخواهد
داشت [ .]20در مدیریت جهادی تقسیمکار با توجه به
روحیات جهادی ،گذشت و مهارتهای فنی و تخصصی
افراد تأمین میگردد [ .]50پیشبینی تأمین کمک و
حمایت برای فعالیتها و طرحهای مقابله و مدیریت
شرایط اﺿطراری ازجمله وظایف نقشهای پشتیبانی
است [ .]49بدون شک راز موفقیت در دوران هشتساله
دفاع مقدس ،وجود پشتیبانی کارآمدی بوده است که
بتواند نیازهای رزمندگان را بهموقع و درست پاسﺦ دهد
[ .]51لذا حضور پشتیبان در هماهنگی و زمانبندی
انجام کارها توسط گروهها و سازمانهای جهادی کمک
شایانی بهسرعت عمل آنها در کنترل کرونا نموده است.
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همﭽنین در کتاب دائرهالمعارف نظامی دفاع بینالمللی
از موارد ششگانه اصول پشتیبانی یاد شده که بخش
قابلتوجهی از ویژگیهای یک پشتیبان را در خود جای
داده است .این ویژگیها عبارتاند از:
 .1اصل وحدت هدف :تالش مشترك ،وابستگی
متقابل و یکﭙارﭼگی کارکردی ،فهم و اعتماد متقابل،
همکاری و کار گروهی.
 .2اصل آمادگی :دوراندیشی و قضاوت ،تعین
نیازمندیها ،هماهنگی در برنامهریزی و برنامهها؛
 .3اصل کارآمدی :آمادگی عملیاتی ،امکانپذیری
و قابلباور بودن ،بسندگی و پایداری ،پراکندگی و
حفا ظت .
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یک مدیریت جهادی را به ترتیب برخورداری از منابع

سازمان یا افرادی که در خارج از محل حادﺛه هستند

 .4اصل صرفهجویی :حذف موارد عدم کارایی و اتالف،

را براي مدیر پشتیبان فراهم کرد .از اصول ذکرشده در

اﺛربخشی نقش در برابر اﺛربخشی هزینه ،عقالنی

مورد ویژگﯽهاي یک مدیر پشتیبان به لحاظ عملکرد

سازی ،استانداردسازی و تخصصی کردن پشتیبانی

ملموس نگارنده مقاله ،از نزدیک مﯽتوان به موارد زیر

یکﭙارﭼه.

اشاره کرد:

 .5اصل واکنشپذیری و مسئولیت :انگیزه و شتاب به

اصل وحدت هدف ،تالش مشترکﯽ بین سه
 .1در ِ

سمت جلو ،کنترل محلی و متمرکز منابع پشتیبانی

بخش مدیرت جهادي ،گروههاي جهادي و مدیر

پیشگیرانه ،تعهد نسبت به انجام وظایف.

پشتیبان متناظر با هدف سالمتﯽ بیماران مبتال به

 .6اصل ابتکار و کاردانی :تنوع مهارتها ،خالقیت و
نوآوری [.]51
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کرونا صورت گرفت.
اصل آمادگﯽ ،موارد هماهنگﯽ با بیماران
 .2در
ِ

به نظر میرسد به دلیل شروع فعالیت گروههای

مشخﺺ شده در لیست ارائه شده از اداره بهداشت قم

جهادی از زمان انقالب و جنگ ،این ویژگیها بهنوعی در

به مدیریت نواحﯽ پنﺞگانه قم ،براي ورود گروههاي

پشتیبان جهادی زمان حال نیز متصور باشد؛ ﭼراکه یک

جهادي و متقاعد کردن آنان براي ﻏربالگري و

پشتیبان جهادی که به گروه و کار جهادی خود متعهد،

ﺿدعفونی منزل صورت گرفت.

در انجام کار خالق ،باانگیزه در انجام وظایف به نحو

اصل کارآمدي ،مدیران پشتیبان و کل ساختار
 .3در ِ

شایسته و دوراندیش در استفاده از امکانات ،اطالعات و

مدیریتﯽ گروه و گروههاي جهادي ،تالش بیوقفهای

پیشبینی نیازمندیهای گروه در آینده است و بین او

در جهت ریشهکن کردن این بیماري ،در تمام ساعات

و اعضای گروه جهادی اعتماد و فهم متقابل وجود دارد

شب ،روز ،ایام تعطیل و ﻏیر تعطیل داشتند .حتﯽ

و میتواند در اﺛربخشی عملکرد کل گروه جهادی سهم

ایام ماه مبارك رمضان اختاللﯽ در این روند عملیاتﯽ

بسزایی داشته باشد.

ایجاد نکرد.

مدیران پشتیبان در قم نیز از این قاعده مستثنا

اصل صرفهجویﯽ به شکل کام ً
ال ملموس ،مدیران
 .4در ِ
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نبودهاند .ظاهرا ً در ساختارهاي مدیریتﯽ مرسوم و

پشتیبان تالش کردند ﺿمن هماهنگﯽ از قبل با

ازجمله مدیریت جهادي مدلﯽ براي این نقش و یا حوزه

بیماران ،گروههاي جهادي با درب بسته و تﻐییرات

مشخصﯽ براي این فرد وجود نداشته است اما بسیار

محتمل در آدرس مواجه نشوند .صرفهجویﯽ در وقت

محتمل است ،افراد بسیاري در این نقش در بحرانهاي

و هزینههاي حملونقل از موارد مثبت این کار بود.

مختلف کشور ازجمله ،سیل ،زلزله ،آتشسوزي،

اصل واکنشپذیري و مسئولیت ،مدیران
 .5در
ِ

رانش زمین و  ...وجود داشتهاند و خالصانه و متعهدانه

پشتیبان تالش کردند باانگیزه و متعهدانه به کار و

فعالیت کردهاند .مدیران پشتیبان در قم ،بدون هیﭻ

مسئولیت خود توجه کرده و آن را به نحو شایسته

الگو و خطمشی خاصﯽ و فقط به لحاظ خلوص در نیت

انجام دهند .صحبت با بیماران بهبودیافته ،دلجویﯽ

کمکرسانﯽ به این بحران ناگهانﯽ و خطرناك ،وارد

و احوالپرسﯽ با آنان ،شنیدن حرفها ،دردها و

عرصه خدمترسانﯽ به شهروندان خود شدند .شرایط

مشکالت جسمانﯽ و روانﯽ حاصل از بیماري ،بخشی

شیوع ویروس کرونا ،نقش هماهنگﯽ از منزل یا محل کار

از اقدامات بسیار مهم مدیران پشتیبان در ارتباط با

بیماران کرونایﯽ بود.

»جهاد« کارخانه انسانسازی است ،فضایی که انسان را

اصل ابتکار و کاردانﯽ ،مدیران پشتیبان که اﻏلب
 .6در ِ

با ﺿعفها ،کاستیها و ترسهایش روبرو میکند و به او

داراي تحصیالت دانشگاهی و مدیریتﯽ بودند ،گاهی

فرصت و امکان رشد میدهد .مدیریت جهادي ،مدیران

در طی روز و پس از ﻏربالگري و ﺿدعفونﯽ توسط

پشتیبان و بهخصوص گروههای جهادی با صیانت از

گروههاي جهادي ،ﺿمن تماس تلفنﯽ با بیماران

واژه جهاد ،جایگاه و منزلت رفیع آن را در پیشگاه خدا و

کرونایﯽ از نحوه عملکرد ،برخورد و انجام وظایف

مردم؛ مفهومﯽ حقیقﯽ و عملﯽ بخشیدند .انگیزه دینﯽ

محوله آنها سؤال مﯽکردند .شاید این روش ابتکاري

و تفکر جهادي نوعﯽ حرکت پویاي مؤمنانه است که

را بتوان همان رﺿایت از عملکرد اطالق کرد.

گویﯽ نسل به نسل ،از زمان انقالب اسالمﯽ و تأسیس

نتیجهگیری
این مقاله با توجه به تجربه ملموس نگارنده بهعنوان

جهاد سازندگﯽ ﭼون نهال شکل گرفته و روزبهروز بر
قدرت و استحکام آن افزوده مﯽشود و این راهﯽ است
که همﭽنان ادامه دارد.

مدیر پشتیبان ،در طول حدود  80روز مواجه با شرایط
کرونا در استان قم نگاشته شد .در این مقاله سعﯽ شد

پینوشت ها:

1. Corona Virus Disease
2. Zhang
3. Social distancing
4. Quantitative polymerase chain reaction
5. Reverse transcriptase
6. Real-time
7. Keer

سبک مدیریت جهادی بهعنوان سبکی بومی و متناسب
با شرایط بحران کرونا مورد بررسﯽ قرار گیرد .مدیریت
جهادي را؛ علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای

دستهجمعی ،مبتنی بر مبارزه نه صرفاً در عرصه نظامی
بلکه در تمامی عرصههای علمی ،سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،بحران بیماري و حوادث ﻏیرمترقبه  ...در جهت
نیل به اهداف راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانع
آن مﯽدانند .فعالیت گروههاي در ارتباط با این سبک،
جهادي ،افرادي داوطلب در خط مقدم مقابله و مبارزه
با تمام عرصههاي ذکر شده هستند که به دو گروه)1( :
جﻐرافیا محور و ( )2محله ،مسجد و پایگاه محور تقسیم
مﯽشوند .مدیر پشتیبان بهعنوان هماهنگکننده
و رابط بین مدیریت جهادي ،گروههاي جهادي و
بیماران کرونایﯽ قرار مﯽگیرد .اصول مهم به کار گرفته
شده توسط مدیر پشتیبان ،وحدت هدف ،آمادگﯽ،
کارآمدي ،صرفهجویﯽ ،واکنشپذیري ،مسئولیت و
ابتکار و کاردانﯽ تا حد امکان بیان شد .در نگاه دینی ما
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Saadatmand,S.,HajiGholamiEsfahani,Z.,Dakhili
M. (2017). Evaluation of CTX-M-1 Beta Lactamase
Gene in Escherichia Coli isolated from the urine
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نشر دفتر نماینده ولیفقیه.
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چكيده:
اخیــرا ً همهگیــری بیمــاری کرونــا ویــروس جدیــد ) (Covid-19منجــر بــه ایجــاد اســترس و اضطــراب زیــادی
در سراســر جهــان شــده اســت .اکﺜــر کشــورها بــرای کنتــرل شــیوع کوویــد 19-تصمیــم بــه اســتفاده از قرنطینــه
گرفتهانــد؛ و بنابرایــن میــزان اســتفاده از فضــای مجــازی افزایــش یافتــه اســت .دیــن ،دیــنداری و هویــت دینــی نیــز،
در نظریههــا و پﮋوهشهــای تجربــی علــوم اجتماعــی همــواره مــورد توجــه بــوده اســت .بــه نظــر میرســد کــه ایــن،
یــﮏ امــر پذیرفتهشــده و عمومــی در میــان دانشــمندان علــوم اجتماعــی اســت کــه هویــت دینــی ،نقــش پُررنگــی در
زندگــی مــردم دارد .در بحــﺚ هویــت دینــی ،برخــورداری از دیــن و تعالیــم مذهبــی مشــترک در یــﮏ جامعــه مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .بــا توجــه بهشــدت یافتــن فرایندهــای توســعه و نوســازی در جوامــع کنونــی ،مذهــب همﭽنــان
در تمــام ابعــاد خــود ،بهعنــوان منبعــی مهــم بــرای هویــت و معنــا بﺨشــی در جهــان متجــدد بــه شــمار مــیرود.
ایــن مقالــه بــه دنبــال تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای مجــازی اســت بــه ایــن منظــور
ابتــدا تعاریفــی از دیــنداری ارائــه شــده و ســﭙس شــاخصههای مربــوط بــه آن معرفــی میگــردد و ســﭙس بــه بیــان
مصداقهــای آن در فضــای مجــازی پرداختــه میشــود تــا از خــالل بحــﺚ روشــن گــردد کــه تنهــا راه ســالمت روان
و آرامــش بﺨشــی ،قــرار گرفتــن در مﺄمــن دیــن و دیــنداری اســت و بــا توجــه بــه شــرایط همهگیــری بیمــاری کرونــا
و توســعه فضــای مجــازی بهتریــن راهــکار تبییــن شــاخصههای دیــنداری در فضــای مجــازی اســت .نویســنده امیــد
دارد بــا نوشــتن مقالــه حاضــر ســهمی هرچنــد کوچــﮏ در گســترش فرهنــﮓ دیــنداری در فضــای مجــازی بــردارد.
واژههاي كليدي :دینداری ،شاخصه ،فضای مجازی ،کووید19-
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he Indicators of Religiousness and its Examples in Cyberspace: a Way to
Calm Down a Society with Mental Health during the Corona
*M. Adib zadeh

The recent epidemic of the new coronavirus (Covid-19) has caused a great deal of stress and
anxiety around the world. Most countries have decided to use quarantine to control the prevalence
of Covid-19. Asa result, the use of cyberspace has increased. Religion, religiousness and religious
identity have always been considered in empirical theories and studies of social sciences. It seems
to be a generally accepted fact among social scientists that religious identity plays a major role
in people›s lives. In the discussion of religious identity, having a common religion and religious
teachings in a society is considered.
Due to the intensification of development and modernization processes in today›s societies,
religion is still considered in all its dimensions as an important source of identity and meaning
in the modern world. This article seeks to explain the characteristics of religiousness and its
examples in cyberspace. For this purpose, it was first tried to identify religiousness and then its
related characteristics were introduced along with its examples in cyberspace. It was also clearly
discussed that the only way to mental health and relaxation is to seek refuge in religion and
religiousness. During the pandemic virus, cyberspace can play a significant role in illustrating the
characteristics of religiousness.

Keywords: Covid 19, Cyberspace, Indicator, Religiousness.

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

Abstract

مقدمه
در پایان دسامبر  ،2019گسترش یﮏ بیماری عفونی
جدید در شهر ووهان چین گزارش شد که توسط یﮏ

کرونا ویروس جدید ایجاد شده و رسماً توسط سازمان
بهداشت جهانی ) (WHOبهعنوان کووید 19-نامگذاری
گردید .گسترش کووید 19-به دلیل سرعت انتقال آن
منحصربهفرد بود و باعﺚ ایجاد وضعیتی اضطراری در
سرتاسر جهان ﻃی کمتر از چند ماه شد .این بیماری
نهتنها موجب نگرانیهای سالمت همگانی بلکه سبب
بروز تعدادی از بیماریهای روانشناختی شامل
اضطراب ،ترس ،افسردگی ،برچسبزنی ،رفتارهای
اجتنابی ،تحریﮏپذیری ،اختالل خواب و اختالل
استرس پس از سانحه است .در این شرایط ،حفﻆ
وضیعت سالمت روان افراد ضروری است؛ زیرا افراد
مﺨتلف جامعه ممکن است محرکهای استرسزایی را
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در ﻃول انتشار آن تجربه نمایند ].[1
امروزه ،روشهای ارتباﻃی با دیگران از ﻃریق اینترنت
افزایش یافته است و خانواده ایرانی در سبد فرهنگی
خود با شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی و رسانههای
نوین مواجهاند که هرکدام بهنوبه خود ،بﺨشی از فرایند

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

تﺄﺛیرگذاری در آن را هدف گرفتهاند .برخی از شبکههای
ماهوارهای ،بهﻃور تﺨصصی تمام تمرکز خویش را
بر مقوله خانواده نهادهاند و پیام مشترک برنامههای
آنها عبارتاند از :ترویﺞ خانوادههای بیسامان و
لجامگسیﺨته در مقابل ساختار خانواده ،عادیسازی
خیانت همسران به یکدیگر ،عادی جلوه دادن روابط
جنسی دختر و پسر پیش از ازدواج ،ترویﺞ فرهنﮓ
همباشی بهجای ازدواج و عادی جلوه دادن سقطجنین
برای دختران ] .[2بهموازات رشد فناوری و گسترش
مالکیت رایانهای ،انسانها تقریباً تمام فعالیتهای خود

را شامل فعالیتهایی مانند دانلود اﻃالعات ،خواندن و
نوشتن روزنامه ،ارسال و دریافت پیام ،ایمیل ،صوت و
عکس حول فضای سایبری هدایت میکنند .این فضا
در حقیقت نماد ابزاری جدید برای ارتباط و بهویﮋه
ارتباﻃات الکترونیکی است که در آن سرعت و وسعت
حرف نﺨست را میزند .از دو جنبه میتوان در مورد
فضای مجازی سﺨن گفت :از سویی ،ما با واقعیتی
مجازی روبهرو هستیم؛ نوعی فضای سهبعدی سایبری
که انسانها به آن ورود و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
از سوی دیگر ،ما جهانی از شبکههای رایانهای داریم که
از ﻃریق کابل و دیگر ابزارهای ارتباﻃی به یکدیگر متصل
هستند و به ما کمﮏ میکنند به اﻃالعات دسترسی
داشته و آنها را ذخیره کنیم .این شبکهها ،نهتنها شامل
ارتباط بین رایانهها بلکه شامل مرورگرها و نرمافزار
ایمیل نیز هستند که اﻃالعات را جابجا میکنند .آنها
در حقیقت ،جایگاه و مﺄمن اﻃالعات هستند .این بﺨش
از شبکه مجازی ،ازاینجهت میتواند حائز اهمیت باشد
که واقعیت مجازی ،به بﺨشی از فرهنﮓ عام و روزمره ما
بدل شده است؛ چنانکه در برخی نقاط ،اساساً ارتباﻃی

وﺛیق بین واقعیت و واقعیت مجازی وجود دارد ].[3
مﺆلفههای هویت دینی شامل پایبندی نظری و عملی
به مذهب ،انجام مراسم مذهبی ،کنشگری مذهبی ،خود
و خانواده را مذهبی دانستن ،توجه به عقاید ویﮋه مذهبی،
احساس معنادار بودن زندگی ،احساس معنا بﺨشی دین
و شرکت در خدمات داوﻃلبانه مذهبی است؛ بنابراین
هویت دینی به معنای احساس تعلق و تعهد فرد نسبت
به باورها ،احکام و ارزشهای دینی است.
با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع،
در جامعه ما نیز ﻃی سالهای اخیر به فناوری اﻃالعات
و ارتباﻃات توجه بسیاری شده است؛ ولی دراینباره،
آسیبهای جدی وجود دارد که ضروری است به

ریشهیابی آن پرداخته شود .کشور ما ازنظر بهرهمندی
از اینترنت رتبه  87را بین  187کشور جهان دارد که

عناصر عینی است و این بدان معناست که فضای
سایبر ،عم ً
ال بدون عناصر واقعی و عینی وجود ندارد؛

بر اساس ﻃبقهبندی اتحادیه جهانی مﺨابرات ،جزء

بنابراین ،در تعریف حدی و رسمی موجودیت این

کشورهای متوسط به شمار میرود 35 .درصد کاربران

فضا ،موجودیتی تبعی و فرعی است؛

اینترنت را قشر جوان تشکیل میدهند و میانگین

 -2تمام تعاریف بیانگر آن است که فضای سایبر باید

صرف شده برای اینترنت 52 ،دقیقه در هفته است ].[4

شامل اﻃالعات باشد و اﻃالعات میتواند اﻃالعاتِ

شبکههای دوستیابی در کشور ما ،بهسرعت در میان

ذخیرهشده بوده و یا بین فرایندها یا ابزارهای

جوانان ایرانی محبوب شده و ایرانیها رتبه سوم را در

اینترنتی در گردش باشد؛

این شبکهها کسب کردهاند ] .[5بهﻃورکلی ،تحقیق

 -3فضای سایبر ،همزمان مجازی و واقعی )عینی(

علمی در مورد دین در فضای سایبر ،به آغاز استفاده از

ا ست ؛

اینترنت در دهه  1990بازمیگردد .دانشمندان پدیده

 -4تنها برخی از تعاریف ،فعالیتها و تعاملهای این

کاربرد اینترنت را فراتر از حوزههای فنی و حرفهای

فضا را بﺨشی از فضای سایبر میدانند؛  -5برخالف

)دانشگاهی( و درواقع ،در بطن جستوجوی معنا و بیان

باور عامه ،اینترنت و شبکههای مجازی ،لزوماً بﺨشی

باورهای دینی توسط انسان ،مورد بررسی قرار دادهاند

از )مستلزم( فضای سایبر نیستند؛ بلکه مقتضای آن

].[6

هستند ].[8

امروزه ،اصطالح فضای مجازی یا سایبری ،در بسیاری
حوزهها به کار میرود و البته همیشه نیز مشﺨص

تعریف دینداری
تﺄمالت متفکران در گذشته بیشتر معطوف به

سایبری ،جنﮓ سایبری و تروریسم سایبری مفاهیمی

کمتر به سراغ مباحﺜی چون دینداری و تﻐییرات آنکه

است که کمابیش هر یﮏ از ما از رسانهها میشنویم و در

منوط به مطالعه در احوال فردی است رفتهاند .دینی

پایگاههای اینترنتی میخوانیم .سازمانهای مﺨتلف و

بودن عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیدهای اﻃالق

چهبسا کشورهای گوناگون ،تعاریف متفاوتی به اقتضای

میشود که ارزشها و نشانههای دینی در آن متجلی

نیاز خود از فضای سایبر دارند .درعینحال ،برخی از

باشد .تجلی ارزشها و نشانههای دینی بودن فرد را در

آنها مانند اتحادیه اروپا ،اص ً
ال تعریف دقیقی ارائه

نگرش ،گرایش و کنشهای آشکار و پنهان میتوان

نمیدهند و بهاصطالح ،این مفهوم را باز گذاشتهاند.

جستجو و شناسایی کرد .فرد متدین از سویی خود را

فرهنﮓ لﻐت آکسفورد ،در سال  2009این فضا را فضای

ملتزم به رعایت فرمانها و توصیههای دینی میداند و از

واقعیت مجازی تعریف میکند و محیطی میداند که در

سوی دیگر اهتمام و ممارستهای دینی ،او را به انسانی

آن ،ارتباط الکترونیکی اتفاق میافتد ].[7

متفاوت بدل میسازد؛ بنابراین به دو ﻃریق یا با دو نشانه

چند نکته در مورد تعاریف فضای مجازی در اینجا
قابلذکر است:
 -1تمام تعاریف همداستاناند که فضای سایبر شامل

میتوان او را از دیگران شناخت؛ یکی از ﻃریق پایبندی و
التزام دینی وی و دیگری از پی آمد دینداری و آﺛار تدین
در فکر ،جان و عمل فردی و اجتماعی او ].[9
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نیست که دقیقاً به چه معناست .امنیت سایبری ،جرائم

محتوای دین و سرگذشت تاریﺨی ادیان بوده است و

61

دینداری به بیان کلی یعنی داشتن اهتمام دینی

دین ،یکی از شاخصها به شمار آمده است؛ ازجمله
ﱢین َم ْع ِر َف ُت ُه؛ سرآغاز
حضرت تﺄکید میکند» :أَ ﱠو ُل الد ِ

که کشف و شناسایی آن مستلزم مطالعات درون دینی
است؛ اما عمق و شدت تﺄﺛیرگذاری و روند تﻐییرات

ان بِهِ؛ شناخت دانش ،دینی است که پذیرفته و به آن
یُ َد ُ

عمل میشود ] .«[13پس باید در زندگی ایمانی ،سهمی

آن مشﺨصاتی است که منتﺞ از وارسیهای بیرونی

برای دینشناسی و ارتقای بصیرت دینی اختصاص داد

روانشناسان و جامعهشناسان است.

و مسائل فرهنگی را مهم شمرد.

بهنحویکه نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متﺄﺛر
سازد ] .[10نوع و جهت تﺄﺛیر را ادیان مشﺨص میکنند

دین در لﻐت به معنای رستگار شدن ،اﻃاعت نمودن،
پاداش ،عادت ،حساب ،کیش ،پرهیزگاری و  ...آمده
] [11و در اصطالح تعابیر گوناگونی از سوی اندیشمندان

ناسازگار است .دیندار واقعی ،کسی است که در

اسالمی درباره آن ارائه شده است؛ ازجمله اینکه دین

جستوجوی رضای الهی باشد و رضای خدا در ترک

عبارت است از مجموعهای از باورها درباره هستی و

رذایل نفسانی را نیز دربر میگیرد .بﺨش نﺨست تعریف

گناه است .حضرت امیر )ع( دراینباره میفرماید:
» َم ْن بَا َد َر إِلَی َم َراضِ ﯽ ﱠ
اﷲ ِ َوت ََﺄ ﱠخ َر َع ْن َم َعاصِ ی ِه َف َق ْد
أ ْک َم َل ﱠ
الطا َع َﮥ؛ هرکس بهسوی کارهای خداپسند بشتابد

و در پی رضای حق و ترک گناهان باشد ،ﻃاعتش را کامل

نیز به حوزه اندیشه و جنبه نظری دین مربوط است و

ساخته است ].«[14

که فروع ،احکام دین و همﭽنین اخالقیات ،فضائل و
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 -۲ترک گناه

دینداری ،با پیروی از هوای نفس و ارتکاب گناه،

ارزشهای مبتنی بر این باورها .ارزش مفهوم عامی است

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

ِین
دین ،خداشناسی است ] «[13و یا » َم ْع ِر َف ُﮥ ال ْ ِعلْ ِم د ٌ

درمجموع دین همان مجموعه گزارههای وحیانی است
که در ساحات مﺨتلف به بشر رهنمود میدهد ].[12
با توجه به معنای دین ،مراد از دینداری آشکار شده و

ین ال ّتجاو ُز َع ِن الحرا ِم؛ گذشتن از حرام ،از
»م َِن ّ
الد ِ

دین است ].«[14

»م َِال ُ
ﱢین ُم َﺨال َ َف ُﮥ ال ْ َه َوی؛ معیار دین ،مﺨالفت با
ک الد ِ

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

چون دینداری همان تقید به آموزههای دین است اگر

هوای نفس است ].«[14

کسی بر مدار همان آموزه حرکت کند ،دیندار محسوب

 -۳عمل صالح

میشود .دیندار کسی است که ﻃبق فرمان آموزههای

درختان را از ﻃریق میوههایش میشناسند .عمل

دینی رفتار نماید و آنها را سرمشق عمل خویش قرار

صالح ،میوه ایمان راستین مسلمان است و بهوسیله

دهد.

شاخصههای دینداری در کلمات نورانی

اَعمال اشﺨاص ،میزان تعهدشان به دین شناخته
میشود .امام علی )ع( فرمودهاند:

ان؛ با عملهای صالح،
یم ِ
»ب ﱠ
ِالصال َِحاتِ یُ ْس َت َد ُل َعلَی ْاﻹِ َ

حضرت علی (ع)

به ایمان کسی استدالل میشود )عمل صالح ،دلیل

 -۱معرفت دینی

دینداری است( ].«[13
»یَ ْع َم ُل ْاﻷ ْع َم َ
الصال َِح َﮥ َو ُه َو َعلَی َو َج ٍل؛ ]انسان
ال ﱠ

تا کسی دین خدا را نشناسد ،چگونه میتواند به آن
عمل کند و تا کسی دین دان نشود ،چگونه میتواند

تقواپیشه[ اعمال صالح انجام میدهد؛ درعینحال ،باز

دیندار باشد؟ در کلمات حضرت علی )ع( ،شناخت

بیمناک است ].«[13

سعدیا گرچه سﺨندان و مصالح گویی

همانا کسی که امانت ندارد ،ایمان ندارد ].«[14

به عمل کار برآید ،به سﺨندانی نیست

الر ُج ِل ب ِصِ ْدقِ ِه َو َو َر ِعهِ؛ صدق و
»یُ ْس َت َد ﱡل َعلَی د ِ
ِین ﱠ

باالترین تکلیف ،عمل به واجبات است .دینداری
هرکس ،از میزان اهتمام او به واجبات و ادای تکالیف

ان؛ از دروغ
یم ِ
َ
»جان ُِبوا ال ْ َکذ َ
ِب َفﺈِن ﱠ ُه ُم َجان ُِب ْاﻹِ َ

بﭙرهیزید؛ چراکه دروغ ،با ایمان ناسازگار است ].«[14

الهی شناخته میشود و ضایع ساختن فرایﺾ ،بیشترین

حضرت اسماعیل )ع( با شﺨصی قرار گذاشت؛ ولی او

ضربه را به دین میزند .ترک واجبات ،نﺨستین گام

در وعدهگاه حاضر نشد .آن حضرت ،مدت زیادی در آنجا

فروپاشی بنیان دینداری است .امام علی )ع( میفرماید:

به انتظار وی نشست؛ بهگونهای که غیبت ﻃوالنی ایشان،

 -۴اهتمام به واجبات

ِﺾ؛ هیﭻچیز ،مانند
ِیع ال ْ َف َرائ ِ
» َما أ ْو َه َن الد َ
ﱢین َک َتضْ ی ِ

تباه ساختن واجبات ،دین را سست نمیکند ].«[14

پرهیزکاری شﺨص ،دلیل دینداری اوست ].«[14

سبب نگرانی پیروانش شد .سرانجام ،فردی که برحسب
اتفاق ازآنجا میگذشت ،حضرت را دید و گفت :ای پیامبر

حضرت در وصیتنامهاش پس از ضربت خوردن ،بر

خدا! ما براﺛر تﺄخیر شما نگران شدهایم .حضرت فرمود:

نماز تﺄکید میکند و آن را ستون دین میداند؛ » َفﺈِن ﱠ َها

من با فالن کس در اینجا وعده دیدار دارم؛ ولی او نیامده

َع ُمو ُد دِی ِن ُک ْم ].«[13

است و تا او نیاید ،من ازاینجا نمیروم! آن مرد جریان را

در عهدنامﮥ مالﮏ اشتر تﺄکید بسیاری به اقامه فرایﺾ

به مردم خبر داد و آنها به سراغ شﺨص موردنظر رفتند

دارد که خالص کننده دین برای خدا و عبادت ویﮋهاي

و او را نزد آن حضرت آوردند .مرد با شرمساری گفت:

است .توصیه حضرت آن است که مسلمان در روز و شب،

ای پیامبر خدا! من قرار دیدار با شما را فراموش کردم.

حق نماز را ادا کند و به آن اهمیت دهد؛ » َو ل ْ َی ُک ْن فِﯽ
ِص ب ِ ِه ِ ﱠﷲِ دِی َن َ
ﮏ إ ِ َقا َم ُﮥ َف َرائ ِضِ ِه الﱠتِﯽ ه َِﯽ ل َ ُه
َخ ﱠ
اص ِﮥ َما ت ُْﺨل ُ

اص ًﮥ ] .«[13ترک واجبات و پرداختن به مستحبات،
َخ ﱠ

ایشان فرمود :اگر نیامده بودی ،من همﭽنان در اینجا
میماندم ].[15
در مورد پیامبر گرامی اسالم )ص( نیز آمده است که

مﺜل آن است که جادة اصلی خراب باشد؛ اما به بازسازی

ایشان روزی کنار سنگی با شﺨصی وعده دیدار داشتند.

حاشیه یا جاده فرعی بﭙردازیم.

آفتاب باال آمد و هوا گرم شد؛ ولی او همﭽنان نیامد .یاران

در رهنمودهای معصومان )ع( آمده که به زیادی

سایه بیایید .حضرت فرمود :من با او در اینجا وعده دیدار

نماز و روزة افراد نگاه نکنید؛ بلکه مردم را در عرصﮥ

دارم و تا او نیاید ،ازاینجا حرکت نﺨواهم کرد ].[15

صدق و امانت بیازمایید؛ یعنی راستگویی و امانتداری،

 -۶وفای به عهد

شاخصه مهم دینداری است و هرکه امین و راستگو

وفای به عهد و پیمان ،پایبندی به تعهدات قول و

نباشد ،دین ندارد .این نکته در کلمات امام علی )ع( نیز

قرارها و احترام به تعهد و امضا و قرارداد نشانه دینداری

آمده است:
»أَ ﱢد ْاﻷ َمان َ َﮥ إ ِ َذا ائ ْ ُت ِم ْن َت َو َال تَ ﱠت ِه ْم َغ ْی َر َ
ک إ ِ َذا ائ ْ َت َم ْن َت ُه َفﺈِن ﱠ ُه

استُ .خلف وعده و عمل نکردن به قول و تعهد ،نشانه

ان ل َِم ْن َال أ َمان َ َﮥ ل َ ُه؛ اگر امین شمرده شدی ،امانت را
یم َ
َال إ ِ َ

برگردان و اگر کسی را امین قرار دادی ،به او تهمت مزن.

ضعف ایمان است .قرآن کریم یکی از نشانههای مﺆمنان

ذین ُه ْم
رستگار را پایبندی به عهد و میﺜاق میداند؛ َوال ﱠ َ
ِﻷمانات ِ ِه ْم َو َع ْه ِده ِْم را ُعون ].[16
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تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

 -۵صدق و امانت

آن حضرت به ایشان گفتند :خوب است که از آفتاب به
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امیر مﺆمنان علی )ع( دراینباره فرمود:

ان ال ْ َو َفا ُء ب ِال ْ َع ْهدِ؛ از نشانههای ایمان،
یم ِ
»م ِْن َد َالئ ِِل ْاﻹِ َ

وفای به عهد است ].«[14

»م ِْن أ ْفضَ ِل ْاﻹِ ْس َال ِم ال ْ َو َفا ُء ب ِال ﱢذ َما ِم؛ از برترین
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َو َغلَ َب ِﮥ ال ْ َه َوی؛ بر ایمان شﺨص ،با تقوا ،مالﮏ شهوت بودن
و چیرگی بر هوای نفس دلیل آورده میشود ].«[14

دستورهای اسالم ،وفا به پیمانهاست ].«[14
حضرت در عهدنامه مالﮏ اشتر به وفای به عهد
ک ب ِال ْ َو َفا ِء َو ْار َع ِذ ﱠم َت َ
فرامیخواندَ » :ف ُح ْط َع ْه َد َ
ﮏ ب ِْاﻷ َمان َ ِﮥ
] .«[14همﭽنین از پیمانشکنی و زیر پا گذاشتن

از نوع انتﺨابی که انسان بر سر دوراهیها انجام
میدهد ،میزان اهتمام او به امور به دست مﯽآید.
بعضﯽها براي تﺄمین دنیا ،از دین مایه مﯽگذارند و دین
را خرج دنیایشان مﯽکنند .بعضﯽ هم حاضر نیستند
براي رسیدن به دنیا ،ذرهاي به دینشان آسیب بزنند.

پس آنان که خیلی راحت ،زیر قولشان میزنند و

پس فدا کردن دنیا برای دین ،یکﯽ دیگر از شاخصههاي

به وعدههای خود عمل نمیکنند ،در دینداری ضعیف

دینداری است .امام در نامهاي به یکﯽ از کارگزاران

هستند .گویند روزی امام سجاد )ع( از یکی از یاران

حکومتﯽ ،از سوء-استفادههاي مالﯽ او در خصوص

خویش ،ده هزار درهم قرض خواست .وقتیکه شﺨص

بیتالمال انتقاد کرده ،میفرماید:

در برابر این مبلﻎ از حضرت تقاضای وﺛیقه کرد ،امام نﺨی
64

ان ب ِ َکﺜ َْر ِة ال ﱡت َقی َو ُملْ ِ
ﮏ الشﱠ ْه َو ِة
یم ِ
»یُ ْس َت َد ُل َعلَی ْاﻹِ َ

 -۸فدا کردن دنيا براي دين

تعهدات نهی میکندَ » :ف َال تَ ْﻐد َِر ﱠن ب ِ ِذ ﱠمت َ
یس َن
ِﮏ َو َال تَﺨِ َ
ب ِ َع ْهد َ
ِک ].[14
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این زمینه فرموده:

از عبای خویش را کشید و به او داد و فرمود :این ،وﺛیقه
من است و تا موقع ادای دین ،نزد تو باشد .پس از مدتی،

َ
اک ب َِم ْح ِق دِین َ
»ال ت ُْصل ِْح ُدن َْی َ
ین
ون م َِن ْاﻷ ْخ َس ِر َ
ِﮏ َف َت ُک َ
أ ْع َم ًاال؛ با نابود کردن دینت ،دنیاي خودت را آباد مکن

که از زیانکارترین افراد خواهﯽ بود ].«[13

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

امام پول شﺨص را آماده کرد و فرمود :پولت حاضر است؛

بدتر از این ،جایﯽ است که کسﯽ دین خود را فداي

وﺛیقه مرا بیاور .آن شﺨص که قصد برگرداندن نﺦ را

دنیاي دیگران کند؛ مﺜل عمروعاص که به نفع معاویه

نداشت ،گفت :من نﺦ عبا را گم کردهام .حضرت فرمود:

دین فروشﯽ مﯽکرد .حضرت در نامهاي خطاب به او

در این صورت ،ﻃلب خود را نﺨواهی گرفت؛ زیرا تعهد با

مﯽ نویسد:

دیگران را نباید ناچیز انگاشت .بهناچار ،مرد نﺦ عبا را به
امام برگرداند و پول خویش را دریافت کرد ].[13
 -۷تقوا و پارسایی

ﱠﮏ َق ْد َج َعلْ َت دِی َن َ
» َفﺈِن َ
ﮏ ت ََبعاً ل ُِدن َْیا ا ْم ِرئٍ َظا ِه ٍر َغ ﱡی ُه ...؛

دین خودت را تابع دنیاي کسﯽ کردهاي که گمراهﯽاش
آشکار ،بﯽپرده و بﯽآبروست ) ...یعنﯽ معاویه( ].«[13

مراقبت از حدود الهی ،زیرا نگذاشتن فرمان خدا،

در پاسﺦ به درخواستهاي ناحق برادرش عقیل از

جرئت بر گناه نداشتن ،تقوا و پرهیزکاری ،از شاخصههای

بیتالمال ،در خطبهاي فرمود :برادرم پنداشته که دینم

دینداری است .ورع و تقوا ،هم نگهبان دین ،هم محافﻆ

را به او مﯽفروشم و تسلیم خواستهاش مﯽشوم و از

دیندار ،هم حفاظ مسلمانی و هم نگهدارنده انسان از
فساد اخالقی و آلوده شدن به معاصی است .دینداری،

روش عادالنهام عدول مﯽکنم؛ » َف َظ َن أن ﱢﯽ أب ِی ُع ُه دِینِﯽ
َوأتﱠب ُِع ق َِیا َد ُه ُم َفا ِرقاً َﻃ ِری َقتِﯽ ] .«[13سﭙس حضرت آهن

با بیپروایی و بیمباالتی ناسازگار است و دیندار ،خود

گداخته را به دست عقیل نزدیﮏ میکند و بیان میدارد

امن تقوا قرار میدهد .حضرت امیر )ع( در
را در حصار ِ

که اگر اقالیم هفتگانه را به من بدهند تا برگﯽ را از دهان

ملﺨﯽ بگیرم ،چنین نﺨواهم کرد.
همﭽنین در نامهاي در اعتراض به خیانت مالﯽ یکﯽ
از والیان ،نوشته است:

یرت َ
اک ب َِﺨ َرابِ آخِ َرت َ
»تَ ْع ُم ُر ُدن َْی َ
َﮏ
ِﮏ َوتَصِ ُل َعشِ َ
بِقَطِ ی َع ِﮥ دِین َ
ِﮏ؛ دنیاي خود را به بهاي خراب کردن
آخرتت ،آباد مﯽکنﯽ و با بریدن از دینت ،به بستگانت

مﯽرسﯽ ].«[15

دین خدا ،همبستگﯽ و دوستﯽ مﯽ-کنند )پیوندهاي
غیر مکتبﯽ( ].«[13
حضرت ،از سویی برادري را بر مبناي معیارهاي
ْ
ان فِﯽ
ار َعلَی ال ْ َح ِق َو ْاﻹِ ْخ َو ُ
خدایﯽ مﯽستاید» :أن ْ ُت ُم اﻷن َْص ُ
ﱢین ] «[17و در جاي دیگر ،از برادریها و پیوندهاي
الد ِ

ِین
ان َعلَی د ِ
مکتبﯽ حمایت مﯽکندَ » :وإِن َﱠما أن ْ ُت ْم إ ِ ْخ َو ٌ
ﱠ
اﷲ ِ ] .«[17پس کسﯽ دیندار است که براي همه کارها

سﺨنان حضرت در این مورد ،بسیار است؛ چرا که

و روابط و مواضعش ،مبناي دینﯽ و محمل و مستند

گرفتار کسانﯽ بود که براي رسیدن به دنیا ،دین خود را

مکتبﯽ داشته باشد و بتواند کارهایش را بهحساب خدا

حراج مﯽکردند ].[13

و براي او انجام دهد؛ بهبیاندیگر ،مکتبﯽ عمل کند و نه

 -۹ضابطههاي مكتبي در روابط

اگر با کسانﯽ رابطه دوستﯽ داریم یا قطع رابطه

سیاسﯽ و باندي یا حزبﯽ و گروهﯽ.
 -۱۰تعادل در حال خشم و رضا

مﯽکنیم ،بر چه اساسﯽ است؟ معیارهاي ما در دوستﯽها

بعضﯽها اگر از چیزي یا کسﯽ خوششان مﯽآید ،همه

و دشمنﯽها ،رابطهها و قطع رابطهها ،پول دادنها و

عیوب ،زشتﯽها و خالفهاي او را نادیده مﯽگیرند یا اگر

ندادنها ،حمایت کردن یا موضع گرفتنها چیست؟

از فردي بدشان می-آید ،به جهت بﻐﺾ ،از حد حق و

شاخصه دینداری آن است که همه اینها براي خدا

عدالت فراتر مﯽروند .اعتدال ،شاخصه دینداری است؛

و با انگیزههاي مکتبﯽ باشد؛ نه بر اساس تعصبهاي

انسان معتدل ،نه در حالت غضب به بیراهه مﯽرود و

دوستﯽ و فامیلﯽ یا مصلحتاندیشیهای دنیایﯽ یا نفع

بیهوده مﯽگوید و نه در حالت رضا ،به باﻃل و بیراهه

ﻃلبیهای مادي یا کینهورزيهاي شﺨصﯽ .حضرت

گرایش مییابد .امیر مﺆمنان علی )ع( مﯽفرماید:

می فرماید:

فِﯽ ﱠ
ان؛ هرکس در راه خدا عطا کند
یم َ
اﷲ ِ َف َق ِد ْ
اس َت ْک َم َل ْاﻹِ َ

َع ِن ال ْ َحقﱢ َوإ ِ َذا َح َک َم ل َ ْم ُ
س ل َ ُه؛ سه چیز است که
یﺄخذ َما ل َ ْی َ

نماید ،ایمانش را به کمال رسانده است ].«[17

هرگاه در حال رضایت است ،خشنودیاش او را به باﻃل

و در راه خدا منع کند و در راه خدا دوستﯽ کند یا دشمنﯽ

ان ُح ﱡب ُه ِ ﱠﷲِ َوبُﻐْضُ ُه ِ ﱠﷲِ َو ْ
أخ ُذ ُه ِ ﱠﷲِ َوت َْر ُک ُه
»ال ْ ُم ْﺆم ُِن َم ْن َک َ

در هرکه باشد ،ایمانش به کمال رسیده است :کسﯽ که
نکشد؛ هرگاه خشمگین است ،غضبش او را از حق به در

ِ ﱠﷲ ِ؛ مﺆمن ،کسﯽ است که دوستﯽ و دشمنﯽ و گرفتن و

نبرد و هرگاه حکم مﯽکند ،آنﭽه را که حق او نیست،

نگرفتنش ،براي خدا باشد ].«[17

نگیرد ].«[14

در خطبهاي که ریشه پیدایش فتنهها را بیان میکند،

ان :ال ْ َع ْد ُل فِﯽ
یم َ
»ﺛَ َال ٌث َم ْن ُک ﱠن فِی ِه َف َق ْد أ ْک َم َل ْاﻹِ َ

اشاره مﯽکند و مﯽفرمایدَ » :ویَ َت َولﱠی َعلَ ْی َها ِر َج ٌ
ال ِر َج ًاال

الر َجاء؛ سه چیز است که در هرکس باشد ،ایمانش
َو ﱠ

به تعصبها و حمایتهاي بدون معیار الهﯽ از افراد گمراه

ِین ﱠ
اﷲ ِ؛ کسانﯽ با افرادي دیگر ،بر اساس غیر
َعلَی َغ ْی ِر د ِ

ب َوال ﱢرضَ اَ ،وال ْ َق ْص ُد فِﯽ ال ْ َف ْق ِر َوال ْ ِﻐ َنیَ ،وا ْعت َِد ُ
ال ال ْ َﺨ ْوفِ
الْﻐَضَ ِ

را کامل ساخته است :عدالت در حال غضب؛ رضا و

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

أح َب فِﯽ ﱠ
اﷲ ِ َو َم َن َع فِﯽ ﱠ
» َم ْن أ ْع َطی فِﯽ ﱠ
اﷲ ِ َوأبْﻐ َ
َﺾ
اﷲ ِ َو َ

یمان ُهَ :م ْن إ ِ َذا َرضِ َﯽ
»ﺛَ َالﺛَ ٌﮥ َم ْن ُک ﱠن فِی ِه َفقد ْ
اس َت ْک َم َلْ إ ِ َ
ِل َوإ ِ َذا َغضِ َب ل َ ْم یُ ْﺨ ِر ْج ُه َغضَ ُب ُه
ل َ ْم یُ ْﺨ ِر ْج ُه ِرضَ ا ُه الﯽ بَاﻃ ٍ
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توازن بیم و امید
میانهروي در حال فقر و ﺛروتمندي؛
ِ

اندکﯽ از دنیا که مﯽ-رسند ،شاد مﯽشوند؛ ولﯽ مقدار

].«[14

زیادي از آخرت که از دستشان مﯽرود ،غصه نمﯽخورند

ِ
حالت افراطوتفریط ،دور است و توازن،
دیندار ،از دو
بر اندیشه و قضاوت و عملش حاکم است.
 -۱۱دوري از هواپرستي

پیامبر خدا )ص( و اولیاي دین ،جهاد با نفس و

یﮏ از شما ،لقلقه زبانش شده است« ].[13

بهواسطه هواي نفس و شهوت و تمایالت نفسانﯽ ،از

نهتنها زبانﯽ یا تا وقتیکه منافع دنیوياش تﺄمین شود.

دایره دین خارج مﯽشوند .دیندار ،کسﯽ است که بر

 -۱۳امربهمعروف و نهي از منكر

نفس اماره مهار زند و بر خویشتن امیر باشد؛ نه آنکه

این دو فریضه الهﯽ در تعالیم دینﯽ ،اسمﯽ الفرائﺾ و

اسیر نفس گردد .در این زمینه ،کلمات حضرت بسیار

واالترین واجبات به شمار آمده و واجبات دیگر بهوسیله

تباه مﯽسازد ].«[14

ﱢین َکال ﱠت ْق َوی َو َما أ ْهلَ َ
ﱢین َکال ْ َه َوی؛
ﮏ الد َ
أصلَ َح الد َ
» َما ْ

دوفصلنامه علمی پژوهشی

أح ِد ُک ْم ل ُ ْع َق ًﮥ َعلَی ل َِسانِهِ؛ دین هر
ار د ُ
ِین َ
میافزایدَ » :و َص َ

مبارزه با هواي نفسانﯽ را جهاد اکبر نامیدهاند .خیلﯽها

َ
ﱢین؛ پیروي از شهوت ،دین را
»ﻃا َع ُﮥ الشﱠ ْه َو ِة تُفْسِ ُد الد َ
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مﯽشوند و آخرت را از یاد مﯽبرند .ایشان در ادامه

دینداری شﺨص ،باید ریشهدار و همهجانبه باشد؛

است؛ ازجمله:

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

و یا براي اندک دنیایﯽ که از دست مﯽ-دهند ،آشفته

آنها برپا مﯽشود )ب ِ َها تُ َقا ُم ال ْ َف َرائ ُ
ِﺾ( .اگر کسﯽ نسبت

به انجام این دو واجب کوتاهﯽ کند و برایش مهم نباشد،
دچار ضعف ایمان است .تالش در راه احیاي معروف و
مبارزه با منکرات ،شاخصه دینداری است .امیر مﺆمنان

هیﭻچیز مانند تقوا ،دین را به صالح نمیرساند و

)ع( در سﺨن جامعﯽ که بهمراتب سهگانه قلبﯽ ،زبانﯽ

هیﭻچیز مﺜل هواي نفس ،دین را نابود نمیکند ].«[14

و عملﯽ امربهمعروف و نهﯽ از منکر مﯽپردازد ،درباره

.

َ
ِین َم َع َه ًوی؛ با هواي نفس ،دین باقﯽ نمﯽماند
»ال د َ

].«[14
تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

ِیر َعلَی نَفْسِ ِه ُمﻐَال ٌِب َه َوا ُه َوحِ ﱠس ُه؛ مﺆمن،
»ال ْ ُم ْﺆم ُِن أم ٌ

بر نفس خویش امیر است و بر هواي نفس و حس خود،
غلبه دارد ].«[14

کسانﯽ که نه در قلب ،از منکرات بدشان مﯽآید ،نه به
زبان اعتراض مﯽکنند و نه اقدام عملﯽ دارند ،آنان را
مردههاي زنده نما مﯽداندَ » :و ِم ْن ُه ْم تَا ِر ٌ
ک ِﻹِن ْ َکا ِر ال ْ ُم ْن َک ِر
بِل َِسان ِ ِه َو َقلْ ِب ِه َویَ ِد ِه َف َذل َِﮏ َم ﱢی ُت اﻷ َْْح َیا ِء ].«[13

ابوذر غفاري ،الگویﯽ براي دینداران واقعﯽ است که

اهل امربهمعروف و نهﯽ از منکر بود و در این راه ،تبعید

 -۱۲دینداری واقعي نه زباني

شد و در تبعیدگاه ربذه ،غریبانه به شهادت رسید .علﯽ

خیلﯽها َدم از دین میزنند؛ ولﯽ باورهاي دینﯽ در

)ع( در بدرقه ابوذر ،در حمایت از این تعهد و دینداري

عمق وجودشان رسوخ نکرده است .سیدالشهدا )ع(
مردم را بردگان دنیا دانسته که دین ،تنها بر زبانشان
جاري است و اگر گرفتار امتحان شوند ،شمار دینداران
اندک مﯽشود.

او فرمود:

»یَا أبَا َذ ﱟر إِن َ
ار ُج َم ْن َغضِ ْب َت ل َ ُه إ ِ ﱠن ال ْ َق ْو َم
ﱠﮏ َغضِ ْب َت ِ ﱠﷲِ َف ْ
وک َعلَی ُدن َْیا ُه ْم َوخِ ْف َت ُه ْم َعلَی دِین َ
َخا ُف َ
ِﮏ؛ اي اباذر! تو

براي خدا خشم گرفتﯽ .پس به همان خدا امیدوار باش

حضرت علﯽ )ع( در یکﯽ از خطبهها ،زبان به نکوهش

که برایش خشم کردي .این جماعت ،از تو بر دنیایشان

انسانهای ضعیف االیمان گشوده و فرموده :مردم به

ترسیدند؛ ولﯽ تو از اینان بر دین خویش ترسیدي

].«[12
چنین است که اگر کسﯽ نگران ضربه به دین باشد،
به وظیفه امربهمعروف و نهﯽ از منکر عمل مﯽکند؛ چون

ون م ِْن ل َِسان ِ ِه َویَ ِدهِ؛ مسلمان،
»ال ْ ُم ْسل ُِم َم ْن َسل َِم ال ْ ُم ْسل ُِم َ

کسﯽ است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

].«[18

در ترک این وظیفه ،اعتقادات و اخالق و دیانت مردم

این سﺨن را حضرت امیر )ع( در یکﯽ از خطبههاي

لطمه مﯽبیند و فساد همهجا را مﯽگیرد .دیندار ،کسﯽ

آغاز خالفتش نقل فرمود و ضمن فراخواندن مسلمانان

است که در برابر بﯽدینﯽها و منکرات بﯽ-تفاوت نباشد

به انجام فرایﺾ و پرهیز از محرمات و رعایت حالل و

و احساس مسﺌولیت کند.

حرام الهﯽ ،بر مراعات حقوق مسلمانان تﺄکید نمود و از

 -۱۴ظلمستیزی

آزار مسلمان بر حذر داشت و بر رعایت امر خدا در مورد

از توصیههاي حضرت علی )ع( در بستر شهادت،

بندگان و بالد توصیه نمود و حتﯽ حقوق حیوانات را

حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم بود؛ » ُکون َا ل ﱠ
ِلظال ِِم
َخ ْصماً َولِلْ َم ْظ ُلو ِم َع ْوناً ] .«[13به تعبیر ایشان هم ظلم و

بیداد ،دین را نابود مﯽکند و هم بﯽتفاوتﯽ در برابر ستم
َان ال ْ َم ْر َء فِﯽ دِی ِن ِه َو ُدن َْیا ُه؛
ور یُوتِﻐ ِ
ظالمان؛ »إ ِ َن ال ْ َبﻐ َْﯽ َوال ﱡز َ

تجاوز و ناروا ،دین و دنیاي انسان را نابود مﯽسازند
].«[13

یادآور شد ].[13
 -۱۶موارد ديگر

حضرت در سﺨنانﯽ حکیمانه درباره دیندار واقعی و
نشانههای دینداری مﯽفرماید:

َ
ِین ل َِﺨ ﱠدا ٍع؛ نیرنﮓباز ،دین ندارد ].«[14
»ال د َ

ِین ل َِس ِﯽ ِء ﱠ
َ
الظ ِن؛ بدگمان ،دین ندارد ].«[14
»ال د َ

در خطبه معروف جهادیه ،با اشاره به اینکه مردان

» َدل ُ
الر ُج ِل َو َر ُع ُه؛ گواه دینداری مرد،
ِیل د ِ
ِین ﱠ

خلﺨال و زیورهاي زنان را به غارت بردهاند و کسﯽ در

ﱢین یَ ُص ﱡد َع ِن ال ْ َم َحا ِر ِم؛ دین ،انسان را از حرامها
»الد ُ

غارتگر معاویه به مناﻃق مسلماننشین حمله کرده،
مقابل آنان ایستادگﯽ نکرده ،مﯽفرماید:

ان ب ِه
أن ا ْم َرا ً ُم ْسل ِماً َم َ
» َفلَ ْو ﱠ
أسفاً َما َک َ
ات م ِْن بَع ِد َه َذا َ

غصه بمیرد و دق کند ،جاي مالمت نیست؛ بلکه سزاوار
است که مسلمان ،از این درد بمیرد ].«[13
غیرت ورزي در برابر ظلم متجاوز ،شاخصه دینداری

بازمیدارد ].«[14

ِین
»ﺛَ َال ٌث ُه ﱠن م ِْن َک َم ِ
ال الد ِ
ص َوال ْ َیق ُ
ﱢینْ :اﻹِ ْخ َال ُ
َوال ْ َق َنا َع ُﮥ؛ سه چیز ،نشانه کمال ایمان است :اخالص،
یقین و قناعت ].«[14

ان ب ﱠ
ِاﷲ ِ َوﺛَ َم ُر َها ال ْ ُم َواال ُة
»إ ِ َن الد َ
یم ُ
ﱢین لَشَ َج َر ٌة ْ
أص ُل َها ْاﻹِ َ

اﷲ ِ َوال ْ ُم َعا َدا ُة فِﯽ ﱠ
فِﯽ ﱠ
اﷲ ِ؛ دین ،همانند درختﯽ است که

است و کسﯽ که برایش فرقﯽ نکند ،دین ندارد .همﭽنان

اصل و ریشه آن ،ایمان به خداست و میوه آن ،دوستﯽ در

که پیامبر فرمود :هر کس صبح کند ،درحالﯽکه به

راه خدا و دشمنﯽ در راه خداوند است ].«[14

س
امور مسلمانان اهتمام نورزد ،مسلمان نیست ) َفلَ ْی َ
ب ُِم ْسل ٍِم (.
 -۱۵پرهيز از مردمآزاری

گواه این سﺨن ،عمل امیر مﺆمنان )ع( و مسلمانان
دیگر در جبهههاي جهاد است .امام ،صحنههاي درگیري
مسلمانان با دشمنان را ترسیم مﯽکند و مﯽفرماید :ما

از شاخصههاي واضح و حتمﯽ دینداری ،پرهیز از

در رکاب پیامبر )ص( با پدران و فرزندان و برادران و

آزار رساندن به مسلمانان است .پیامبر خدا )ص( فرمود:

عموهایمان که در جبهه شرک بودند مﯽجنگیدیم و این
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ان ب ِ ِه َجدِیراً؛ اگر مسلمانﯽ پس از این واقعه از
َم ُلوماً ب َ ْل َک َ

پرهیزکاري اوست ].«[14
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یدن َا
نبرد با مﺨالفان ،بر ایمان و تسلیم ما مﯽافزود ) َما یَ ِز ُ

یماناً َوت َْسل ِیماً( ] .[13این ،همان والیت و برائت
َذل َِﮏ إ ِ ﱠال إ ِ َ

مکتبﯽ در برخورد با خودي و بیگانه است.

مﯽدارد؛ درحالﯽکه خودش از گناهکاران است .به
جهت گناهان بسیارش ،از مرگ خوشش نمﯽآید؛ ولﯽ
به همین حالت که هست ،باز گناه مﯽکند .«[13] ...

از مجموع این چند حدیﺚ چنان برمﯽآید که پرهیز
از نیرنﮓ و حیلهگري و بدگمانﯽ ،داشتن ورع و پارسایﯽ،
پرهیز از حرامهاي الهﯽ ،اخالص ،یقین ،قناعت ،مواالت
و معادات )تبري و تولﯽ( ،از شاخصههاي دینداری
است.
افزون بر همه موارد یادشده ،سﺨنﯽ شیوا و سرشار
از نکته ،از امیر مﺆمنان )ع( در نهﺞالبالغه آمده که
مجموعهاي از خصلتهاي مﺆمن راستین را بیان
مﯽکند و از دوگانگﯽ حرف و عمل ،ظاهر و باﻃن یا ادعا
و رفتار پرهیز مﯽدهد که همه این اوصاف را مﯽتوان در
زمره شاخصهاي دینداري برشمرد .بﺨشﯽ از این کالم
نورانﯽ ،بهقرار ذیل است:
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َ
»ال تَ ُک ْن ِم ﱠم ْن یَ ْر ُجو ْاﻵخِ َر َة بِﻐ َْی ِر َع َم ٍل َو ]یَ ْر ُجو[ یُ َر ﱢجﯽ

ول اﻷَْ َم ِل یَ ُق ُ
ِین َویَ ْع َم ُل
ال ﱠت ْوب َ َﮥ ب ُِط ِ
ول فِﯽ ال ﱡدن َْیا ب ِ َق ْو ِل ال ﱠزا ِهد َ

الرا ِغبِین إ ِ ْن أ ْعطِ َﯽ ِم ْن َها ل َ ْم یَشْ َب ْع َوإ ِ ْن ُمن َِع
فِی َها ب ِ َع َم ِل ﱠ
ِم ْن َها ل َ ْم یَ ْق َن ْع یَ ْعجِ ُز َع ْن شُ ْک ِر َما أُوت َِﯽ َویَ ْب َتﻐِﯽ ال ﱢزیَا َد َة

اس ب َِما ل َ ْم یَﺄتِ [
ِیما بَق َِﯽ .یَ ْن َهی َو َال یَ ْن َت ِهﯽ َویَﺄ ُم ُر ]ال ﱠن َ
ف َ
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ین َو َال یَ ْع َم ُل َع َملَ ُه ْم َویُ ْبﻐ ُ
ِﺾ
الصال ِحِ َ
ب ﱠ
ب َِما َال یَﺄت ِﯽ .یُحِ ﱡ

ِیم
ال ْ ُم ْذنِب َ
ِین َو ُه َو َ
أح ُد ُه ْم یَ ْک َر ُه ال ْ َم ْو َت ل ِ َکﺜ َْر ِة ُذن ُوب ِ ِه َویُق ُ
أجل ِه ...؛ از کسانﯽ مباش که بدون
َعلَی َما یَ ْک َر ُه ال ْ َم ْو َت م ِْن ْ

عمل ،به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهاي ﻃوالنﯽ
به تﺄخیر مﯽاندازد .در دنیا حرف زاهدانه مﯽزند ،ولﯽ
عملش در دنیا ،دنیاگرا نه است .اگر از دنیا برخوردار شود،
سیر نمﯽشود و اگر تهیدست گردد ،قناعت نمﯽکند .از

شک ِر آنﭽه دارد ،ناتوان است؛ ولﯽ در پﯽ زیادي است.
نهﯽ مﯽکند؛ ولﯽ خودش دست از گناه نمﯽکشد .امر
مﯽکند؛ ولﯽ خودش انجام نمﯽدهد .صالحان را دوست
دارد؛ ولﯽ مﺜل آنان عمل نمﯽکند .گناهکاران را دشمن

نمودار  -1مدل مفهومی مقاله

این موعظه بلند ،بﺨشهاي سودمند دیگري هم
دارد که شایسته است مطالعه شود .ازآنﭽه در همین
بﺨش یاد شد ،مﯽفهمیم که دیندار ،کسﯽ است که:
ـ براي رستگاري آخرت ،عمل صالح انجام دهد؛
ـ از گناهانش زود توبه کند؛
ـ بین گفتار و رفتارش همگونﯽ وجود داشته باشد؛
ـ اهل قناعت و شکر باشد؛
ـ به آنﭽه امر مﯽکند ،خودش هم عمل کند؛
ـ اگر از گناهﯽ نهﯽ مﯽکند ،خودش مرتکب آن نشود؛
ـ اگر نیکان را دوست دارد ،در عمل به آنان اقتدا کند؛
ـ اگر از اهل معصیت بدش مﯽآید ،خودش گناه نکند؛
ـ و اگر از پیامدهاي گناه نگران است ،فوري گناهان
را ترک کند.
در یﮏ کلمه ،دیندار کسﯽ است که اهل ایمان ،تقوا،
اخالص ،عمل صالح ،عامل به واجباتِ ،
تارک محرمات،
در پﯽ رضاي خدا ،رها از سلطه نفس اماره و امر کننده به

معروف و نهیکننده از منکر باشد.
آری ،شاخص عینﯽ و الگوي عملﯽ ،امام علﯽ )ع(
است که زندگﯽ و سیرهاش ،آینه قرآن و دین است .باید
علﯽ شناس بود تا به شاخصههای دینداری رسید.
در ادامه سعی گردیده هر یﮏ از شاخصهای
ذکرشده در جدولی ارائه و مصداقهای آن در فضای
مجازی ذکر شود.

نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد با نگاهی جدید به شاخصههای
دینداری پرداخته شود .برای این منظور ابتدا تعاریفی از
دینداری ارائه شد که این مسﺌله را برای سطوح مﺨتلف
مورد بررسی قرار میداد و در ادامه مصادیقی برای هر
شاخصه معرفی شد.
یکی از شاخصههای بسیار مهم در دینداری

جدول  .1معرفی مصداقها و شاخصهای دینداری
در فضای مجازی
ردیف
1

معرفت دینی

بازنشر آموزههای دینی در فضای مجازی و
معرفی دین و دادن هویت دینی به افراد

2

ترک گناه

پرهیز از انتشار اخبار کذب و شایعات در فضای
مجازی

3

عمل صالح

ساخت و ایجاد کلیپهایی با مضمون انجام
کارهای خوب

4

اهتمام به واجبات

ایجاد پستهایی در فضای مجازی در جهت
ترغیب افراد به عمل نمودن به واجبات

5

صدق و امانت

انتشار اخبار درست و پرهیز از افشای زندگی
خصوصی افراد مانند بازیگران در فضای مجازی

6

وفای به عهد

مشتری مداری و تحویل بهموقع کاال و یا انجام
خدمات در کسبوکارهای مجازی

7

تقوا و پارسایی

پرهیز از ورود به سایتهای غیراخالقی

8

فدا کردن دنیا برای
دین

ایجاد پستهایی در فضای مجازی با مضمون
آخرتگرایی ،نظام جزا و پاداش

9

ضابطههای مکتبی
در روابط

پرهیز از دوستیهای اینترنتی و روابط
اینچنینی در فضای مجازی

10

تعادل در حال خشم
و رضا

پرهیز از تعاریف بیشازحد از دیگران و یا پرهیز
از توهین به افراد بعد از خواندن مطالب آنها
در فضای مجازی

11

دوری از هواپرستی

باز نکردن کلیپهایی که انسان را به شهوات
ترغیب میکند

12

دینداری اصلی نه
زبانی

ورود پلیس فتا در جهت مقابله با مظاهر
بیدینی در فضای مجازی

13

امربهمعروف و نهی
از منکر

امربهمعروف :استفاده از پیامرسانهای داخلی
پرهیز از منکر :پرهیز از محتوای غیراخالقی و
حرفهای خالف واقع در شبکه مجازی

14

ظلمستیزی

استفاده از محتوای برنامهها در شبکههای
مجازی در جهت مبارزه با استکبار جهانی
بهخصوص اسرائیل منفور

15

پرهیز از مردمآزاری

پرهیز از مزاحمتهای اینترنتی و یا
کالهبرداریهای اینترنتی

مجازی نمیتوان به شیوههای معمول برای امربهمعروف
و نهی از منکر دل بست .گرچه ماهیت و فلسفه استفاده
از شیوهها یکسان است؛ اما با توجه به تﻐییر ابعاد ،باید از
روشها و شیوههای نوینی استفاده نمود.
در این زمینه پیشنهاد میشود دولت و مسﺌوالن با
تدوین چهارچوبهای معین و بر اساس موازین اسالمی
سامانه امربهمعروف و نهی از منکر را برای پیشبرد امور
مﺨتلف در جامعه ﻃراحی کنند و خود نیز پیشگام در
اجرای این دو واجب فراموششده به تعبیر مقام معظم
رهبری باشند.
آنﭽه در اینجا مهم است شبکهها و فضای مجازی
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است .امروزه با گسترش هر چه بیشتر ارتباﻃات و همه-
گیری بیماری کرونا نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت.
انسانها در فضایی دست به حرکت میزنند که هیﭻ
حدومرزی در آن وجود ندارد ،با افراد دیگری همصحبت
میشوند که حتی آنها را نمیبینند؛ اما با خوش-باوری
به این فضا اعتماد میکنند .حال سﺆال اینجاست که
چگونه در این بعد باید افراد را از انجام رفتارهای منکر
بازداشت و آنها را به سمت خوبیها سوق داد؟ یکی
از ویﮋگیهای این فضا سرعت باالی انتقال اﻃالعات
است که در کسری از ﺛانیه اخبار به هر گوشهای از
جهان مﺨابره میشود .ﻃبیعی است روشهای معمول
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شاخصهای
دینداری

مصادیق در
شبکهها و فضای مجازی

امربهمعروف و نهی از منکر است .امروزه با توسعه فضای

امربهمعروف و نهی از منکر در این سیر جوابگو نیست؛
بنابراین از نگاه نویسنده این مقاله ،بهترین شیوه سوق
افراد به دینداری در این فضا استفاده از ابزاری است
که اتفاقاً همین فضا در اختیار ما قرار میدهد .در این
میان نقش پیامرسانهای داخلی باید بیشازپیش مورد
توجه قرار گیرد؛ زیرا این پیامرسانها دقیقاً با محیط

داخلی کشور آشنا هستند و میتوانند نیاز داخلی را
بدون ترس از حجمه دشمن فراهم کنند .ﻃبیعی است
با ایجاد پستهای آموزنده و کلیپهای کوچﮏ یعنی
با روش غیرمستقیم باید افراد را از انجام کارهای بد و
حتی الفاظ خالف واقع و دور از عفت کالم بر حذر داشت.

منابع

70

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

تبییــن شــاخصههای دیــنداری و مصداقهــای آن در فضــای
مجــازی راهــی بــرای آرام بخشــی و ســامت روان جامعــه در دوران
کرونــا  -مریــم ادیــب زاده

 .1شهیاد ،شیما .آﺛار روانشناختی گسترش بیماری کووید 19-بر وضعیت
سالمت روان افراد جامعه ،مجله ﻃب نظامی ،دوره  ،22شماره 1399 ،2
 .2شکربیگی ،عالیه .1391 .رسانه ،زنان و مناسبات خانواده ،نشست انجمن
جامعهشناسی ایران
3. Bryant Rebecca, What Kind of Space is Cyberspace
2001. Minerva – An Internet Journal of Philosophy
5, 2001, pp. 138
 .4صادقیان ،عفت .1384 .تﺄﺛیر اینترنت بر کودکان و نوجوانان .مجله
الکترونیکی نما ،ش 4
 .5ستارزاده ،داوود .1386 .بررسی عوامل اجتماعی مﺆﺛر بر اعتیاد به
اینترنت و پیامدهای آن .فصلنامه تﺨصصی علوم اجتماعی .شماره
چهاردهم
6. Cobb. J. Cybergrace: The Search for God in the Digital World. New York: 1998, Crown Publishers, pp.
45 ff
 .7مالحی ،نجمه 1396 ،نقش آموزههای دینی اسالمی در پیشگیری از
مﺨرب فضای مجازی بر خانواده
آﺛار ّ
8. Clark. David, Charactrizing cyberspace: pasr, present and future, MIT, PUB, 2009, p. 3I
 .9شجاعی زند ،علیرضا ،مدلی برای سنجش دینداری در ایران ،مجله
جامعهشناسی ایران ،دوره ششم ،شماره  ،1384 ،1ص  34تا 66
10..Himmelfarb, Harold S.(1975), Measuring religious
involvement social forces Vol 53, NO, 4: 606-618
 .11فرهنﮓ بزرگ جامع نوین ،عربی -فارسی ،نشر نی تهران ،بیتا ،ج  ،2ص
.231
 .12محمدتقی مصباح یزدی ،قلمرو دین نشر موسسه آموزشی و پﮋوهشی
امام خمینی قم  1382ش ،ص .235
 .13نهﺞالبالغه ،خطبه  .1خطبه  .156خطبه  .193نامه  .43نامه  .47نامه
 .53نامه  .39حکمت  .147خطبه  .224حکمت  .228خطبه .50
خطبه  .113خطبه  .118خطبه  .113حکمت  .374خطبه  .130نامه
 .47نامه  .48خطبه  .27خطبه  .167خطبه  .56حکمت .150

 .14علﯽ بن محمد لیﺜﯽ واسطﯽ ،عیون الحکم والمواعﻆ ،ج  ،2ح .9944
ح  .9872ج  ،1ح  .4981ح  .33ح  .4570ح  .3735ج  ،1ح .4577
ح  .4573ح  .5800ج  ،2ح  .8849ح  .9702ج  ،1ح  .2067ج  ،2ح
 .10178ج  ،2ح  .8724ح  .8717ج  ،1ح  .2216ج  ،2ح  .10146ج
 ،1ح  .4636ج  ،2ح  .8868ج  ،2ح  .7346ح  .8694ح .9056
 .15مجلسی ،بحار اﻷنوار ،ج  ،75ص  .95ج  ،33ص .506
 .16قرآن کریم ،سوره مبارکه مﺆمنون ،آیه .8
 .17تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ح  .9031ح .1742
 .18محمد محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ح .8778

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا از منظــر
بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي
تاریخ دریافت1399/11/12 :
تاریخ پذیرش1400/04/26 :

جواد حق گو* :عضو هیئتعلمی گروه تاريخ ،تمدن و انقالب اسالمي دانشکده انديشه و معارف اسالمي دانشگاه تهرانjhaghgoo@ut.ac.ir ،

غالمعلي سليماني :عضو هیئتعلمی گروه تاريخ ،تمدن و انقالب اسالمي دانشکده انديشه و معارف اسالمي دانشگاه تهران

چكيده:
ســرمايه اﺟتماعــﯽ از موﺿوعــات مﻬمــﯽ اســﺖ کــه در ﭘاندمــﯽ کرونــا و نــوع عملﮑــرد دولﺖﻫــا در ﻗبــال ايــن
ﺑﺤــران ﺑيﺶازﭘيــﺶ مــورد توﺟــه ناﻇــران ﻗــرار گرفتــه اســﺖ .يﮑــﯽ از اصلﯽتريــن ﭘرســﺶﻫاي مرﺑــوط ﺑــه موﺿــوع
ســرمايه اﺟتماعــﯽ ﺑــه نــوع عملﮑــرد رســانهﻫاي دولتــﯽ در ﺑﺤرانﻫايــﻰ ازايندســﺖ معطــوف اســﺖ .عملﮑــردي
کــه ﻃبيعتــاً در ﺷــرايط ﺑﺤرانــﯽ ﺑايــد از يــﮏ وﺣــدت رويــه و عقﻼنيــﺖ واﺣــد ﺑرخــوردار ﺑاﺷــد .فقــدان ﭼﻨيــن
وﺣــدت و عقﻼنيتــﯽ ﺑــدون ﺷــﮏ آﺛــار ناخوﺷــايﻨدي ﺑــر ســرمايه اﺟتماعــﯽ کشــورﻫا مﯽگــﺬارد .در ايــن ﭘﮋوﻫــﺶ ﺑــا
ﻃــرح ايــن ســﺆال کــه عملﮑــرد رســانهﻫاي دولتــﯽ ايــران در يــﮏ ﻫﻔتــه اول ﺑﺤــران کرونــا ﭼــه نﺴــبتﯽ ﺑــا ســرمايه
اﺟتماعــﯽ کشــور داﺷــته ،تــﻼش ﺷــده تــا ﺑــا اراﺋــه يــﮏ ﭼارﭼــوب مﻔﻬومــﯽ و تبييــن »تﺄﺛيــر رســانهﻫا ﺑــر ســرمايه
اﺟتماعــﯽ« ،عملﮑــرد ســه خبرگــزاري دولتــﯽ ايرنــا ،صداوســيما و فــارس واکاوي ﺷــود .ﺑديــن مﻨﻈــور ﺑــا ﺑﻬرهمﻨــدي
از روش تﺤليــل مﺤتــوا ،عملﮑــرد ســه خبرگــزاري فــوق در دو موﺿــوع؛ ﺟلــب مشــارکﺖ عمومــﯽ در مواﺟﻬــه ﺑــا
ﺑﺤــران و ﻫمﭽﻨيــن ميــزان اعتمــاد ﺑــه عملﮑــرد دولــﺖ (ﻗــوه مجريــه) در ﺷــرايط ﺑﺤرانــﯽ مــورد ﺑررســﯽ ﻗــرار گرفــﺖ.
يافتهﻫــا نشــان مﯽدﻫــد درﺑــاره دو موﺿــوع مشــارکﺖ عمومــﯽ و اعتمــاد ﺑــه عملﮑــرد دولــﺖ يازدﻫــم مﯽتــوان نقــﺶ
متﻐيرﻫــاي مداخلــه کﻨﻨــده ﺑــر عملﮑــرد رســانهﻫا را تــا ﺣــدودي مشــاﻫده کــرد .ايــن متﻐيرﻫــا در مقولــه اعتمــاد ﺑــه
عملﮑــرد دولــﺖ ﺑيشــتر از مقولــه مشــارکﺖ عمومــﯽ مشــاﻫده مﯽﺷــود.
واژههاي كليدي : :سرمايه اجتماعي ،بحران کرونا ،رسانههاي دولتي ايران ،مشارکت عمومي در مواجهه با بحران ،اعتماد به دولت در بحران
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Abstract

Keywords:Corona crisis, Iranian state media, Public participation in the face of crisis, Social capital trust in the government in crisis.

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

Social capital is one of the most important issues in the corona pandemic and how governments
respond to this crisis is of great significance. One of the main questions related to the subject of
social capital is how the media influence. This is the action that must naturally have a unified
procedure and a single rationality in critical situations. Undoubtedly, the lack of such unity and
rationality has adverse effects on the social capital of countries. The present study tries to find
an answer to the question of how the performance of Iranian state media in the first week of the
Corona crisis was related to the country›s social capital, In this regard, it was attempted to provide a
conceptual framework and explain the «impact of media on social capital». To collect the required
data, the state news agencies IRNA, IRIB and Fars were investigated. For this purpose, using the
content analysis method, the performance of the above three news agencies were examined in two
issues: attracting public participation in the face of the crisis as well as the degree of trust in the
performance of the government (executive branch) in critical situations. Regarding the two issues
of public participation and trust in the performance of the Eleventh Government, the findings
revealed the role of interfering variables on the performance of the media can be observed to some
extent. These variables were seen more in the category of trust in government performance than
in the category of public participation.

مقدمه
ﺑﺤران ﭘديدهاي عام و فراگير اسﺖ که مﯽتوان آن
را در ﻫمه کشورﻫاى توسعهيافته و يا درﺣالتوسعه
مشاﻫده کرد .ﭼه مﻨشﺄ ﺑﺤران را ناﺷﯽ از عوامل ﻃبيعﯽ
و ﭼه انﺴانﯽ ﺑدانيم ،آنﭽه در اين ميان ﺣاﺋز اﻫميﺖ
اسﺖ ،نﺤوه مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران و مديريﺖ و اداره آن اسﺖ.
موﺿوعﯽ که مﯽتواند آﺛار فراوانﯽ ﺑر سرمايه اﺟماعﯽ
کشورﻫا ﺑﮕﺬارد .اﻫميﺖ اين موﺿوع ازآنرو اسﺖ که
ﺑﺤﺚ سرمايه اﺟتماعﯽ و ﺷاخﺼهﻫاي آن امروز ﺑه يﮑﯽ
از اصلﯽترين نمادﻫاي کارآمدي و ناکارآمدي دولﺖﻫا
تبديل ﺷده اسﺖ .امري که ﺑهﻃور خاص در مواﻗﻊ وﻗوع
ﺑﺤرانﻫايﻰ ﭼون کرونا ﺑرﺟﺴته مﯽﺷود .ترديدي وﺟود
ندارد که در اين موﺿوع رسانهﻫا ﺑهﻃور عام و رسانهﻫاي
واﺑﺴته ﺑه دولﺖ ﺑهﻃور خاص نقشﯽ اساسﯽ ايﻔا
مﯽکﻨﻨد .اين نقﺶآفريﻨﯽ ازآنﺟﻬﺖ اسﺖ که رسانهﻫا
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ﻗدرتمﻨدترين اﺑزار مديريﺖ افﮑار عمومﯽ را در اختيار
دولﺖﻫا ﻗرار دادهاند .نقﺶ رسانهﻫا در سه مرﺣله ﭘيﺶ،
ﺣين و ﭘﺲ از ﺑﺤران ﻗاﺑلردياﺑﻰ اسﺖ.
رسانهﻫاي دولتﯽ نقﺶ ﺑﺴيار مﻬمﯽ در روند ﺑﺤران
از آﻏاز تا انجام دارند .آنﻫا ﺑه زاويه ديد و افﮑار افراد ﺑراي

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران ﺷﮑل مﯽدﻫﻨد و اين ﻇرفيﺖ را دارند
تا ﺑا تشويﻖ مشارکﺖ عمومﯽ در امر مبارزه ﺑا ﺑﺤران ﺑه
مديريﺖ ﺑﺤران توسط دولﺖﻫا کمﮏ کﻨﻨد يا ايﻨﮑه در
مقاﺑل ﺑا ﺿرﺑه زدن ﺑه مشارکﺖ عمومﯽ اسباب اخﻼل
در فعاليﺖ دولﺖﻫا ﺑراي رويارويﯽ ﺑا ﺑﺤران را ايجاد
نمايﻨد .ﺑر اساس ﻫمين اﻫميﺖ از زمان آﻏاز ﻫمهگيري
ويروس کرونا در ايران ،نوع عملﮑرد رسانهﻫاي دولتﯽ
مﺤملﯽ ﺑراي ﻃرح ﭘرسﺶﻫاى فراوانﻰ ﺷده اسﺖ.
از اصلﯽترين آنﻫا که در اين زميﻨه مطرح اسﺖ ﺑه
ﭼﮕونﮕﯽ نقﺶآفريﻨﯽ اين رسانهﻫا در ﺑرخورد ﺑا ﺑﺤران

کرونا و آﺛار اين ﺑرخورد ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور تمرکز
دارد .ﺑر ﻫمين اساس اين ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ ﭘاسﺦ ﺑه اين
مﺴﺌله اسﺖ که نوع مواﺟﻬه رسانهﻫاي اصلﯽ دولتﯽ در
ايران -در ايﻨجا خبرگزاري ﺟمﻬوري اسﻼمﯽ يا ﻫمان
ايرنا ،خبرگزاري صداوسيما و خبرگزاري فارس -ﺑا
ﺑﺤران کرونا ﭼﮕونه ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور تﺄﺛير
گﺬاﺷته اسﺖ؟
ذيل دو
ﺑراي واکاوي اين موﺿوع تﻼش ﺷده تا در ِ
سﺆال فرعﯽ ﺑه ﺑررسﯽ آن ﺑﭙردازيم:
 نﺤوه ﺑازنمايﯽ اخبار مرﺑوط ﺑه ﺑﺤران کرونا در اينسه رسانه ﻃﻰ ﻫﻔته نﺨﺴﺖ ﺑﺤران ﭼه نﺴبتﯽ ﺑا
افزايﺶ مشارکﺖ عمومﯽ داﺷته اسﺖ؟
 نﺤوه ﺑازنمايﯽ اخبار مرﺑوط ﺑه ﺑﺤران کرونا در اينسه رسانه ﻃﻰ ﻫﻔته نﺨﺴﺖ ﺑﺤران ﭼه نﺴبتﯽ ﺑا
افزايﺶ اعتماد ﺑه کارآمدي دولﺖ داﺷته اسﺖ؟
مروري ﺑر آﺛار موﺟود نشان مﯽدﻫد که ﺑه علﺖ تازگﯽ
ﺑﺤران و ﺷوك ﺣاصل از آن  -که ﺑﺴياري از نﻬادﻫا و
سازمانﻫا را درگير خود کرده و ﻫﻨوز در مرﺣله ﺑﺤران ﺑه
سرمﯽ ﺑريم  -ﭘﮋوﻫﺶﻫاي اندکﯽ در اين ﺣوزه صورت
گرفته اسﺖ .اگرﭼه آﺛار ارزﺷمﻨدي در ارتباط ﺑا ﺑﺤران،
سرمايه اﺟتماعﯽ و رسانه وﺟود دارد که ﺑه ﺑرخﯽ از آنﻫا
اﺷاره مﯽﺷود.
توکلﯽ در مقاله تبيين ﺟامعهﺷﻨاختﯽ وسايل
ارتباطﺟمعﻰ در مواﺟﻬه ﺑا مديريﺖ ﺑﺤران ]،[1
ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز ﺑه ﺑررسﯽ عوامل اﺟتماعﯽ مﺆﺛر در
ﺷﮑلگيري ژورناليﺴم ﭘرداخته که ﭼﮕونه عملﮑرد
رسانه را در مواﻗﻊ ﺑﺤرانﯽ تﺤﺖ تﺄﺛير ﻗرار مﯽدﻫﻨد.
اين ﺟﻬﺖگيري را مﯽتوان در مقاله نﺼرالﻬﯽ ﺑا عﻨوان
ﭼﮕونﮕﯽ مديريﺖ ﺑﺤران ﺑهوسيله رسانه و عوامل مﺆﺛر
ﺑر کارکرد آن ] [2مشاﻫده کرد .از اين نﻈر عواملﯽ ﭼون
ميزان ﺣرفهايگرايﯽ ،نوع نﻈام رسانهاي ﺣاکم ،ﭘايﮕاه

ايدﺋولوژيﮑﯽ ،ميزان استقﻼل يا واﺑﺴتﮕﯽ ﺑه ﺣاکميﺖ،

آن را مورد آزمون ﻗرار دﻫد و ﺑه مقوله سرمايه اﺟتماعﯽ

ساﺑقه ﺑﺤران ،نوع عملﮑرد رﻗبا و ﻏيره از ﺟمله اين عوامل

ﺑهعﻨوان يﮑﯽ از مﻬمترين کارکردﻫاي رسانه اﺷاره

ﻫﺴتﻨد که کارکردﻫاي متﻔاوت رسانه را در ﺑﺤرانﻫا

نﮑرده اسﺖ .ﺣﺴن ﺑشير در مقاله رسانه و معﻨاﺷﻨاسﻰ

تﺤﺖ تﺄﺛير ﻗرار مﯽدﻫﻨد .ﺑرخﯽ آﺛار ﻫم ﺑه ﺑررسﯽ

ﺑﺤران ] [6ﺑه مباﺣﺚ مﻔﻬوم ﺷﻨاختﯽ در ﺣوزه ﺑﺤران

تﺄﺛير رسانه ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ ﭘرداختهاند از ﺟمله

ﭘرداخته و از نقﺶ دوگانه رسانه در ﺑﺤرانﻫا يعﻨﯽ

گيوريان ] [3که ﺑه دليل عدم ورود ﺑه ﺑﺤﺚ ﺑﺤرانﻫا

کﻨترل و تﺼعيد و گﺴترش ﺑﺤران سﺨن گﻔته اسﺖ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ﻫﺴتﻨد .مقاله مﺨتﺼر
خارج از رسالﺖ
ِ

مباﺣﺚ ﺑﻨيادين نويﺴﻨده در ﺣوزه واژهﺷﻨاسﯽ ﺑﺤران و

و ﭘرمﺤتواي نقﺶ رسانهﻫا در دوران ﺑﺤران اﺛر ﺟرج

تﺤليل معﻨاي آن ﺑﺨﺶ مﻬمﯽ از ﺣجم مقاله را ﺑه خود

ترزيﺲ ] [4در دو ﺑﺨﺶ ﺑه نقﺶ رسانه در ﺑﺤرانﻫا

اختﺼاص داده اسﺖ و ﺑﺨشﯽ ﻫم ﺑه ﺑﺤران در رسانه

ﭘرداخته اسﺖ .ترزيﺲ در يﮏ ﺑﺨﺶ ﺑه عوامل اﺟتماعﯽ

در انعﮑاس اخبار ﺑﺤرانﻫا ﭘرداخته اسﺖ؛ ايﻨﮑه ﺑﺤران

مﺆﺛر ﺑر ژورناليﺴم ازﺟمله فرﻫﻨﮓ تﺨﺼﺼﯽ ،تﻨﺶﻫاي

در رسانه در زمان ﺑﺤرانﯽ ﭼﮕونه مﯽتواند ﺑه سرايﺖ

سازمانﯽ ،تﻨﺶﻫاي سياسﯽ ،فشارﻫاي اﻗتﺼادي،

اين ﺑﺤران ﺑه ﺟامعه مﻨجر ﺷود .مقاله فوق نيز ﺑه ﻏﻨاي

راﻫبردى و راﻫﮑار مﻨبﻊ ﭘرداخته اسﺖ .نويﺴﻨده در

ادﺑيات اين ﺣوزه در سطﺢ مﻔﻬوم ﺷﻨاسﯽ کمﮏ عمدهاى

ﺑﺨﺶ ديﮕري از مقاله ﺑه ﺷيوهﻫاي گزارش ﺑﺤران توسط

کرده؛ اما ﺣﻀور متﻐيرﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ و کار ﺑﺴﺖ

رسانهﻫا اﺷاره کرده اسﺖ .او ﺑهصورت کلﯽ از سه ﺷيوه

نقﺶ رسانه در اين ﺣوزه را در ارتباط ﺑا يﮏ ﺑﺤران خاص

در اين ميان نام مﯽﺑرد؛ نﺨﺴﺖ ﭘﺬيرش آنﭽه از ﻗدرت

نمﯽتوان ديد .ﻃاﻫر روﺷﻨدل اﺑدالﯽ در مقاله نقﺶ

مﺴلط ديﮑته مﯽﺷود و دوم انتقاد از ﻗدرت سياسﯽ در

مديريﺖ رسانه در تﺤول ﺑﺤران از تﻬديد ﺑه فرصﺖ ][7

موردتوﺟه ﻗرارگرفته کار ژورناليﺴﺖﻫا را گزارش ﺑﺤران

ﻫمانﻃور که از عﻨوان مقاله نيز روﺷن اسﺖ ،رسانه اين

و کشمﮑﺶﻫا ﺑراي مﺨاﻃب عام مﯽدانﻨد که ﺑاﻫدف

توان و ﻇرفيﺖ را دارد تا تﻬديدات ﺣاصل از ﺑﺤران را ﺑه

تقويﺖ ﺛبات و صلﺢ مﯽﺷود نه آنﮑه تﻨﺶ ،ترس و يا ﺣتﯽ

فرصﺖ تبديل کﻨد که اين مﺴﺌله در ﺣيات اﺟتماعﯽ

خشونﺖ را افزايﺶ دﻫد .اين مقاله نيز ﺑيشتر عوامل مﺆﺛر

ﺟوامﻊ مﯽتواند اﺛرگﺬار ﺑاﺷد .نويﺴﻨده مقاله ،مدعاي

ﺑر ﺟﻬﺖ-گيري رسانهﻫا را مورد ﺑررسﯽ ﻗرار داده اسﺖ

خويﺶ را ﺑا ﺑﻬرهگيري از رويﮑردﻫاي سهگانه؛ سﻨتﯽ،

تا کارکرد رسانهﻫا در ﺣوزه سرمايه اﺟتماعﯽ .رﺷيدي

ﻗانون ﻃبيعﯽ و تعاملﯽ مورد آزمون ﻗرار داده و معتقد

و ﻫمﮑاران در مقاله ﺷﻨاسايﯽ کارکردﻫاي رسانهﻫاي

اسﺖ رويﮑرد تعاملﯽ رسانه ﺑه ﺑﺤران مﯽتواند از تﻬديد

ﺟمعﯽ در مديريﺖ ﺑﺤران ﺑﻼياي ﻃبيعﯽ ] [5ﺑر اساس

ﺑﺤرانﻫا ،فرصﺖ سازى کﻨد .مقاله اﺷارهاي گﺬرا ﺑه

فرايﻨد تﺤليل ﺷبﮑه ﺑه ﺑررسﯽ نقﺶ رسانه در سه مرﺣله

نتايﺞ رويﮑردﻫاي سهگانه فوق کرده و ﺑه مقوله مﻬم

ﭘيﺶ ،ﺣين و ﭘﺴا ﺑﺤران ﭘرداختهاند .اين اﺛر ارزﺷمﻨد

سرمايه اﺟتماعﯽ اﺷاره نﮑرده اسﺖ .در مقاله-اي ديﮕر

ﺑه دليل ﺑﻬرهگيري از روش دلﻔﯽ توانﺴته نيازسﻨجﯽ

از ﻃاﻫر روﺷﻨدل ارﺑطانﯽ و سياوش صلواتيان ﺑا عﻨوان

خوﺑﯽ از مﺨاﻃبان رسانهﻫا در مراﺣل سه-گانه ﺑﺤران

ﻃراﺣﯽ مدل نقﺶ رسانهﻫاي ﺟمعﯽ در مديريﺖ مرﺣله

اراﺋه نمايد؛ اما ﺑر ﺑﺤران خاصﯽ تمرکز نﮑرده تا اﺛرات

ﭘيﺶ از ﺑﺤران ] [8نويﺴﻨدگان عموماً توﺟه خويﺶ را
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واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

ﺑﺤرانﻫا و سوم که ﺑه نﻈر نويﺴﻨده ،اخيرا ً در رسانهﻫا

ﺑه اﻫميﺖ ﺑﯽﺑديل رسانهﻫا در ﺑﺤرانﻫا ﭘرداخته اسﺖ.
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ﺑه نقﺶ رسانهﻫا در ﺷرايط ﭘيشا ﺑﺤران مﺤدود کردهاند.

و نمودارﻫا نشان داده ﺷد .در ادامه ﭘﺲ از ردهﺑﻨدي

نويﺴﻨدگان از مدل ﭘروانهاي نقﺶ رسانهﻫا در مديريﺖ

دادهﻫاي موﺟود ﺑه تﺤليل آنﻫا ﭘرداخته اسﺖ .ﺟامعه

مرﺣله ﭘيﺶ از ﺑﺤران ياد کردهاند که نقﺶﻫاي ﭘﻨﺞگانه

آماري تﺤقيﻖ مجموعه مطالب مرﺑوط ﺑه ﺑﺤران کرونا

رسانهﻫا از ﺟمله رصد و ﭘايﺶ مﺤيط ،آموزش ،ﻫدايﺖ

در اين سه خبرگزاري اسﺖ که در ﺑازه زمانﯽ سﯽ ﺑﻬمن

افﮑار عمومﯽ ،اﻃﻼعرسانﯽ و ﻫمبﺴتﮕﯽ عمومﯽ را درﺑر

 1398تا ﺷﺶ اسﻔﻨد  1398گردآوري ﺷده اسﺖ ].[10

دارد .روﺷن اسﺖ اين مقاله در اﺑتدا متمرکز ﺑر مرﺣله

اين ﭘﮋوﻫﺶ ﺑا نﮕاﻫﯽ ﺑه نقﺶ رسانهﻫا در مديريﺖ

ﭘيشا ﺑﺤران اسﺖ و سﭙﺲ توﺟه آن ﺑر کارکردﻫايﯽ

ﺑﺤران ﺑا ﺑررسﯽ نﺴبﺖ ميان رسانه و سرمايه اﺟتماعﯽ

اسﺖ که ارتباط کمتري ﺑا مقوله سرمايه اﺟتماعﯽ

و تبيين ﺑرخﯽ از ﺷاخﺺﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ تﻼش

دارند .آﻗايﯽ در مقاله نقد و ﺑررسﯽ نﻈريهﻫاي مطرح

کرده تا ﭼﮕونﮕﯽ عملﮑرد اين رسانهﻫا در ﺑﺤران کرونا

درﺑاره نقﺶ رسانهﻫا در مديريﺖ ﺑﺤران ] [9تﻼش کرده

را مورد ﺑررسﯽ ﻗرار داده و ﺑا توﺟه ﺑه ﭼارﭼوب مﻔﻬومﯽ

اسﺖ تا از مﻨﻈر نﻈريهﻫاي مطرح از ﺟمله رﺋاليﺴم،

اراﺋهﺷده ﺑه ﭼﮕونﮕﯽ تﺄﺛير اين رفتار ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ

مارکﺴيﺴم و سازهانﮕاري ﺑه نقﺶ رسانهﻫا ﺑﭙردازد.

کشور از مﻨﻈر دو ﺷاخﺼه مﻬم سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا

نتيجهگيري نويﺴﻨده ﺑر اﻫميﺖ رﻫيافﺖ سازهانﮕاري

يعﻨﯽ »مشارکﺖ عمومﯽ« و »اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ«

ﺑراى تبيين نقﺶ رسانهﻫا در ﺑﺤرانﻫا تﺄکيد دارد .ﺑه

ﭘرداخته اسﺖ.

اعتقاد نويﺴﻨده اگر نﻈريهﻫاي رﺋاليﺴتﯽ رسانه را فاﻗد
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وﺟود مﺴتقل و در راستاي مﻨافﻊ ملﯽ فرض مﯽکﻨﻨد

 -1چارچوب مفهومي؛ بحران ،رسانه و
سرمايه اجتماعي

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

و تعريﻒ مﻨافﻊ ملﯽ ﻫمان تعريﻒ دولﺖ اسﺖ و نﻈريه

ﺑﺤرانﻫا اﺛرات کوتاهمدت و ﺑلﻨدمدتﻰ را در ﭘﯽ

مارکﺴيﺴتﯽ رسانهﻫا را اﺑزاري در دسﺖ ﻃبقه مﺴلط

دارند .اختﻼل در نﻈام خدماترسانﯽ ﺟامعه ،تعطيلﯽ

مﯽدانﻨد ،سازهانﮕاري ﺑا توﺟه ﺑه نقﺶ عوامل ﻏيرمادي،

ﺑﺨﺶﻫاي ﺣياتﯽ ﺟامعه ،ايجاد ﺑﺤرانﻫاى روﺣﯽ و

ﺑر ﺑرساختﯽ ﺑﺤرانﻫا تﺄکيد دارد و ﻫمين مﺴﺌله ﻫم

روانﯽ و کاﻫﺶ ﻫمبﺴتﮕﯽ اﺟتماعﯽ .مديريﺖ درسﺖ

ادراكﻫاي متﻔاوتﻰ از ﺑﺤرانﻫا را در ﭘﯽ دارد .ﺑهزعم

رسانهﻫا مﯽتواند وﺟوه مﻨﻔﯽ ﺑﺤرانﻫا را تا ﺣد زيادي

نويﺴﻨده ﻫرکدام از نﻈريهﻫاي فوق ﻃﻰ ﺑﺤرانﻫا و

خﻨﺜﯽ ساخته يا ﺑه فرصﺖﻫايﯽ ﺑراي تقويﺖ ﺣﺲ

ﺟﻬﺖگيري رسانهﻫا ممﮑن اسﺖ در ﻫر دورهاي ﻏالب

ﻫمبﺴتﮕﯽ اﺟتماعﯽ و افزايﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ تبديل

ﺑاﺷﻨد .اين مقاله نيز ﺑه نقﺶ رسانه در ﺑﺤران ﺑه معﻨاي

کﻨد .ﺑهعبارتديﮕر ﺑﺤرانﻫا در صورت مديريﺖ صﺤيﺢ

اعم و ﺑه معﻨاي اخﺺ ﺑﺤران کرونا اﺷاره نﮑرده و ﺑيشتر

ﺑه افزايﺶ ﭼﺴبﻨدگﯽ اﺟتماعﯽ مﻨجر ﺷده و ﺑهمﺜاﺑه

در مقام نﻈر مانده اسﺖ.

نوعﯽ مﻼط ،مانﻊ از ذرهاي ﺷدن و ﭘراکﻨدگﯽ ﺟامعه

ﺑراي انجام اين ﭘﮋوﻫﺶ از روش تﺤليل مﺤتواي

مﯽﺷوند .البته عﮑﺲ اين ﺣالﺖ ﻫم صادق اسﺖ و

کمﯽ استﻔاده ﺷده اسﺖ .ﺑدين مﻨﻈور مطالب مرﺑوط ﺑه

ﺑﺤرانﻫا در صورت عدم مديريﺖ صﺤيﺢ ﺑاعﺚ کاﻫﺶ

دو موﺿوع؛ ميزان تﻼش رسانهﻫا ﺑراي ﺟلب مشارکﺖ

ﻫمبﺴتﮕﯽ و سرمايه اﺟتماعﯽ مﯽﺷوند که ساليان سال

عمومﯽ و ﻫمﭽﻨين ميزان اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ

انباﺷﺖ آنﻫا ﭘيوندﻫاي درونﯽ ﺟامعه را تقويﺖ کرده

يازدﻫم استﺨراج و از ﺣيﺚ کمﯽ در ﻗالب ﺟداول

اسﺖ.

مبتﻨﯽ ﺑر نﮕاﻫﻰ نﻈاممﻨد ،نقﺶ رسانهﻫا در خﻸ ﺷﮑل

موﺟود در نﻈام اﺟتماعﯽ اسﺖ که موﺟب ارتقاء سطﺢ

نمﯽگيرد .ﺑﺤرانﻫا ﺟزء ﺟدايﯽناﭘﺬير ﺟوامﻊ و زندگﯽ

ﻫمﮑاري اعﻀاي آن ﺟامعه و دليل کاﻫﺶ سطﺢ

ﺑشري ﻫﺴتﻨد و در عﺼر اﻃﻼعات مردم ﺑا زاويه ديد و

ﻫزيﻨهﻫاي تبادﻻت و ارتباﻃات اسﺖ ].[13

عيﻨﮏ رسانهﻫا از ﺑﺤرانﻫا آگاﻫﯽ مﻰياﺑﻨد و فﻬم آنﻫا از

رسانهﻫا از ﺣافﻈان اصلﯽ ﺣﻔﻆ يﮑﯽ از مﻬمترين

ﺑﺤرانﻫا ﺷﮑل مﯽگيرد .ﺑﺤران ﺑر فعاليﺖ رسانهﻫا تﺄﺛير

مﺆلﻔهﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ يعﻨﯽ اعتماد ﻫﺴتﻨد .اﺑعاد

مﯽگﺬارد و توﺟه آنﻫا را ﺑه سمﺖ خود ﺟلب مﯽکﻨد،

ديﮕر سرمايه اﺟتماعﯽ از ﺟمله مشارکﺖ و انﺴجام

رسانه ﺑهمﺜاﺑه فيلتري مﯽتواند ﻃيﻔﯽ از مواﺿﻊ انﮑار،
سﮑوت ،انﻔعال ،واکﻨﺶ ،مواﺟﻬه ،ﭘﺬيرش و استقبال را

اﺟتماعﯽ ﺑه ميزان زيادي تﺤﺖ تﺄﺛير ﺑُعد اعتماد سرمايه

اﺟتماعﯽ ﻫﺴتﻨد .اعتماد ،مﺤور سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ

در ﭘيﺶ گيرد و دوگانه ﺑﺤران ﭘﺬيرى يا ﺑﺤران گريزى

که تﺤﺖ تﺄﺛير ﻫﻨجار ،ارتباط متقاﺑل انﺴانﯽ توليد

(ﺑﺤران ستيزي) را ايجاد کﻨد .ﺑازخوردﻫاي ﺟامعه ﺑر

مﯽﺷود و روح سرمايه اﺟتماعﯽ را تشﮑيل مﯽدﻫد

مواﺿﻊ رسانه تﺄﺛيرگﺬار اسﺖ و مﯽتواند مﻨجر ﺑه تﺼﺤيﺢ

] .[14اعتماد ﺑهنوعﻰ مﺆلﻔه و نتيجه سرمايه اﺟتماعﯽ

مواﺿﻊ رسانهﻫا ﺷود .ﺷﮑل زير ارتباط ميان ﺑﺤران،

نيز مﺤﺴوب مﯽﺷود و راﺑطهاي دوسويه ﺑا آن دارد.

رسانه و ﺟامعه را نشان مﯽدﻫد.

اعتماد از يﮏسو دليل ايجاد سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ و
از سويﻰ ديﮕر وﺟود سرمايه اﺟتماعﯽ کافﯽ در ﺟامعه،
سبب تقويﺖ آن در ميان افراد مﯽﺷود.

شکل  -1رابطه میان رسانه ،بحران و مجامعه

يﮑﯽ از مﻬمترين مقولهﻫاى در معرض تﻬديد يا
تقويﺖ در ﺑﺤرانﻫا ،سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ .کلﯽترين
سطﺢ سرمايه اﺟتماعﯽ ﺷامل مواردى اعم از ﺷدت و
کيﻔيﺖ رواﺑط و تعامﻼت ﺑين افراد و گروهﻫا ،اﺣﺴاس
مشترك اسﺖ و ﺑهعﻨوان يﮏ ﺣﺲ تعلﻖ و ﻫمبﺴتﮕﯽ،
ﭘايه مﻬم ﭘيوستﮕﯽ اﺟتماعﯽ تلقﻰ مﻰﺷود ].[11
راﺑـرت ﭘاتﻨـام سـرمايه اﺟتمـاعﯽ را ﺑـه مجموعهاي
از ارتباﻃات افقﯽ ﺑين افراد و ﻫمﭽﻨين وﺟوه گوناگون
سازمانﻫاي اﺟتماعﯽ نﻈيـر اعتماد ،ﻫﻨجارﻫا و ﺷبﮑهﻫا
اﻃﻼق مﯽکﻨد که ﺑا ايجاد و تﺴﻬيل امﮑانات ﻫماﻫﻨﮓ،
مﻨافﻊ متقاﺑل و کارايﯽ ﺟامعه را افزايﺶ مﯽدﻫد ].[12
نﻈريه سرمايه اﺟتماعﯽ ﺑر اﻫميﺖ رواﺑط تﺄکيد دارد.
ازنﻈر فوکوياما سرمايه اﺟتماعﯽ مجموعه ﻫﻨجارﻫاي

ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ و زميﻨهسازي ﺑراي آن در ميان
عﻨاصر سرمايه اﺟتماعﯽ از اﻫميﺖ زيادي ﺑرخوردار
اسﺖ .اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ ﺑهنوﺑه خود موﺟبات
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مشارکﺖ عمومﯽ را نيز فراﻫم مﯽکﻨد .ﭘانتام ﺷبﮑهﻫاي
مشارکﺖ اﺟتماعﯽ را ﺑهعﻨوان خاستﮕاه ديﮕر مﺆلﻔهﻫاي
سرمايه اﺟتماعﯽ يعﻨﯽ اعتماد اﺟتماعﯽ و ﻫمياري
مطرح کرده اسﺖ .وي معتقد اسﺖ ﺷبﮑهﻫاي افقﯽ يا
مﺴاوات ﻃلب در ﻗالب مشارکﺖﻫاي اﺟتماعﯽ مانﻨد
اﺣزاب ،ﺑاﺷﮕاهﻫا و انجمنﻫا ﺑه دليل اراﺋه ﭼارﭼوبﻫاي
فرﻫﻨﮕﯽ ﺑراي ﻫمﮑاري موﺟب ﺷﮑلگيري و گﺴترش
ﻫﻨجار اعتماد اﺟتماعﯽ ﻫﺴتﻨد ].[15
مﻨﻈور از مشارکﺖ ﺑهعﻨوان عﻨﺼرى مﻬم در سرمايه
اﺟتماعﯽ ،درگيري ذﻫﻨﯽ و عاﻃﻔﯽ اﺷﺨاص در
موﻗعيﺖﻫاي گروﻫﯽ اسﺖ که آنان را ﺑرمﯽانﮕيزد تا ﺑراي
دستياﺑﯽ ﺑه اﻫداف گروﻫﯽ يﮑديﮕر را ياري نمايﻨد ].[3

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

تعﻬد و اعتماد دوﺟانبه نﺴبﺖ ﺑه ﻫﻨجارﻫا و ارزشﻫاي

در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ ،اعتماد و ﻫمﭽﻨين تﻼش ﺑراي

75

مشارکﺖ ازنﻈر آلن ﺑيرو »سﻬمﯽ در ﭼيزي يافتن و از آن

اﺷﺨاص عادي و متﺨﺼﺼان فﻨﯽ ﻗرار مﯽگيرند ].[21

سود ﺑردن و يا در گروﻫﯽ ﺷرکﺖ ﺟﺴتن و ﺑﻨاﺑراين ﺑا آن

ﺑه نﻈر مﻰرسد که گﺴترش رسانهﻫاي ارتباطﺟمعﻰ،

ﻫمﮑاري داﺷتن« اسﺖ .ﺷبﮑهﻫاي مشارکﺖ مدنﯽ يﮑﯽ

اﺛر دوگانه و متﻨاﻗﻀﯽ ﺑر وﺣدت نمادي ﺟامعه ايﻔا

ديﮕر از اﺟزاي ﺿروري سرمايهﻫاى اﺟتماعﯽ ﻫﺴتﻨد

مﯽکﻨد .گﺴترش کتب ،مطبوعات ،راديو ،تلويزيون،

و ﻫرﭼه اين ﺷبﮑهﻫا در ﺟامعهاي متراکمتر ﺑاﺷﻨد،

ويدﺋو ،ﺷبﮑهﻫاي اﻃﻼعرسانﯽ و ﻏيره از سويﻰ مﯽتواند

اﺣتماﻻً ﻫمﮑاري ﺷﻬروندان از ﺟﻬﺖ مﻨافﻊ متقاﺑل

ﺑاعﺚ تﺤﮑيم وﺣدت نمادي ﺷوند و از سويﻰ ديﮕر ﻫمين

ﺑيشتر اسﺖ .فرآيﻨد ﻫمبﺴتﮕﯽ مﺜبتﯽ ﺑين مشارکﺖ

رسانهﻫا ﺑه ﻫمراه ﺑرنامهﻫاى تلويزيونﻰ ماﻫوارهاي

اﺟتماعﯽ و استﻔاده از وسايل ارتباطﺟمعﻰ و ﺑازياﺑﯽ

کشورﻫاي مﺨتلﻒ مﯽتوانﻨد اسباب تﻀعيﻒ وﺣدت

ﻫويﺖ فردي در ﺣوادث اﺟتماعﯽ ﺑهعﻨوان نمادﻫاي

نمادي ﺟامعه را فراﻫم نمايﻨد ].[22

مشترك و تقويﺖ اﺣﺴاس تعلﻖ اﺟتماعﯽ وﺟود دارد
].[16
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ﺑا عﻨايﺖ ﺑه اين مﺴﺌله مﯽتوان رويﮑرد و راﻫبرد
رسانهﻫا را عﻨﺼرى کليدي در ﭘيوند مﺴتقيم ﺑا سرمايه

ازنﻈر ﺑرخﯽ وﻇيﻔه اساسﯽ وسايل ارتباﻃﯽ ،تقويﺖ

اﺟتماعﯽ ﻃﻰ ﺑﺤرانﻫا دانﺴﺖ .رسانهﻫا در ﺷرايط ﺑروز

ﭼﻨين اﺣﺴاسﯽ اسﺖ .ﺑه نﻈر لرنر ﻫرﻗدر مردمﯽ ﺑا وسايل

ﺑﺤرانﻫا مﯽتوانﻨد ﺑا اتﺨاذ راﻫبرد و رويﮑرد مﻨاسب ﺑه

ارتباطﺟمعﻰ ﭘيوند مﺤﮑمتري مﯽياﺑﻨد؛ ﺑه ﻫمان

تقويﺖ سرمايه اﺟتماعﯽ کمﮏ کﻨﻨد و يا ﺑه تﻀعيﻒ

نﺴبﺖ نيز مشارکﺖ اﺟتماعﯽ و ﻗاﺑليﺖ زندگﯽ آنﻫا در

اين مقوله مﻬم مﻨجر ﺷوند .ﺑﺤران کرونا را ﺑايد يﮑﯽ از

ﺟمﻊ ﺑا درك ديﮕران افزايﺶ مﯽياﺑد ] .[17يافتهﻫاي

ﺣوادﺛﯽ ﺑه ﺷمار آورد که مﻰتواند عملﮑرد رسانهﻫاي

نوريﺲ نشانﮕر نقﺶ دوگانه رسانهﻫا در تقويﺖ و کاﻫﺶ

دولتﯽ از مﻨﻈر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور را ﺑهخوﺑﻰ

سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ ].[18

مورد ارزياﺑﯽ ﻗرار دﻫد .واﻗعيﺖ آن اسﺖ که ﺑررسﯽ

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

رسانهﻫا نقﺶ دوگانهاي در ارتباط ﺑا سرمايه اﺟتماعﯽ

نﺤوه مواﺟﻬه سه رسانه دولتﯽ خبرگزاري ﺟمﻬوري

ايﻔا مﯽکﻨﻨد .کلمن معتقد اسﺖ رسانهﻫا مﯽتوانﻨد ﺑـا

اسﻼمﯽ ،ايرنا و فارس مﯽتواند معيار ﺑﺴيار مﻨاسبﯽ را

اراﺋه گزارشﻫاي انتقادي از ﺟامعه ،اعتماد ﺑه نﻬادﻫاي

در اين راﺑطه در اختيار تﺼميم سازان و تﺼميم گيران

رسمﯽ و ﻏيررسمﯽ را کاﻫﺶ دﻫﻨد ] .[19ازنﻈر ﭘاتﻨام،

کشور ﻗرار دﻫد .امروز ديﮕر ترديدي وﺟود ندارد که

يﮑﯽ از عوامل مﺆﺛر ﺑر کاﻫﺶ اعتماد اﺟتماعﯽ ،تماﺷاي

نوع عملﮑرد رسانه در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ مﯽتواند آﺛاري

تلويزيون اسﺖ .ﭘاتﻨام ادعا مﯽ-کﻨد که تلويزيون

مﺴتقيم ﺑر افزايﺶ يا کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا

تﺼويرى خشن و زﺷﺖ از دنياي اﻃراف ما اراﺋه مﯽدﻫد

داﺷته ﺑاﺷد .ﺑا توﺟه ﺑه اﻫميﺖ اين موﺿوع ﺑﺨﺶ ﺑعدي

که موﺟب وﺣشﺖ (ﻫراس) مﺨاﻃبان ،نوعﯽ اﺣﺴاس

مقاله ﺑا ﺑررسﯽ ﭼﮕونﮕﯽ رويارويﯽ رسانهﻫاي اصلﯽ

ناامﻨﯽ و درنتيجه ﺑﯽاعتمادي اسﺖ ] .[20گيدنر معتقد

در ﻗبال ﺑﺤران کرونا ،نتايﺞ آن را ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ

اسﺖ رويﮑرد اعتماد يا عدم اعتماد ﺑه نﻈامﻫاي انتزاعﯽ

مورد ﺑررسﯽ ﻗرار داده اسﺖ .ﻫمانﻃور که اﺷاره ﺷد

خاص در معرض تﺄﺛير ﺷديد از تجارب ما در نقاط

اين موﺿوع از دريﭽه دو متﻐير اصلﯽ سرمايه اﺟتماعﯽ

دسترسﯽ و ﻫمﭽﻨين دانﺶﻫاي روزي ﻗرار دارند که

کشورﻫا يعﻨﯽ ﺑﺤﺚ تقويﺖ/کاﻫﺶ مشارکﺖ عمومﯽ

از ﻃريﻖ رسانهﻫاي ارتباﻃﯽ و مﻨاﺑﻊ ديﮕر ،در دسترس

و ﻫمﭽﻨين تقويﺖ/کاﻫﺶ اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ در

ﺷرايط ﺑﺤران کرونا مورد واکاوي ﻗرار گرفته اسﺖ.

 -2بررســي عملکــرد رســانههاي دولتــي
در مواجهــه بــا بحــران کرونــا

ﺟوان ،مﻬر و  ...را نيز ﺑه اين فﻬرسﺖ افزود؛ اما ﺑا توﺟه
ﺑه معيار در نﻈر گرفتهﺷده ،انتﺨاب اين سه رسانه
مﯽتواند اﻫداف مدنﻈر اين ﭘﮋوﻫﺶ را مﺤقﻖ کﻨد.

ﭘﺲ از گﺬﺷﺖ ﺣدود يﮏ سال از آﻏاز ﺑﺤران کرونا

گﻔتﻨﯽ اسﺖ معيار اصلﯽ ﺑراي انتﺨاب اين رسانهﻫا آن

در ﺟﻬان ،راﺣﺖتر مﯽتوان درﺑاره زمان آﻏاز اين ﺑﺤران

ﺑوده که ﻫرکدام از اين سه رسانه ﺑه نﺤوي ﺑلﻨدگوي

در ايران صﺤبﺖ کرد .آنگونه که از آرﺷيو رسانهﻫا

ﻃيﻒﻫاي اصلﯽ سياسﯽ فعال در عرصه ﺣﮑمرانﯽ کشور

ﺑرمﯽآيد ،تاريﺦ سﯽام ﺑﻬمنماه سال  1398را ﺑه دليل

در دوره زمانﯽ کﻨونﯽ ﺑه ﺷمار مﯽآيﻨد .البته ﺑايد توﺟه

ايﻨﮑه اولين اعﻼن رسمﯽ مقامات ﺑﻬداﺷتﯽ کشور درﺑاره

داﺷﺖ که ﺑا توﺟه ﺑه ﭼرخﺶﻫاي صورت گرفته در

مﺜبﺖ ﺑودن آزمايﺶﻫاي مرﺑوط ﺑه اﺑتﻼى ﺷﻬروندان

نﻈام سياسﯽ کشور و ﺟاﺑجايﯽ نﺨبﮕان که درنتيجه

ﺑه اين ويروس در اين تاريﺦ صورت مﯽگيرد ،مﯽتوان

وﻗايعﯽ ﭼون انتﺨاﺑات مجلﺲ يا رياسﺖ ﺟمﻬوري رخ

آﻏاز ﺷروع ﺑﺤران کرونا در ايران را در نﻈر گرفﺖ .در اين

مﻰدﻫد ،مﯽتوان تﻐييراتﯽ در اين فﻬرسﺖ ايجاد کرد.

تاريﺦ وزير ﺑﻬداﺷﺖ رسماً اﺑتﻼي دو ﺷﻬروند ﺑه کرونا

ﺑهعبارتديﮕر انتﺨاب اين سه رسانه تﻨﻬا مرﺑوط ﺑه ﺑازه

را تﺄييد کرد .البته ﻫمانﻃور که توﺿيﺢ داده ﺷد اين

زمانﯽ کﻨونﯽ و نوع ﺣﻀور ﻃيﻒﻫاي سياسﯽ مﺨتلﻒ

موﺿوع ﺑه معﻨاى اﺑتﻼى ﻫيﭻ ﻫموﻃﻨﻰ ﺑه اين ويروس

کشور ﺑر عرصهﻫاي ﺣﮑمرانﯽ کشور اسﺖ.

ﭘيﺶازاين تاريﺦ نيﺴﺖ.

ﻫمانﻃور که ﺑررسﯽ مطالب انتشاريافته در اين سه

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑا مدنﻈر ﻗرار دادن زمان اعﻼن رسمﯽ اﺑتﻼى

آﻏاز ﺑﺤران نشان مﯽدﻫد ﺑا ﻃيﻒ متﻨوعﯽ از مطالب که

ﺑرخﯽ از ﺷﻬروندان ،سعﯽ ﺑر ﺑررسﻰ نﺤوه ﺑازنمايﯽ اخبار

در ﻗالبﻫاي گوناگونﯽ ﭼون خبر ،گزارش ،ﭘادکﺴﺖ،

مرﺑوط ﺑه اين ﺑﺤران در سه رسانه دولتﯽ؛ خبرگزاريﻫاى

ايﻨﻔوگرافﯽ ،فيلم ،تﺤليل ،عﮑﺲ و  ...مواﺟه ﻫﺴتيم .ﺑا

ﺟمﻬوري اسﻼمﯽ ايران (ايرنا) ،صداوسيما و فارس را تا

توﺟه ﺑه اين تﮑﺜر ﺑراي ارزياﺑﯽ دﻗيﻖ مﺤتواي مﻨتشرﺷده

يﮏ ﻫﻔته ﺑعدازآن (ﺷشم اسﻔﻨدماه  )1399از مﻨﻈر

تﻨﻬا مطالبﯽ که ﺑه ﺷﮑل مﺴتقيم (در تيتر مطلب) ﺑه

دو متﻐير مشارکﺖ عمومﯽ و اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ

ﺑﺤران اﺷاره داﺷتﻨد ،مورد واکاوي ﻗرار گرفته اسﺖ .آمار

يازدﻫم در ﻫﻨﮕام ﺑﺤران دارد .گﻔتﻨﯽ اسﺖ مﻼك

تعداد مطالبﯽ که سه رسانه فوق در ﺑازه زمانﯽ يادﺷده

انتﺨاب اين سه رسانه مرﺟعيﺖ آنﻫا در توليد و نشر

درﺑاره ﺑﺤران کرونا مﻨتشر کردهاند ﺑه ﺷرح ﺟدول 1

اخبار دولتﯽ و رسمﯽ اسﺖ .ﻫمﭽﻨين ازآنجاکه ﻫر يﮏ از

اسﺖ.

اين سه رسانه نمايﻨده ﺑﺨﺶ مﻬم و تﺄﺛيرگﺬاري از نﻈام

ﭘﺲ از تعيين ﺑازه زمانﯽ و استﺨراج تمام 3833

سياسﯽ ﻫﺴتﻨد و از ﺑودﺟه دولتﯽ استﻔاده مﯽکﻨﻨد،

مطلبﯽ که در اين ﺑازه درﺑاره ﺑﺤران کرونا مﻨتشر ﺷده،

ﺑر ﻫمين مبﻨا نيز ﺑهعﻨوان رسانهﻫاي دولتﯽ (دولﺖ در

عملﮑرد سه رسانه از مﻨﻈر ﺷاخﺺﻫاي »تﻼش ﺑراي

معﻨاي اعم آن) ﻗلمداد ﺷدهاند.

ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ در مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران کرونا« و

اگرﭼه مﯽتوان نام رسانهﻫاي ديﮕري ﭼون

»اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ (در معﻨاي اخﺺ يعﻨﯽ ﻗوه

خبرگزاريﻫاى ايﺴﻨا ،تﺴﻨيم ،ﺑاﺷﮕاه خبرنﮕاران

مجريه) در مقاﺑله ﺑا کرونا« مورد ارزياﺑﯽ ﻗرار گرفﺖ .ﺑراي
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واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

فارغ از ايﻨﮑه ويروس از ﭼه زمانﯽ وارد کشور ﺷده ،اين

رسانه درﺑاره ﺑﺤران کرونا در ﺑازه زمانﯽ يﮏ ﻫﻔته اول

77

تﺤقﻖ اين ﻫدف در گام نﺨﺴﺖ ﺑراي سﻨجﺶ نﺴبﺖ

مﺨاﻃبان خود القا نمايد .اين موﺿوع در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ

ﺑازنمايﯽ اخبار اين سه خبرگزاري ﺑا مقوله مشارکﺖ،

ﺑﺴيار مﻬم اسﺖ.

تمام مطالب در سه مﺤور »افزايﺶ مشارکﺖ«» ،کاﻫﺶ
مشارکﺖ« و »خﻨﺜﯽ« ردهﺑﻨدي ﺷد .در گام دوم ﺑراي
سﻨجﺶ نﺴبﺖ ﺑازنمايﯽ اخبار اين سه خبرگزاري در
ﺑازه يادﺷده ﺑا مقوله اعتماد ﺑه دولﺖ تمامﯽ مطالب در
سه مﺤور »افزايﺶ اعتماد ﺑه کارآمدي دولﺖ«» ،کاﻫﺶ
اعتماد ﺑه کارآمدي دولﺖ« و »خﻨﺜﯽ« ردهﺑﻨدي ﺷد.
جدول  .1آمار تفکيکي مطالب کرونايي سه خبرگزاري
در بازه زماني  30بهمن تا  6اسفند 1398
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نام
خبرگزاري

تعداد کل مطالب
انتشاري
(اعم از تيتر ،ليد و متن)

تعداد مطالب
انتشاريافته
(فقط تيتر)

ايرنا

 1994مطلب

 899مطلب

صداوسیما

 973مطلب

 428مطلب

فارس

 886مطلب

 623مطلب

مجموع

 3833مطلب

 1950مطلب

دادههاي پژوهش

نمودار  .1جايگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با
کروناي خبرگزاري ايرنا

نمودار  .2جايگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با
کروناي خبرگزاري صداوسیما

ﺑا ﺑﻬرهگيري از ﺷاخﺺﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ و
راﻫبردﻫاي رسانهﻫا در مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران کرونا نتايﺞ
ﺑهﻗرار نمودارﻫاي زير استﺨراج ﺷد:

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

(الــف) جايــگاه تــاش بــراي جلب مشــارکت
عمومــي در مواجهــه بــا بحــران کرونا

در اين ﺑﺨﺶ ﺑه دستهﺑﻨدي مطالب مرتبط ﺑا ﺑﺤﺚ
مشارکﺖ عمومﯽ ﭘرداختيم .ﺑراي اين مﻨﻈور ﺑا توﺟه ﺑه

نمودار  .3جایگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با
کروناي خبرگزاري فارس

ﺟﻬﺖ مطلب (ﺑا تﺄکيد ﺑر تيتر مطالب) اخبار موﺟود را
در سه ﺑﺨﺶ مجزا ﺑهﻗرار نمودارﻫاي زير ﻗرار داديم .در
اين ﺑﺨﺶ ﺑرخﯽ مطالب فاﻗد ﺑار مﺜبﺖ يا مﻨﻔﯽ ﺑودند که
اين دادهﻫا ﺑا عﻨوان خﻨﺜﯽ نامگﺬاري ﺷدند .ﺑايد توﺟه
ﺷود که ﻫر مطلب مﻨتشرﺷده در رسانه مﯽتواند سه
ﭘيام مﺜبﺖ ،مﻨﻔﯽ يا خﻨﺜﯽ در ﻗبال موﺿوع يادﺷده را ﺑه

نمودار  .4بررسي مقايسهاي جايگاه مشارکت عمومي
در اخبار مرتبط با کروناي سه رسانه دولتي

(ب) ميزان اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در
نحوه مواجهه با بحران کرونا

ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨﮑه ﺑﺤﺚ اعتماد ﺑه نﻈام اﺟرايﯽ کشور

يﮑﯽ از ﺷاخﺼهﻫاي مﻬم سرمايه اﺟتماعﯽ ﺑهﺣﺴاب
مﯽآيد ،در اين ﺑﺨﺶ از مقاله واکاوي ،موﺿوع مورد

تﺄکيد ﭘﮋوﻫشﮕران ﻗرار گرفﺖ .ﺑديﻬﯽ اسﺖ که ﺑا توﺟه ﺑه

اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ که ايرنا در اين مقوله عملﮑرد

نامطلوﺑﯽ داﺷته اسﺖ .خبرگزاري صداوسيما ﻫم ﺑعد
از فارس ﺣجم ﻗاﺑلتوﺟﻬﯽ از مطالب خود را ﺑا ﻫدف
افزايﺶ مشارکﺖ عمومﯽ ،تقويﺖ ﭼﺴبﻨدگﯽ اﺟتماعﯽ

و تعميﻖ انﺴجام ملﯽ مﻨتشر کرده اسﺖ (ﺟدول  2و
نمودار .)9

مﻨاسبات متﻔاوت اين سه رسانه ﺑا دولﺖ يازدﻫم انتﻈار

وﺟود يﮏ وﺣدت رويه در نﺤوه انعﮑاس اخبار کرونايﯽ

وﺟود نداﺷﺖ .موﺿوعﯽ که در ﺑﺨﺶﻫاي ﺑعدي مقاله
ﺑهﻃور کامل تﺤليل ﺷده اسﺖ .در اين ﺑﺨﺶ ﺑا استﺨراج
مطالب و ﺑر اساس ﺷاخﺼهﻫاي اعتماد ﺑه کارآمدي

يا ناکارآمدي دولﺖ يازدﻫم در کﻨترل ﺑﺤران کرونا

دادهﻫاي موﺟود ردهﺑﻨدي ﺷد .گﻔتﻨﯽ اسﺖ در اين

نمودار  .5جايگاه اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در
اخبار مرتبط با کروناي خبرگزاري ايرنا

مورد نيز مطالب انتشار يافته اين سه رسانه ﺑر اساس نوع

ﭘيامﻫايﯽ که ﺑه مﺨاﻃبين خود القا نمودهاند ﺑه دسته
مطالبﯽ تقﺴيم ﺷده اسﺖ که ﺑه ترتيب ﺑر »افزايﺶ

اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ يازدﻫم در مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران

کرونا«» ،کاﻫﺶ اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ يازدﻫم در
مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران کرونا« و »خﻨﺜﯽ« تﺄکيد کردهاند.
تﺤليل دادهﻫا
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(الﻒ) ﺟايﮕاه مشارکﺖ عمومﯽ در عملﮑرد

خبرگزاريﻫاي ايرنا ،فارس و صداوسيما

خبرگزاري ﺣﮑايﺖ از نوعﯽ تﻔاﻫم نانوﺷته ميان آنﻫا
دارد .مروري ﺑر نمودارﻫاي مرﺑوط ﺑا اين ﺑﺨﺶ نشان
مﯽدﻫد رفتار ﻫر سه خبرگزاري از نوعﯽ ﻫم آﻫﻨﮕﻰ

ﺑرخوردار ﺑوده و گويﯽ مديران ﻫر سه خبرگزاري ﺑه

نمودار  .7جايگاه اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در
اخبار مرتبط با کروناي خبرگزاري فارس

اﺟماعﯽ ﻗاﺑلتوﺟه در ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ ﺑراي مقاﺑله
ﺑا اين ﺑﺤران رسيدهاند .ﻃبيعﯽ اسﺖ مقاﺑله ﺑا ﺑﺤرانﯽ ﺑه
اين فراگيري ﺑدون ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ کاري سﺨﺖ

و دﺷوار خواﻫد ﺑود .البته در مقام مقايﺴه ،خبرگزاري
فارس در ﺷاخﺺ تقويﺖ مشارکﺖ عمومﯽ فاصله زيادى

نﺴبﺖ ﺑه دو خبرگزاري و عملﮑرد مطلوبتري داﺷته

نمودار  .8بررسي مقايسهاي جايگاه اعتماد به عملکرد
دولت يازدهم در اخبار مرتبط به کروناي سه رسانه

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

ﺑررسﯽ نوع ﺑازنمايﯽ مطالب مرتبط ﺑا کرونا در اين سه

جدول  .2مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در مشارکت
(به درصد)
نام

افزايﺶ

خبرگزاري
ايرنا
صداوسيما
فارس

مشارکﺖ
29/032
41/588
41/635

کاﻫﺶ

مشارکﺖ
2/224
1/168
1/284

خﻨﺜﯽ

68/743
57/242
50/080

سه خبرگزاري در مقوله مشارکﺖ عمومﯽ مﺆﺛر واﻗﻊ
ﺷده اسﺖ .ﺑر اين اساس رويداد مﺬکور ﺑايد ﺑهعﻨوان
متﻐير مداخلهگر ﺑهﻃور خاص مورد ﺑررسﯽ ﻗرار گيرد.
توﺿيﺢ آنﮑه در اين دوره از انتﺨاﺑات مجلﺲ ﺷوراي
اسﻼمﯽ ﺑر اساس نﻈرسﻨجﯽﻫاي صورت گرفته ،از ﻗبل
مشﺨﺺ ﺑود که اﺣزاب و افراد نزديﮏ ﺑه خبرگزاري
فارس ﺑيشترين ﺷانﺲ و اﺣزاب و افراد نزديﮏ ﺑه
خبرگزاري ايرنا کمترين ﺷانﺲ را ﺑراي در اختيار
گرفتن کرسﯽﻫاي مجلﺲ داﺷتﻨد .ﻫمين موﺿوع مﯽ-
تواند نوع نقﺶآفريﻨﯽ اين دو رسانه در ﺑﺤﺚ افزايﺶ
يا کاﻫﺶ مشارکﺖ را تا ﺣدي تبيين نمايد .دادهﻫاي

نمودار  .9مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در
مشارکت (درصد)

يﮑﯽ از نﮑات مﻬم در اين راﺑطه تعداد ﺑﺴيار مطالب
خﻨﺜﯽ اسﺖ که توسط ايرنا مﻨتشر ﺷده اسﺖ .از مجموع
80

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

 899مطلب مرتبط ﺑا کروناي خبرگزاري ايرنا که در
ﺑازه زمانﯽ  30ﺑﻬمنماه تا  6اسﻔﻨدماه مﻨتشر ﺷده،
 618مطلب خﻨﺜﯽ ﺑوده اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ که
خبرگزاري فارس از مجموع  623مطلب کرونايﯽ
خود  303مطلب را ﺑا ﻫدف تقويﺖ مشارکﺖ عمومﯽ
مﻨتشر کرده و خبرگزاري صداوسيما نيز از مجموع 428

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

مطلب 178 ،مطلب را در ﻫمين راستا ﺑر روى خروﺟﯽ
خود ﻗرار داده اسﺖ.
خبرگزاريﻫاى ايرنا ،فارس و صداوسيما ﺑه ترتيب ﺑا
اختﺼاص  1/284 ،2/224و  1/168درصد از کل مطالب

موﺟود نشان مﯽدﻫد که مديران دو خبرگزاري ايرنا و
فارس دو سياسﺖ ﻏيرﻫمﺴو از يﮑديﮕر را در ﺑازه زمانﯽ
مﻨتﻬﯽ ﺑه انتﺨاﺑات مجلﺲ در ﭘيﺶ گرفتهاند .در اين
ميان خبرگزاري صداوسيما نيز که ﺑا توﺟه ﺑه ﺟايﮕاﻫﺶ
ﺑهعﻨوان رسانه ملﯽ ،مﺄموريﺖ زميﻨهسازي ﺑراي ﺣﻀور
ﺣداکﺜري مردم در رويدادﻫايﯽ ﭼون انتﺨاﺑات را ﺑر
عﻬده دارد ،عملﮑردي ﺷبيه ﺑه خبرگزاري فارس داﺷته
اسﺖ.
(ب) جايــگاه اعتمــاد بــه دولــت يازدهــم در
عملکــرد خبرگزاريهــاي ايرنــا ،فــارس و
صداوســيما

ﻫمانﻃور که در ﭼارﭼوب مﻔﻬومﯽ توﺿيﺢ داده ﺷد،
تقويﺖ اعتماد مردم ﺑه کارآمدي و توانمﻨدي نﻬادﻫاي
دولتﯽ (از نﻬادﻫاي اﺟرايﯽ گرفته تا نﻬادﻫاي ﻗﻀايﯽ،

خود ﺑه مباﺣﺜﯽ که ﺑه نﺤوي کاﻫﺶ مشارکﺖ را ﺑرﺟﺴته

تقﻨيﻨﯽ و  ،)...يﮑﯽ از اصلﯽترين کارکردﻫايﯽ اسﺖ

(ﺟدول  2و نمودار  .)9گﻔتﻨﯽ اسﺖ که ﻫمزمانﯽ آﻏاز

مﯽتوانﻨد آن را مﺤقﻖ نمايﻨد .ﺑدون ترديد ﺑا افزايﺶ

کردهاند ،عملﮑردى کماﺑيﺶ نﺴبتاً مشاﺑه داﺷتهاند
ﺑﺤران کرونا در ايران ﺑا ﺑرگزاري انتﺨاب مجلﺲ ﺷوراي
اسﻼمﯽ در دوم اسﻔﻨدماه سال  ،1398يﮑﯽ از متﻐيرﻫاي
مﻬمﯽ اسﺖ که ﺑدون ترديد در تﺤليل نوع کﻨشﮕري اين

که رسانهﻫا عموماً و رسانهﻫاي دولتﯽ ﺑهﻃور خاص

اعتماد مردم ﺑه نﻬادﻫاي دولتﯽ سرمايه اﺟتماعﯽ
افزايﺶ مﯽياﺑد .رسانهﻫا ﻫمانﻃور که مﯽتوانﻨد ﺑا القاي
توانمﻨدي و کارآمدي نﻬادﻫاي دولتﯽ سرمايه اﺟتماعﯽ

يﮏ کشور را افزايﺶ دﻫﻨد ،ﺑه ﻫمان ميزان مﯽ-توانﻨد
ﺑا افزايﺶ فﻀاي نااميدي از نﻬادﻫاي دولتﯽ ،ﺿرﺑاتﯽ

مﺴﮑن اﺟتماعﯽ ،فرازوفرودﻫاى ﻗيمﺖ ارز و سﮑه و ،...

در ﻃﯽ دولﺖﻫاي دﻫم و يازدﻫم کام ً
ﻼ ﻗاﺑلتﺄييد اسﺖ.

مﻬلﮏ ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور وارد نمايﻨد .ﻗوه مجريه

رسانه ملﯽ نيز در اين مورد خاص ﺑا توﺟه ﺑه ﺟايﮕاه

ﺑه دليل نوع کارکردش ،ﺑيﺶ از ديﮕر ﻗوا در ميان نﻬادﻫا

خاصﯽ که در ﻗانون اساسﯽ ﺑراي رسانه ملﯽ در نﻈر

و سازمانﻫاي دولتﯽ در معرض ﻗﻀاوت ﻗرار گرفته و

گرفتهﺷده تﻼش کرده تا سياسﺖ ﺑيﻨاﺑيﻨﯽ را در ﻗبال

نوع عملﮑردش مﯽتواند معياري اساسﯽ در افزايﺶ يا

اين موﺿوع در دستور کار ﻗرار دﻫد .ﺑر ﻫمين اساس

کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ يﮏ کشور ﺑاﺷد.

خبرگزاري صداوسيما ﻫمزمان ﺑيﺶترين و کمترين

نوع عملﮑرد سه خبرگزاري ايرنا ،صداوسيما و فارس

ﺣمايﺖ از دولﺖ يازدﻫم را در مقوله اعتماد داﺷته اسﺖ

ﺣﮑايﺖ از آن دارد که اين سه رسانه ﺑه ترتيب ﺑا اختﺼاص

(ﺟدول  3و نمودار  .)10ﻫمانﻃور که اﺷاره ﺷد عملﮑرد

 41/121 ،40/934و  30/016درصد از مطالب خود

خبرگزاري صداوسيما را مﯽتوان ﺑه ﺟايﮕاه خاص رسانه

در ﺟﻬﺖ افزايﺶ اعتماد مﺨاﻃبين ﺑه کارآمدي دولﺖ

ملﯽ در ﻗانون اساسﯽ ﺟمﻬوري اسﻼمﯽ ايران و انتﻈارات

يازدﻫم اختﺼاص دادهاند .ﻫمانﻃور که در ﺟدولﻫا و

متﻨوعﯽ مرتبط دانﺴﺖ که از سوي ﺟريانﻫاي سياسﯽ

نمودارﻫاي ﺑاﻻ ﻗاﺑلمشاﻫده مﻰﺷود ،خبرگزاري ايرنا

مﺨتلﻒ مطرح مﯽﺷود .ﺑهعبارتديﮕر ﻫمانگونه که

ﭘاياﭘاي ﺑا خبرگزاري صداوسيما و ﺑا اندکﯽ فاصله در

مدافعين دولﺖ يازدﻫم از رسانه ملﯽ انتﻈار ﺣمايﺖ

راستاي تقويﺖ اعتماد مﺨاﻃبين ﺑه دولﺖ گام ﺑرداﺷته

دارند ،در آنسوى ميدان مﺨالﻔين و مﻨتقدين دولﺖ

و در اين ميان خبرگزاري فارس ﺑا اختﺼاص 30/016

يازدﻫم انتﻈار دارند ،صداوسيما زميﻨهﻫاي نقد را مﻬيا

درصد از ﺣجم مطالب خود ،کمترين سﻬم را داﺷته

نمايد .ﺑه ﻫمين دليل اخبار خﻨﺜﯽ خبرگزاري صداوسيما

اسﺖ .نﮑته ﻗاﺑلتوﺟه آنﮑه خبرگزاري صداوسيما عﻼوه

در ﻗياس ﺑا دو خبرگزاري ديﮕر از تعداد ﺑﺴيار کمتري

ﺑر آنﮑه در افزايﺶ اعتماد مﺨاﻃبين ﺑه دولﺖ يازدﻫم

ﺑرخوردار اسﺖ (ﺑه ﺟدول  3و نمودار  10توﺟه ﺷود).

ﺑﻬترين عملﮑرد را داﺷته در کاﻫﺶ اين اعتماد نيز
مﺆﺛرتر از دو خبرگزاري ديﮕر عمل کرده اسﺖ (ﺟدول
ﭼرايﯽ اين نوع از موﺿﻊگيريﻫا توسط اين سه رسانه
ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز ﺑه نوع مواﺿﻊ سياسﯽ آنﻫا در ﻗبال
دولﺖ يازدﻫم ﺑازمﯽگردد .ﭘرواﺿﺢ اسﺖ که خبرگزاري

نام خبرگزاري
ايرنا
صداوسيما
فارس

افزايﺶ اعتماد
40/934
41/121
30/016

کاﻫﺶ اعتماد
3/448
21/962
12/841

خﻨﺜﯽ
55/617
36/915
57/142

فارس در ميان سه رسانه يادﺷده ﺑيشترين انتقادﻫا را
ﺑه عملﮑرد دولﺖ ﺣﺴن روﺣانﯽ داﺷته و از ﻃرف ديﮕر
خبرگزاري ايرنا ﺑهعﻨوان خبرگزاري دولﺖ ﻫمواره
مواﺿﻊ ﻫمﺴو ﺑا دولﺖ را از خود ﺑروز داده اسﺖ .ادعايﯽ
که ﺑا ﺑررسﯽ نوع مواﺿﻊ اين رسانهﻫا در ﻗبال موﺿوعاتﯽ
ﭼون ﺑرﺟام ،افايتﯽاف ،سﻨد  2030يونﺴﮑو ،ﻃرح

نمودار  .10مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در
افزايش/کاهش اعتماد به عملکرد دولت يازدهم
(درصد)
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واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

 3و نمودار .)10

جدول  .3مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در افزايش/
کاهش اعتماد به عملکرد دولت يازدهم (به درصد)

81

82
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دادهﻫاي مرﺑوط ﺑه اين سه مﺤور نشان مﯽدﻫد که

که در ﺑﺤﺚ ميزان اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ يازدﻫم در

خبرگزاري ايرنا ﺑهﻃور خاص ﺑا ﺑرﺟﺴتهسازي اﻗدامات

کﻨترل و مﻬار ﺑﺤران کرونا خبرگزاري ايرنا و خبرگزاري

مﺜبﺖ دولﺖ يازدﻫم و انعﮑاس ﻫمهﺟانبه اخبار مرﺑوط

صداوسيما عملﮑرد ﺑﻬتري در ﻗياس ﺑا خبرگزاري فارس

ﺑه افتتاح ﭘروژهﻫا و  ،...تﻼش داﺷته تا کارآمدي دولﺖ را

داﺷته اند.

تبليﻎ نمايد .در مطالب انتشاريافته در خبرگزاري ايرنا

ﻫمانﻃور که توﺿيﺢ داده ﺷد اتﺨاذ اين ﺷﮑل از

در اين ﺑازه زمانﯽ ﺑرﺟﺴتهسازي اخبار و رويدادﻫاي

مواﺿﻊ در ﻗبال اين دو متﻐير ﺑﺴيار مﻬم در ﺑﺤﺚ سرمايه

مرﺑوط ﺑه فعاليﺖﻫاي مﺜبﺖ دولﺖ که ﻫمﮕﯽ ﺑر

اﺟتماعﯽ ،ارتباط تﻨﮕاتﻨﮕﯽ ﺑا گرايﺶﻫاى سياسﯽ اين

کارآمدي دولﺖ يازدﻫم تﺄکيد دارند ،ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز

رسانهﻫا دارد .متﻐير مداخلهگري که ﻻاﻗل در ﺷرايط

ﺑه ﭼشم مﯽخورد .ﻫمانﻃور که گﻔته ﺷد انعﮑاس

ﺑﺤرانﯽ که تمام کشور درگير ﺑﺤرانﯽ ﭼﻨدﺑعدى اسﺖ،

ﻫمهﺟانبه ﺣﻀور مﺴﺌوﻻن دولﺖ يازدﻫم در اﻗﺼﯽ

نبايد ﭼﻨدان نقﺶآفريﻨﯽ کﻨد .ﺑﺤرانﻫايﯽ ﭼون کرونا

نقاط کشور ﺑراي رسيدگﯽ ﺑه ﭘروژهﻫاي عمرانﯽ و افتتاح

يا تﺤريمﻫاي ناعادﻻنه اياﻻتمتﺤده عليه ﺟمﻬوري

ﺑرخﯽ از اين ﭘروژهﻫا نمادﻫايﯽ آﺷﮑار از اين ادعا اسﺖ.

اسﻼمﯽ ايران ازﺟمله مﺼاديقﯽ اسﺖ که رسانهﻫا در

مقاﺑل ايرنا ،خبرگزاريﻫاي فارس و صداوسيما ﺑا
در
ِ

معﻨاي عام و رسانهﻫاي دولتﯽ ﺑهﻃور خاص ﺑايد در ﻗبال

ﺑرﺟﺴتهسازي اخبار مرﺑوط ﺑه کمﮏ-رسانﯽ نﻬادﻫايﯽ

آنﻫا موﺿﻊ کماﺑيﺶ واﺣدي اتﺨاذ نمايﻨد .ترديدي

ﺑيرون از مجموعه دولﺖ يازدﻫم ﻫمﭽون ﺑﺴيﺞ ،سﭙاه،

وﺟود ندارد که تﻼش ﺑراي کاﻫﺶ مشارکﺖ عمومﯽ

ارتﺶ و  ،...تﻼش داﺷتﻨد تا دولﺖ يازدﻫم را در مقاﺑله ﺑا

و ﻫمﭽﻨين ﺑدﺑين کردن مردم ﺑه عملﮑرد دولﺖﻫا ﺑا

ﺑﺤران کرونا ناتوان ﺟلوه دﻫﻨد.

ﻫدف ﭘيشبرد مقاصد و اﻫداف سياسﯽ کوتاهمدت آﺛار

نتيجهگيري

ﺑﺴيار زيانﺑاري ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا مﯽگﺬارد.

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

مطاﺑﻖ ﺑا مطالب اراﺋهﺷده ،رسانهﻫاي دولتﯽ ايران

کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ نيز در ميانمدت ﻫزيﻨهﻫاي

ﻫرکدام مواﺿﻊ خاصﯽ را در ﻗبال ﺑﺤران کرونا از خود

ﺑﺴيار زيادي را ﺑر کشورﻫا تﺤميل نموده و درنﻬايﺖ

ﺑروز دادند .اين سه رسانه مواﺿﻊ متﻔاوتﯽ را درزميﻨه

تمام ﺟريانات سياسﯽ از اين کاﻫﺶ سرمايه آسيب

تقويﺖ مشارکﺖ عمومﯽ ﺑهعﻨوان يﮑﯽ از ﺷاخﺼهﻫاي

خواﻫﻨد خورد.

مﻬم سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا که ﺑدون ترديد در

در ﭘايان و ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨﮑه در سالﻫاي اخير و در

ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ مﯽتواند نقشﯽ مﻬم در کﻨترل و مديريﺖ

زمان ﺑروز ﺑﺤرانﻫايﯽ ﭼون کرونا ،سيل ،زلزله و ،...

ﺑﺤران ايﻔا نمايد ،از خود ﺑروز دادند .البته اين تﻔاوت ﺑه

متﺄسﻔانه اتﺨاذ مواﺿﻊ ناﻫمﮕون از سوي رسانهﻫاي

معﻨاي عدم تﻼش اين رسانهﻫا ﺑراي تقويﺖ مشارکﺖ

دولتﯽ آسيبﻫاي زيادي ﺑه سرمايه اﺟتماعﯽ کشور

عمومﯽ نبوده و ﺑيشتر ﺑر ﺷدت اين موﺿوع اﺷاره دارد.

وارد نموده اسﺖ ،ﭘيشﻨﻬادﻫايﻰ در ﻗالب ﭼﻨد گام ﺑه

ﺑهعبارتديﮕر درﺣالﯽکه خبرگزاري فارس و صداوسيما

ﺷرح ذيل اراﺋه مﯽﺷود:

ﺑﺨﺶ زيادي از مطالب خود را ﺑا ﻫدف افزايﺶ مشارکﺖ

 -گام اول) اراﺋه آموزشﻫاي ﻻزم ﺑه متوليان رسانهاي

عمومﯽ مﻨتشر کردهاند ،خبرگزاري ايرنا عملﮑرد

کشور :اتﺨاذ سياسﺖ »سﮑوت مقطعﯽ« در ﻗبال

ﺿعيﻒتري در اين مقوله داﺷته اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ

کاستﯽﻫاي دولﺖ وﻗﺖ در مواﻗﻊ ﺑﺤرانﯽ از سوي

رسانهﻫايﯽ که ﺑهﻫرﺣال ﺑا دولﺖ وﻗﺖ تعارض مﻨافﻊ

که ﺑهنوعﻰ موﺟب کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ کشور

دارند مﯽتواند کمﮏ ﺷايانﯽ ﺑه مديريﺖ ﺑﺤران

ﺷده و درنتيجه ايجاد مانﻊ ﺑراي تقاﺑل ﺑا ﺑﺤران را ﺑا

نموده و زميﻨهﻫاي کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ کشور

خود ﺑه ﻫمراه داﺷته ﺑاﺷد ،مﺼداق فعل مجرمانه

را ﺑه ﺣداﻗل ﺑرساند .ﺑديﻬﯽ اسﺖ که اين سياسﺖ

خواﻫد ﺑود و ﻗوه ﻗﻀاﺋيه مﯽتواند مجرمان رسانهاي

مﺨتﺺ ﺑه دوران فراگيري ﺑﺤران اسﺖ و ﻗرار

را مورد ﭘيﮕرد ﻗانونﯽ ﻗرار دﻫد.

نيﺴﺖ ﺑراي ﻫميشه تداوم داﺷته ﺑاﺷد .تﺤقﻖ اين

گﻔتﻨﯽ اسﺖ ﺑرداﺷتن ﻫمزمان اين ﭼﻬار گام که

امر ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز درگرو اراﺋه آموزشﻫاي ﻻزم ﺑه

نقشﯽ اساسﯽ در مديريﺖ ﺑﺤران ايﻔا خواﻫﻨد کرد،

متوليان رسانهاى اسﺖ .آموزشﻫايﯽ که خود مﺤل

مدنﻈر نويﺴﻨدگان اين مقاله اسﺖ .ﺑايد توﺟه داﺷته که

ﭘﮋوﻫﺶﻫاي ﺟداگانه در ﺣوزه مديريﺖ ﺑﺤران اسﺖ.

ﺑا ﻫمه آموزشﻫاي اراﺋهﺷده ﺑه متوليان رسانهاى ﺑراي

 -گام دوم) تعريﻒ مﺼاديﻖ مشﺨﺺ مجرمانه توسط

کاﻫﺶ اﻗداماتﯽ که آسيب ﺑه سرمايه اﺟتماعﯽ کشور را

مجلﺲ ﺷوراي اسﻼمﯽ :ﺑا فرض مﺤقﻖ نشدن کامل
اﻫداف در گام اول ،ايجاد ﺑﺴترﻫاي مﻨاسب ﻗانونﯽ

ﺑراي ﺑرخورد ﺑا مجرمان اﻗدامﯽ اسﺖ که ﻃبيعتاً
از کانال مجلﺲ ﺷوراي اسﻼمﯽ عملياتﯽ مﯽﺷود.
در اين راﺑطه مجلﺲ در ﻗالب ﻃرح و يا دولﺖ در
ﻗالب ﻻيﺤه مﯽتوانﻨد امﮑان تعريﻒ و تبيين افعال
مجرمانه در ﺣوزه فعاليﺖ رسانهاى در مواﻗﻊ ﺑﺤرانﯽ
را در دستور کار ﻗرار داده و امﮑان ﺑرخورد ﻗانونﯽ ﺑا
مجرمين را مﻬيا کﻨﻨد .موﺿوعﯽ که ﺑهويﮋه در دوران
نقﺶآفريﻨﯽ ﺣداکﺜري ﺷبﮑهﻫاي اﺟتماعﯽ ﺑﺴيار
ﺿروري ﺑه نﻈر مﯽرسد.
مبارزه ﺑا ﺑﺤران :ﺑديﻬﯽ اسﺖ که ايجاد ﭼﻨين
ستادي مﯽتواند نقشﯽ اساسﯽ در ﺑه ﺣداﻗل رساندن
آسيبﻫاي رسانهﻫا در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ ايﻔا نمايد.
البته کارآمدي اين ستاد ﺑايد از ﭘشتوانه ﻗانونﯽ
مﻨاسب ﺑرخوردار ﺑاﺷد.
 گام ﭼﻬارم) ﺑرخورد ﻫمهﺟانبه ﻗوه ﻗﻀاﺋيه ﺑامتﺨلﻔان :ﺑديﻬﯽ اسﺖ ﺑا اراﺋه آموزشﻫاي مﻨاسب
ﺑه متوليان رسانهاى و نيز ايجاد ﺑﺴترﻫاي ﻗانونﯽ
مﻨاسب و تشﮑيل ستاد رسانهﻫا ،ﻫرگونه اﻗدام آنﻫا

ﭘيوسﺖ .ﺑر ﻫمين اساس ﭘيﮕيري ﻫمزمان اين موﺿوع
در ﻫر سه ﺣوزه تقﻨين ،اﺟرا و ﻗﻀا امري ﺿروري اسﺖ.
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رسانهﻫا در مديريﺖ ﺑﺤران ،ﭘﮋوﻫﺶﻫاى ارتباﻃﯽ (ﭘﮋوﻫﺶ و سﻨجﺶ),
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فﺼلﻨامه رفاه اﺟتماعﯽ ،سال دوم ﺷماره .6
 )12تﻨﻬايﯽ ﺣﺴين اﺑوالﺤﺴن و صومعه ﺣﻀرتﯽ ( ،)1388ﺑررسﯽ نﻈري
ﭘﮋوﻫﺶﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ در ﺟامعه ايران ،علوم رفتاري ،ش .1
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نﻈـم اﺟتماعﯽ ،تﻬران :نشر نﯽ
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چكيده:
بیمــاری کوویــد 19-عــالوه بــر تهدیــد ســالمت افــراد ،زیانهــای جبرانناپذیــری بــه بدنــه اقتصــاد در ســطح
جهانــی وارد کــرد و بیشــتر کســبوکارها را بــا رکــود و زیــان مواجــه ســاخت .در ایــن راســتا ،ایــن تحقیــق بــه دنبــال
ارائــه الگــوی مدیریــت بحــران در شــرایط همهگیــری کوویــد ،19-بــا تمرکــز بــر مقولــه تــابآوری کســبوکارها
اســت .روش پژوهــش ،تحلیــل محتــوا و کیفــی اســت .بدیــن منظــور چالشهــای ایــن بحــران در پنــج ســطح مشــتمل
بــر «منطقهای/سیاســی ،جهانــی ،اقتصــاد کالن ،بنــگاه و ســطح خانــوار» شناســایی شــد .سیاســتهای کســبوکار
در بحــران کوویــد 19-نیــز مشــتمل بــر «سیاســتهای جهانــی ،حمایتــی ،تجــاری ،مالــی و سیاســت پولــی» مشــخص
گردیــد .مؤلفههــای مدیریــت بحــران کوویــد 19-نیــز مشــتمل بــر «معمــاری ســازمانی ،ســازماندهی جهــت
پاســخگویی ،بازطراحــی مــدل کســبوکار ،شــک و شــهود ،ارزیابــی مســتمر ،اعطــای اختیــارات ،ایمنــی روانشــناختی،
گروههــای انعطافپذیــر و توانمنــدی حــل ســریع مســئله» هســتند .درنهایــت راهکارهــای حاکمیتــی و ســازمانی
جهــت تــابآوری کســبوکارها در ایــن بحــران پیشــنهاد گردیــد .همچنیــن راهکارهــای حاکمیتــی مشــتمل بــر
«آیندهنــگاری و سناریوســازی ،اولویتبنــدی ،مراقبــت از فعالیــت زیرســاختها ،تأمیــن بودجــه دولتــی ،تأمیــن
مالــی از مســیرهای جدیــد ،شناســایی اقشــار آســیبپذیر ،توانمندســازی و توســعه صنایــع برخــط ،ارائــه مشــوقهای
مشــروط ،هدایــت پاداشهــا جهــت تعدیــل تقاضــا ،فرهنگســازی جهــت مشــارکت و ایجــاد اعتمــاد عمومــی،
تقویــت ،تشــویق و همــکاری جهــت توســعه ســرمایه اجتماعــی (رســمی و غیررســمی)» اســت .راهکارهــای ســازمانی
نیــز مشــتمل بــر «زنجیــره تأمیــن ،مشــتریان ،کارکنــان ،مالــی ،تبلیغــات و بازاریابــی ،پذیــرش و قبــول واقعیــت و
انطباقپذیــری ،تقویــت تحقیــق و توســعه و گروههــای تخصصــی ،اشــتراکگذاری اســناد و اطالعــات ،شناســایی
نقــاط اهرمــی ،افرایــش تحمــل ابهــام ،همدلــی همبســتگی و تقویــت روحیــه مشــارکت ،ادغــام و اتحــاد راهبــردی و
ایــده پــردازی ،نــوآوری ،اقدامــات کارآفرینانــه و ابتــکاری» اســت..
واژههاي كليدي :کووید ،19-مدیریت بحران ،تابآوری ،کسبوکار ،راهکارها

esigning a Crisis Management Model for Business Resilience, Based on
)Governing and Organizational Roles (Within the period of pandemic Covid-19
Gh. Hosseininia*, M. Bakhtiari

D
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Abstract

Keywords: Business, Covid19-, Crisis Management, Resilience Strategies.

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

In addition to threatening people›s health, Covid-19 has inflicted irreparable damage on the
world economy and has left most businesses in recession. In this regard, this study aims to provide
a crisis management model (Covid-19) for business resilience. The research method is content
analysis, and qualitative. In this regard, the challenges of the crisis were first identified at five levels:
«regional / political, global, macroeconomic, enterprise and family level.» Business policies in the
Covid-19 crisis also included «global, supportive policies, Trade, Finance and Monetary Policy”.
The components of covid-19 Crisis Management were also identified, including «organizational
architecture, organization to respond, business model redesign, skepticism, continuous evaluation,
authority, psychological safety, flexible groups and the ability to solve problems quickly.» and
finally, governing and organizational strategies for resilience of businesses in this crisis were
proposed.
Based on this, governing strategies include “foresight and scenario building, prioritization,
infrastructure activity care, government funding, financing from new routes, identifying vulnerable
groups, empowering and developing online industries, providing incentives. Conditions include
rewarding demand to moderate demand, creating a culture of participation and building public
trust; strengthening, encouraging and cooperating to develop social capital (formal and informal).
Organizational solutions also include «supply chains, customers, employees, finance, advertising
and marketing, acceptance and accepting reality and adaptability, strengthening R&D and
specialized teams, sharing documents and information, identifying leverage points, increasing
ambiguity tolerance, empathy.» «Solidarity and strengthening the spirit of cooperation, integration
and strategic unity and giving ideas, innovation, entrepreneurial and innovative initiatives were
also considered.

مقدمه
بیماری کرونا آثار اقتصادی فراوانی را نهتنها برای
چین ،بلکه در بیشتر اقتصادهای جهان به همراه داشته
است .ضربه اقتصادی کووید 19-بر چین و جهان بسیار
عظیم و مهلک بوده است .این بحران از اواخر سال 2019
میالدی در چین آغاز شد و سپس غالب کشورهای
جهان را فراگرفت .ازآنجاکه چین اقتصاد دوم جهان
است؛ کندی در تولید و اقتصاد این کشور موجهایی را
به سرتاسر دنیا روانه ساخت ] .[1رویارویی با ویروس
کرونا ،نشان داد که بسیاری از شرکتها و کسبوکارها
آمادگی آن را ندارند تا بتوانند از پس بحرانهای بزرگ
برآیند .این ویروس مشکالت زیادی را به وجود آورد،
کارکنان در انجام فعالیتهای معمول خود محدود
شدند ،مشتریان توانایی حمایت از مشاغل را نداشته
و زنجیرههای تأمین به خطر افتاد؛ همچنین با انسداد
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مرزها ،مسیرهای حملونقل متوقف و حتی دسترسی
به زیرساختهای عمومی نیز محدود شده است .این
مشکالت برای بسیاری از سازمانها چالشبرانگیز
بوده و همچنین باعث انقباضهای جدی یا فروپاشی
کسبوکارها شده است ] .[2میتوان گفت براثر این

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

بیماری کلیه کشورهای جهان در بحران بودهاند .شوک
عرضه و تقاضای جهانی مشاهده گردید و روند تغییرات
بازار سهام در سراسر جهان بهسوی رکود و افت شدید
پیش رفته است و نظامهای تولیدی در معرض خطر
فروپاشی قرار گرفتهاند ] .[3آنچه غالب صاحبنظران
بر آن اتفاقنظر دارند ،عدم تحمل کشورها در رویارویی
با این بحران است .تحمل دو زوال قطعی برای اغلب
جوامع بسیار دشوار است .دولتها قادر نخواهند بود که
هم مرگومیر ناشی از پاندمی کرونا ویروس را تحمل
کنند و هم مرگ کسبوکارها و زوال اقتصادی را متحمل

شوند .بیماری کرونا با زنجیرههای انتقال کوچک
در بیشتر کشورها همچون چین ،ایتالیا ،امریکا ،کره
جنوبی ،ژاپن ،ایران و  ...وارد و بهسرعت به زنجیرههای
بزرگ و پاندمی تبدیل شده است .در این شرایط در وهله
نخست دولتها برانند تا مرگومیر ناشی از بیماری را
به حداقل برسانند و در گام بعدی تدابیری اندیشه کنند
که رکود اجتنابناپذیر اقتصادی را بهبود بخشیده و
به تابآوری کسبوکارها کمک کنند ] .[4بر اساس
ادبیات موجود؛ تابآوری ،یکی از مفاهیم مهم و حیاتی
در علوم مختلف است که در سالهای اخیر توسط
محققان حوزه کسبوکار و سازمان ،بیشتر مورد بررسی
قرار گرفته است ] .[5تابآوری به معنای ظرفیت یک
کسبوکار برای حیات ،انطباق و پایداری در مواجهه
با تغییرات آشفته و پرتالطم است .اصطالح تابآوری
نخستین بار در سال  1973توسط هولینگ مطرح
شد .مفهوم تابآوری توانایی سیستم برای بازگشت به
وضعیت اولیه یا مطلوبتر از گذشته پس از بروز اختالل
است ] .[6تحقیقات گذشته نشان داده است که خاصیت
تابآوری از موضوعات جذاب پژوهشی در رشتههای
مختلف ازجمله در تحقیقات میانرشتهای و نوظهور
مانند مدیریت بحران ،توسعه پایدار و مدیریت ریسک
زنجیره تأمین است ] .[7بر اساس اصول تابآوری،
مناسبترین راهبرد برای حفظ یک سیستم کسبوکار
پویا ،راهبردی مبتنی بر کنترل است ] .[8بااینحال،
تعدادی از نویسندگان بر این باورند که تعریف تابآوری
باید شامل دو شرط ضروری زیر باشد .نخست قرار
گرفتن سیستم در معرض مشکالت حاصل از یک تهدید
جدی یا یک منبع مهم فشار و یا یک ضربه است و سپس
حرکت آن به سمتی است که منجر بهنوعی تکامل و
مثبتتر شدن سیستم شود .درواقع مفهوم تابآوری
به دنبال درک واکنشهای مختلفی است که نظامها به

سوق مییابند ] .[9مفهوم تابآوری در کسبوکارها

اصلی این بحران را غیرقابلپیشبینی بودن آن دانسته

به ظرفیت آنها برای بقا ،سازگاری و رشد در برابر

و مطرح کردند؛ درحالیکه عدم اطمینان بیشازحد

تغییرات آشفته مربوط میشود ] .[10ازآنجاکه تجارت

در مورد نتایج وجود دارد ،واضح است که این شوک

و انعطافپذیری جامعه بهطور گستردهای درهمتنیده

اقتصادی میتواند باعث آالم و عوارض طوالنیمدت

شدهاند ] [11در صورت بهبود سریع و ادامه خدمات،

شود و ممکن است زخمهای عمیقی ،بسیار بزرگتر

مشاغل میتوانند از جوامع گستردهتر پشتیبانی کنند

از عوارض ناشی از جنگ برجای بگذارد ] .[18در این

] .[12مشاغل میتوانند از طریق تأمین منابع ،مقاومت

راستا و در جهت تابآوری کسبوکارها در موقعیت

جامعه را تقویت کنند و افراد در نقشهای مختلف

بحران؛ برخی پژوهشگران و سیاستمداران «مشارکت

مانند کارمند ،مشتری و تأمینکننده از مشاغل نیز

راهبردی» بین کشورها در بحرانهای جهانی را راهکاری

پشتیبانی کنند .اعضای جوامع همچنین میتوانند از

بنیادی دانستهاند ] .[19برخی دیگر به «سرمایههای

منابع اجتماعی و فرهنگی جمعی نیز استفاده کنند و

اجتماعی» اشاره کردهاند و جذب کمکهای مالی از

موجب افزایش تابآوری کسبوکارها شوند ] .[13لذا

طریق سرمایه اجتماعی را باعث تحریکپذیری عینی

تابآوری کسبوکارها در پاندمی کووید 19-مسئلهای

و ذهنی و حمایت از کسبوکارها ،جهت تابآوری

است که کشورهای جهان را درگیر ساخته و راهکار

اقتصادی مطرح نمودهاند و پیوند کسبوکارها ،بهویژه

اساسی در این وضعیت تمرکز بر مدیریت بحران،

کسبوکارهای خرد را با سرمایه اجتماعی بهعنوان یک

استفاده از پتانسیلهای سازمانی و اقتصادی و استفاده از

دارایی اساسی جهت تابآوری در مواجهه با فجایع

سازوکارهای پاسخدهی بهنگام و مناسب به موقعیتهای

زیستی و طبیعی دانستهاند ] .[20مدیریت بحران در

پرخطر است ] [14که میتواند آسیبهای اقتصادی را

این شرایط مستلزم هماندیشی ،همکاری ،مشارکت و

به حداقل برساند .علیرغم تفاوت در نظامهای تولیدی

همدلی دولت ،سازمانها ،نهادها ،سرمایههای اجتماعی

کشورها و زمان و تأثیر بحران ،به نظر میرسد روابط بین

و عموم مردم است .لذا پیشنهاد میشود خطمشی

صنایع و راهبردهای تعدیل ،در بحرانهای همهگیری

گذاریهای عمومی ،از منفعالنه و واکنشی به سمت فعال

مشابه بوده است ] .[15پاوولو و اندرا )2020( 1طی

و پیشگیرانه سوق یابند .به نظر میرسد در حال حاضر،

پژوهشی مرتبط با بحرانهای اقتصادی در مواجهه با

سیاستهای مخاطرات ملی در کشور ما بیش از آنکه

بحران کرونا ،همهگیری این بحران ،ایجاد اختاللهای

سازوکارهایی را برای توسعه و حفظ تابآوری مناسب

جانبی زیاد و افزایش بیاعتمادی در جامعه را مطرح

قبل از وقوع بالیا داشته باشد ،متمرکز بر خطمشیهای

کردند ] .[16آنها در راستای بهبود وضعیت و مدیریت

واکنشی و پاسخگویی بعد از وقوع رخدادها است ].[21

بحران پیشنهادهایی مشتمل بر تخفیفهای مالیاتی،

ازآنجاکه در کشور ما حتی پیش از بحران کرونا نیز

کمک به اقشار آسیبپذیر ،اعطای وامهای بدون بهره با

وضعیت کسبوکارها به دالیلی همچون تورم ،رکود

بازپرداخت طوالنی ،تأمین جریان نقدی کسبوکارها

و تحریمها با چالشهای زیادی مواجه و از وضعیت

و کاهش نرخ بهره را به دولت ارائه دادند ] .[17در

نامطلوبی برخوردار بودهاند« ،تابآوری کسبوکارها
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طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

تغییرات خارجی و شوک نشان داده و به سمت نوآوری

تحقیقی دیگر بالدوین 2و همکاران ( )2020ویژگی

» در شرایط کنونی ،مسئله اصلی این پژوهش است

کارآفرینان باید قادر به سازگاری با نیازها و شرایط متغیر

که با توجه به مطالعات خارجی و داخلی جهت ارائه

باشند و در مقابل اختالالت پاسخ دهند که آیا در داخل

راهکارهایی برای بافت و زمینه ایران انجام شده است.

مشاغل مستقر هستند یا ناشی از عوامل بیرونی مانند

لذا این تحقیق که بر پایه مطالعات اسنادی و تحلیل

بازار و عوامل محیطی است که سرمایهگذاری در آن

محتوایی اسناد در بازه مشخص انجام شده ،بر آن است

فعالیت میکند .لذا با توجه به موارد ذکرشده ،شناخت

تا پاسخگوی سؤال اساسی این تحقیق که به ترتیب زیر

تابآوری و مؤلفههای مؤثر بر ابعاد مختلف آن و درنهایت

مطرح شده است ،باشد:

ارائه مدل کاربردی تابآوری ،میتواند موجب بهبود

مؤلفههای مدیریت بحران (در شرایط همهگیری

روند مدیریتی ،کنترل خطرها ،افزایش توانایی مالی و

کووید )19-در راستای تابآوری کسبوکارها ،مبتنی

جلوگیری از شکست احتمالی کسبوکارها شود .در

بر نقش حاکمیتی و سازمانی کدام است؟

این راستا رونی و همکاران چرخهای را برای تابآوری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کسبوکارها ارائه نمودهاند (شکل :)1

تابآوری بهعنوان سازهای که بر پایداری داللت دارد؛
بهعنوان عنصری اساسی در کسبوکار محسوب میشود
و میتواند در این فرایند از مرحله اقدام تا پایداری مؤثر
باشد ] .[22دراینباره کوور و میسرا )2020( 3معتقدند
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که تابآوری ظرفیتی برای غلبه بر چالشها و مشکلها
است و نیاز به تابآوری و تغییر ،عاملی برای افزایش
ظرفیت تغییر سازمانها در پاسخ به آنهاست ].[23
فرایند تابآوری ،توانایی فرد برای انطباق با رویدادهای
آسیبزا است ،بهعبارتدیگر مربوط به غلبه بر روند

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

مختلکننده و بازگردانی به ویژگیهای قبلی است.
تابآوری ،توانایی شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر
پاسخ افراد است .برخی تحقیقات نشان میدهد که
بسیاری از عواملی که باعث بهبود تابآوری میشوند
در سازمانهای بزرگ نیز کاربرد دارند (بهعنوانمثال
داراییهای مالی و مادی ،شبکههای رابطهای،
انعطافپذیری راهبردی و عملیاتی ،تصمیمگیری
سریع و  .[24] )...در تحقیقی دیگر رونی و همکاران

4

( )2017تابآوری را بهعنوان درجهای که یک زیستبوم
میتواند بهطور مداوم بهبود یابد و با شوکهای برونزا و
فشارهای درونزا سازگار باشد ،تعریف کردند؛ بنابراین

شکل  .1طرحواره تابآوری کسبوکارها []25

بینینگ و همکاران ( )2021در پژوهشی مطرح
میکنند که برای حمایت و پشتیبانی از تابآوری
شرکتها  -بهخصوص شرکتهایی که جوامع وسیعتری
را تحت پوشش قرار دادهاند  -تشخیص انواع منابع اعم از
سرمایههای مالی ،جسمی ،اجتماعی ،طبیعی ،انسانی،
فرهنگی ،عمومی ،سیاسی و بهداشتی اهمیت فراوانی
دارد .لذا کسبوکارها میتوانند برای حمایت از تابآوری
از این منابع استفاده کنند ] .[26بر اساس نظر کلنگیگ
اسمیت )2020( 5نکته کلیدی برای حفظ کسبوکارها
در بحران کرونا این است که تا جای ممکن؛ درحالیکه
رکود تحمل میشود ،برای بهبودی سریع موقعیتها

اساسی اقتصاد را تضعیف کند .پس از پایان این بحران،

این بحران را کاهش دهند ] .[3اندرسون و همکاران

همانند گذشته نیازمند نیروی کار سختکوشی خواهد

( )2020نیز بر سناریوسازی و مدلسازی جهت کمک

بود که توانایی خالقیت و نوآوری را دارد .همانطور که

با تأکید به سیاستگذاران برای برنامهریزی ،عنوان

کینز پس از رکود بزرگ سال  1929بیان داشت «این

کردند که پیشبینیهای مبتنی بر مدلسازی میتواند

کابوسی است که با صبح میگذرد» و منابع طبیعی و

به سیاستگذاران در شرایط بحرانی کمک کند ].[4

اسباب کار انسانی نیز پس از بحران میتواند به همان

ایوانو 8و همکاران ( )2020نیز تأثیر بیماریهای پاندمی

اندازه قبل غنی و مولد باشد ] .[27لذا باید تهدیدها

بر زنجیره تأمین را مدنظر قرار داده و با شبیهسازی

تبدیل به فرصت شود .بر این اساس مدیریت بحران

دو بیماری کووید 19-و سارس به سناریوسازی جهت

ضروری است و باید تدابیر هوشمندانه برای خروج از

مقابله با این بحران پرداختهاند ] .[30کونین ()2020

آن اخذ شود .آییتی و همکاران ( )2020به بخشهای

نیز مطرح میکند که همهگیریها نهتنها میتوانند

آسیبپذیر از این بحران اشاره و مطرح میکند؛ مشاغل

عملکرد یک کسبوکار را مختل کنند و باعث به خطر

خدماتی و کسبوکارهای خرد ،بیشتر در معرض نابودی

افتادن طوالنیمدت آن شوند؛ بلکه عملکردهای حیاتی

قرار دارند و خردهفروشیها ،گردشگری و بخشهای

را نیز مختل نموده و بر اقتصاد کالن تأثیر میگذارند.

مهمانپذیر چهبسا بیشترین آسیب را تجربه کنند].[1

در این راستا کسبوکارها میتواند با ارزیابی مستمر و

مافانما و هنما )2019(6نیز تأثیر ابوال بر صنعت

کسب اطالعات صحیح و بهنگام ،اثرات ضرر را بهطور

گردشگری در آفریقا را مطالعه کرده و این بحران را سبب

چشمگیری کاهش دهند ] .[31صادقی ( )2020در

خروج موقت آفریقا از این صنعت و مقاصد گردشگری

تحقیقی مقایسهای ،اعتماد به کمکهای بشردوستانه

میدانند ] .[28یوچانگ ( )2020در تحقیقی مبتنی بر

و مردمی از زلزله سال  2017تا کووید  2019را در

شواهدی از کاکائو و هنگکنگ ،تأثیرات منفی بر صنعت

ایران مورد تحلیل قرار داده و عنوان میکند که به نظر

گردشگری و گردشگران به سبب بحرانهای اقتصادی و

میرسد یک مسئله مشترک در همه این بحرانها مسئله

بالیای ناشی از آبوهوا یا بیماریها را مطرح کرد .وی در

«اعتماد» است .مقامات رسمی ازجمله رئیسجمهور،

این راستا به بیماریهای ابوال و سارس به دلیل صدمات

وزیران و دستگاه قضایی ایران با تغییر سیاستها

زیادشان به صنعت گردشگری اشاره میکند ].[29

تالش میکنند تا اعتماد مردم را در راستای مشارکت

گرت 7و همکاران ( )2020نیز به افت بازارهای سهام

در کمکهای مردمی به دست آورند .بدین منظور در

در سراسر جهان اشاره و مطرح میکنند که جهان در

مردادماه  1398قانون جدید مدیریت بحران در ایران به

معرض رکود قرار دارد .عرضه جهانی و نظامهای تولید

مرحله اجرا در آمد و موضوع کمکهای مردمی نیز مورد

جهانی در معرض فروپاشی قرار دارند و اگر شیوههای

توجه قرار گرفت .همچنین در پاسخ به شیوع بیماری

نوین به کار گرفته نشوند ،اقتصاد جهانی به بدترین حالت

کووید 19-مقامات ایرانی به همه بخشها دستور

ممکن دچار میشود .شرکتها و کسبوکارها با تغییر

دادند تا با وزارت بهداشت همکاری کنند .بااینوجود؛

راهبرد باید فورا ً روی پیامرسانها ،رسانههای اجتماعی

به نظر میرسد نیاز است در سیاستهای جدید برای
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طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

نیز تالش شود .دلیلی ندارد که این بحران نقاط قوت

و تجارت برخط سرمایهگذاری کند تا بتوانند خسارت

جلب اعتماد مردم جهت همکاری و مشارکت بیشتر

درگیریهای اقتصادی ،سازوکارهای نظارتی ضعیف،

با سازمانهای بشردوستانه تمهیداتی اندیشه شود.

ذینفعان کلیدی غیرمسئول و غیر متعهد ،مدیریت

عوامل مختلفی وجود دارد که میتوانند در درک عدم

ریسک ناقص ،رهبری ناکارآمد و ساختار سازمانی معیوب

اعتماد مردم و عدم موفقیت در شرایط بحرانی نقش

را بهعنوان عوامل مخل در مدیریت بحران دانسته و

داشته باشند .عدم اعتماد افراد می-تواند نتیجه دالیل

مطرح میکنند که عوامل مهم مدیریت بحران مربوط

مختلفی همچون عدم آگاهی از توانمندیها و کارایی

به سازوکارهای نظارتی و صالحیت رهبری است .آنها

سازمانهای بشردوستانه ،مشارکت طیف گستردهای

چهار راهبرد برای مدیریت بحرانهای آینده پیشنهاد

از سازمانها و گروههای مختلف ،گسترش بیاعتمادی

نمودهاند که شامل :ایجاد یک نظام مدیریت بحران پویا،

یک سازمان و تعمیم آن به سایر سازمانها در منطقه

افزایش آگاهی از مسئولیت اجتماعی ،تقویت مدیریت

باشد .سودجویی ،عدم وحدت در پاسخگویی و روابط

ذینفعان درزمینه بحرانها و اجرای ارزیابی اجباری و

عمومی ضعیف از عواملی است که میتواند فعالیتهای

مستمر است ].[33

بشردوستانه را در مواجهه با بحران تحت تأثیر قرار دهد
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روششناسی پژوهش

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

] .[32آنتوکو و همکاران ( )2019به شیوههای مدیریت

این تحقیق از نوع پژوهشهای کاربردی و به لحاظ

بحران با تمرکز بر استفاده از پتانسیلهای سازمانی و

روش تحقیق ،کیفی و از نوع اکتشافی است که با استفاده

اقتصادی اشاره کردهاند و پاسخگویی سریع و بهنگام

از روش تحلیل محتوایی 11و سه مرحله کدگذاری (باز،

را یکی از الزامهای مدیریت بحران شمردهاند ].[14

محوری و گزینشی) انجام شده است .تحلیل محتوا

چانگ و لی )2019( 9نیز مشارکت و اتحاد راهبردی

یکی از روشهای مهم پژوهش است که در سالهای

را راهکاری اساسی برای رویارویی با بحرانهای جهانی

اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

میدانند ] .[29تورز و همکاران ( )2019به نقش

تحلیل محتوای کیفی ریشه در پژوهشهای اجتماعی

سرمایههای اجتماعی اشاره کردهاند و اذعان میدارند

دارد .بر اساس نظر وبر ( )1990تحلیل محتوا یک

که سرمایههای اجتماعی بیشترین تأثیر را در احیای

روش پژوهشی برای اخذ نتایج معتبر و قابل تکرار از

کسبوکارهای کوچک در بحرانهای اقتصادی دارند.

دادههای استخراجشده از متن است .بارکوس ()1959

نتایج این تحقیق که بحران کاترینا را مورد بررسی قرار

تحلیل محتوا را تحلیل علمی پیامهای ارتباطی دانسته

10

داده است نشان میدهد که پیوند سرمایه اجتماعی و

و اذعان داشته که این روش کام ً
ال علمی است و با وجود

حمایت نهادها میتواند مقاومت اقتصادی را بهبود بخشد

جامع بودن ،ازنظر ماهیت به تحلیلی دقیق و منظم نیاز

و عامل تابآوری مشاغل کوچک باشد ] [20و درنهایت

دارد .یکی از کاربردهای مهم روش تحلیل محتوا در

وانگ و پیتسیس ( )2019افشای ناکافی اطالعات،

حوزه مطالعات مدیریت و بررسی جوالنگاه اندیشهها،

شکل  .2مراحل تحلیل محتوی کیفی []34

نظریات ،دستهبندیها ،مدلها ،بنیادها ،تحلیلها و

پژوهش با استفاده از بازبینی توسط همکاران 12و تأیید

اغلب این نگاهها با توجه به مقوله
تحولآفرین است که ِ

روش پایایی توافق بین دوکدگذار 13استفاده شده است.

بررسیها ،نقدها ،افکار ارائه شده و اندیشههای بزرگ و
زمان و مکان عرضه میشوند .در تحلیل محتوا میتوان

از هر منبعی برای تحلیل سود برد و پژوهشگر قادر به

پیشبینی تمام مقوالت تحلیل و چگونگی بیان آنها قبل
از گردآوری دادههاست ] .[34بر این اساس دادههای
این تحقیق را مستندات داخلی و خارجی در بازه زمانی
سهماهه از بهمنماه  1398تا پایان فروردینماه 1399

تشکیل داده است .تعداد  53سند شامل :مقاله ،کتاب و
گزارش با روش کل شماری اسناد گردآوری شده است

و کلیه متون مرتبط در این بازه زمانی مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفتهاند .این منابع با جستجو در پایگاههای

خارجی اسکوپوس ،وب آو ساینس و گوگل اسکوالر
و پایگاههای داخلی گردآوری شده است .جهت روایی

صاحبنظران انجام و برای بررسی پایایی تحقیق ،از

کدگذاری با استفاده از نرمافزار قدرتمند

MAXQDA

نسخه  2020صورت گرفته است که به لحاظ روش
تحلیل دادهها نوآوری دارد.

مراحل انجام تحقیق با روش تحلیل محتوی کیفی

در شکل  2نشان داده شده است.

بحث و نتایج

بر اساس نتایج کدگذاری با نرمافزار Maxqda2020

جداول تحلیل محتوی ارائه و نمودارهای حاصل از
کدگذاری (خروجی نرمافزار  )Maxqda2020مشتمل

بر کد گزینشی ،کد محوری و نمونه کدهای باز نشان
داده میشود.

جدول  .1چالشهای کسبوکار طی بحران کووید19-

کد
گزینشی

کد
محوری
حمله به
اقتصادهای
توسعهیافته

اختالل در
زنجیره تأمين
جهانی

ویژگی بارز این بحران حمله به اقتصادهای توسعهیافته است.
این بحران بعد از جنگ جهانی دوم یک اپیدمی خطرناک و  10اقتصاد اول دنیا را هدف قرار داده است.
کشورهای توسعهیافتهتر آسیب بیشتری از این بحران دیدهاند.
درگیری  10اقتصاد برتر ،زنجیره تأمين جهانی را تحت تأثير قرار میدهد.
با توجه به نقش کلیدی چین در زنجیرههای تأمين جهانی میتوان تأثیر سريع و منفی کاهش تولید آن کشور را بر کسبوکارهای سرتاسر دنیا
پیشبینی کرد.
اقتصادهایی که رویهم حدود بیش از  60درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند بهواسطه این جریان در حالت نیمه تعطیلی و قطع
ارتباطات بینالمللی به سر خواهند برد.
تعطیلی موقت کسبوکارها در سرتاسر جهان باعث کاهش تولید میشود.

چالشهای جهانی

کاهش داخلی یا جهانی مواد اولیه و تجهیزات تولیدشده توسط چین و سایر کشورهای صنعتی خط تولید را در سرتاسر جهان متأثر میسازد.
نوسان در زنجیره تأمين جهانی ،تقاضای نهایی کمتر برای کاالها و خدمات وارداتی و محدودیتهای سفرهای تجاری و گردشگری و محافظهکاری
در بازارهای مالی افزایش یافته است.
پویایی برخی تحوالت (مانند سرعت سقوط بازارهای مالی یا اعمال سیاستهای ناگهانی در کشورهای مختلف) بسیار سریعتر از تحوالتی است که
قب ً
ال به آن عادت یا تجربه کردهایم.
اطالعات ما از عملکرد ویروس و تأثير آن روی اقتصاد هنوز محدود است و درنتیجه باید تحلیلها را با احتیاط الزم تفسیر کرد.
آثار مسئله بسیار غیرخطی است و شهود ساده خطی برای تصور میزان گسترش و آثار این اپیدمی میتواند خطای بزرگی تولید کند.
حجم گسترده شیوع و غیرقابلپیشبینی بودن آن ،پاسخگویی به این مسئله را برای مدیران سخت کرده است.

افزایش
ریسک
کمیابی مواد
پایه
شاخص
سهام و بورس

دوفصلنامه علمی پژوهشی

در صورت تداوم بحران زنجیره تأمين بینالمللی مواد غذایی و اساسی بهشدت دچار مشکل خواهند شد.

بحران کرونا جدید است و اشراف کامل به همه ابعاد آن وجود ندارد.
غیر
قابل
پیشبینی
بودن
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در صورت طوالنی شدن دوره قرنطینه ،ریسک افزایش کمیابی مواد پایه (مانند محصوالت غذایی و بهداشتی) افزایش مییابد.
کشورهایی که شیوع در آنها باالتر بوده ،طبعاً در معرض خطرات اقتصادی بیشتری همچون کمبود مواد اولیه ،محصوالت غذایی و بهداشتی
هستند.
اثرات روی بازارهای مالی ،بورس و نظام بانکی غیرقابلاغماض است.
شاخص سهام بازارهای بورس کشورهای اروپایی به دلیل گسترش شیوع کرونا با کاهش ارزش قابلتوجهی روبرو شده که همچنان ادامه دارد.

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

نیمه
تعطیلی تولید
و قطع
ارتباطات
بینالمللی

نمونه کدهای باز

کد
گزینشی

کد محوری
تحریمها

چالشهای منطقه /سیاسی

افت شدید قیمت نفت

دولت ایران ،به دلیل تحریمهای ایاالتمتحده و همچنین افت شدید قیمت نفت ،در شدیدترین محدودیت بودجهای قرار دارد.

مهمترین عامل كاهش قيمت نفت از سمت تقاضا ،شروع و انتشار ويروس كرونا در چين است که به كاهش فعاليتهاي تولیدی و تقاضاي
نفت اين كشور بهعنوان بزرگترين واردكننده نفت خام جهان منجر شده است.
در بخش عرضه نیز منازعات مربوط به جلسه اوپك پالس در کاهش قیمت نفت مؤثر بوده است.

کاهش صادرات
محصوالت پتروشیمی

افزایش مخارج و کاهش
منابع دولت
تراز تجاری

چالشهای اقتصاد کالن
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اقتصاد ایران با تحریمهای موجود در برابر این بحران آسیبپذیرتر است .تحریم به معنی کاهش تنوع زنجیره تأمينکنندگان و کاهش
اتکای مصرف به واردات است که اقتصاد ایران را تحت تأثير قرار داده است.
عرضه و تقاضاي بازار نفت مهمترين عامل اثرگذار بر قيمت جهاني این ماده است .از آغاز سال جديد ميالدي قيمت نفت کاهش یافته
است.

محدودیت واردات و
درآمد ارز

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

نمونه کدهای باز

شوک عرضه

چين بزرگترين مشتري محصوالت پتروشيمي ايران است ،كاهش فعاليتهاي اقتصادي اين كشور به كاهش صادرات ايران منتج میشود.
کاهش قیمت نفت در کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی مؤثر خواهد بود.
کاهش و توقف صادرات محصوالت به خاطر بسته شدن مرزها بهویژه مرز عراق.
کاهش واردات از سایر کشورها به کاهش تولید و فروش منجر میشود.
کاهش تقاضای جهانی نفت و کاهش قیمت اقتصاد ایران را متأثر نموده است.
رکود در کسبوکارها موجب کاهش مالیات و منابع مالی دولت میشود.
تحمیل هزینههای سنگین پیشگیری و درمان بار مالی زیادی را به دولت وارد می-کند.
تأثير کرونا روی مخارج و منابع دولت ،تراز جاری (تجارت خارجی و متغیرهای اقتصاد کالن) بسیار زیاد بوده است.
برخالف بسیاری از بحرانهای قبلی گسترش کرونا هم باعث «شوک منفی عرضه» گردیده است.
شوک منفی عرضه ناشی از فروریختن یا بافت زنجیره تأمين و کاهش بهرهوری داخل خود کسبوکار است.
برخالف بسیاری از بحرانهای قبلی گسترش کرونا هم باعث «شوک منفی تقاضا» است.

شوک تقاضا

شوکهای منفی تقاضا ناشی از موجهای مختلف کاهش خرید مشتریان است.
کاهش تقاضای صنایع دارای تعامل اجتماعی (کافه ،رستوران ،هتل ،حملونقل مسافر و  )...متأسفانه این صنایع بسیار «کاربر» هستند.
کاهش تقاضای صنایع تولیدکننده خدمات و کاالهای غیرضروری یا لوکس مثل دندانپزشکی ،وسایل منزل ،پوشاک ،خودرو و ...

کاهش ظرفیت تولید

دوفصلنامه علمی پژوهشی

محدودیتهای شدید در
نهادهای بیمهای
رکود تورمی

چالشهای سطح بنگاه
چالشهای سطح خانوار

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

کاهش تقاضای محصول

کرونا نهتنها جمعیت بیمار بلکه جمعیت سالم را هم از چرخه بازار کار خارج میکند و این موضوع کاهش ظرفیت تولید را به همراه دارد.
ظرفیت جامعه برای تولید کاالهای اساسی خدمات درمانی ارائه خدمات کلیدی و کمکرسانی بهشدت پایین میآید.
کرونا بحران و محدودیتهای شدید در نهادهای بیمهای مثل سازمان تأمين اجتماعی ایجاد کرده است.
کسری بودجه در سازمانهای بیمهای که دولت ملزم به حمایت از آنها است.
رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران بر پیچیدگی راهحلها میافزاید.
افزایش کسری بودجه دولت (به دليل افت درآمد مالیاتی و افزایش هزینههای حمایتی و درمانی) میتواند موجب تشدید تورم شود.
تأثير کرونا روی تقاضای محصول نهایی و عرضه عوامل تولید بسیار چشمگیر است.

کم بودن نقدینگی

کم بودن نقدینگی و منابع مازاد ،کسبوکارها را در شرایط موجود با مشکل مواجه ساخته است.

کاهش میزان فروش

آنها علیرغم کاهش میزان فروش و درآمد ،همچنان نسبت به پرداخت هزینههای حقوق و دستمزد ،اجاره ،تأمين اجتماعی ،مالیات و ...
متعهد هستند.

کمبود
شدید نیروی کار
عدم دسترسی به مواد
اولیه
کاهش عرضه نیروی کار

اغلب کسبوکارها به دلیل عدم حضور نیروی کار با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند.
عدم حضور نیروی کار و کمبود شدید نیروی کار اختالل در زنجیره تأمين ایجاد کرده است.
به دلیل اختالل در زنجیره تأمين ،با عدم دسترسی به مواد اولیه مواجه هستند.
تأثير کرونا روی عرضه نیروی کار ،درآمد را کاهش داده و سبد مصرف خانوارها کوچکتر شده است.
تعطیلی موقت کسبوکارها برای رعایت اصول بهداشتی موجب کاهش عرضه نیروی کار را شده است.

کمبود پسانداز

پایین بودن سطح پسانداز احتیاطی ،خانوارها را آسیبپذیر ساخته است.

پوشش بیمه پایین

درصد پایین پوشش بیمهای و نیاز بخش بزرگی از جمعیت به کار روزمره.

کاهش تعامالت اجتماعی
کاهش قدرت خرید

کاهش تعامالت اجتماعی آسیبهای روانی و اقتصادی بر خانوادهها تحمیل کرده است.
قدرت خرید خانوارها با بیکار شدن قشر زیادی از نیروی کار کاهش یافته است.
رکود و تورم باعث کاهش قدرت خرید تعداد زیادی از خانوادهها شده است.

در شکل  3چالشهای کسبوکار در بحران کووید(19-خروجی نرمافزار  )Maxqda2020نشان داده شده است.

کدهای مربوط به سیاستهای کسبوکار در بحران کووید 19-در جدول  2ارائه شده است .در شکل  4سیاستهای

کسبوکار در بحران کووید(19-خروجی نرمافزار  )Maxqda2020نشان داده شده است.کدهای مربوط به مدیریت
بحران تابآوری کسبوکارها در بحران کووید 19-در جدول  3ارائه شده است .در شکل  5مؤلفههای مربوط به تابآوری

کسبوکارها در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار  )Maxqda2020در ادامه به شناسایی راهکارهای حاکمیتی
تابآوری کسبوکار در بحران کووید 19-پرداخته شده است (جدول  .)4در شکل  6راهکارهای حاکمیتی مربوط

به تابآوری کسبوکارها در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار  )Maxqda2020نشان داده شده است .در جدول 5
کدگذاری مربوط به راهکارهای سازمانی تابآوری کسبوکار در بحران کووید 19-نشان داده شده است .در شکل 7

راهکارهای سازمانی مربوط به تابآوری کسبوکارها در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار  )Maxqda2020نشان

داده شده است .در ادامه نمودار کد ابری 14خروجی نرمافزار  MaxQDA2020نشان داده شده است .این نمودار تجمیع

کدهای محوری و گزینشی را ارائه میدهد.
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دوفصلنامه علمی پژوهشی

شکل  .3چالشهای کسبوکار در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار )Maxqda2020
طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

شکل  .4سیاستهای کسبوکار در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار )Maxqda2020

شکل  .5مؤلفههای مربوط به تابآوری کسبوکارها در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار )Maxqda2020
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طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

شکل  .6راهکارهای حاکمیتی مربوط به تابآوری کسبوکارها در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار )Maxqda2020

شکل  .7راهکارهای سازمانی مربوط به تابآوری کسبوکارها در بحران کووید( 19-خروجی نرمافزار )Maxqda2020

شکل  .8کدهای محوری و گزینشی کد ابری خروجی نرمافزار

MaxQDA2020
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طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

شکل  .9الگوی مدیریت بحران (کووید )19-در راستای تابآوری کسبوکارها ،مبتنی بر نقش حاکمیتی و سازمانی

جدول  .2سیاستهای کسب وکار در بحران کووید19-
کد
گزینشی

کد محوری
یکپارچگی جهانی

سیاستهای جهانی

مشارکت جهانی

اشتراک اطالعات

راهکارهای جهانی

حمایت نهادهای بینالمللی
تأمين حداقل معاش
معافیتها مالیاتی ،تأمين
اجتماعی

سیاستهای حمایتی
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تأمين مالی نظام درمان و
پیشگیری
کمک به تأمين سرمایه در
گردش

ارائه وام و تعدیل مدت
بازپرداخت وامها و اجارهبها

دوفصلنامه علمی پژوهشی

کاهش عوارض واردات

سیاست مالی
سیاست پولی
سیاست تجاری

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

کاهش نرخ مالیات
کمک به کسبوکارها
افزایش تقاضای مصرفی بخش
دولتی
کاهش نرخ بهره و گسترش
اعتبارات

نمونه کدهای باز
تصمیم مهمی که با آن روبرو هستیم انتخاب بین انزوای ملی و یکپارچگی جهانی است.
ارتباطات و تعامل هدفمند ،با کشورهای همسایه میتواند به مقابله با این بحران و بحرانهای مشابه کمک کند.
کشورها تنها بهوسیله همکاری جهانی میتوانند بهصورت کارآمد مشکالت را حل کنند.
هم خود پاندمی و هم پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از آن هر دو مسئله جهانی هستند.
ما نیاز به اشتراک اطالعات به شکل جهانی داریم.
کشورها باید خواستار این باشند که آشکارا اطالعاتشان را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
خاضعانه به دنبال کسب راهکار از همدیگر باشند و همچنین بتوانند به این دادهها و بینشهایی کسبشده اعتماد کنند.
مطالعه و تحلیل نظریهها ،راهکارها و ابزارهای معرفیشده توسط تحلیلگران اقتصادی و مالی و استراتژیستهای بزرگ کمک
میکند تا همگام با دنیا از تجارب و پیشبینیهای موجود مرتبط با این «تنها اتفاق مشترک تمام دنیا» در قرن اخیر بهره بگیریم.
کمک گرفتن از نهادهای بینالمللی مسئول ،جزو حقوق مردم ایران است و باید در دستور کار باشد.
کمک گرفتن از چین با توجه به تجربه موفق این کشور و ظرفیت اقتصادی آن میتواند گزینهای جدی باشد.
تأمين حداقل معاش در دوران بحران باید یک هدف سیاستی باشد.
سیاستهای حمایتی مثل بسته معیشتی در دستور کار قرار گیرد.
معافیتهای مالیاتی موقت و تخفیفهای مالیاتی و تخفیفهای حق بیمه تأمين اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
ارائۀ تخفیفهای مالیاتی یا تمدید مدتزمان ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات حداکثر تا سه ماه برای کسبوکارهایی که
بهواسطه شیوع بیماری دچار مشکل شدهاند.
تأمين مالی نظام درمان و پشتیبانی نیروی خط اول در اولویت است.
تأمين مالی نظام پیشگیری و جلوگیری از انتشار در دستور کار دولتها باشد.
کمک مالی به کسبوکارهای آسیبدیده برای عبور از بحران.
تسهیل ورود به کسبوکار و لغو مجوزهای غیر الزم.
کمک به تأمين سرمایه در گردش
تعدیل مدتزمان بازپرداخت وام و افزایش مدتزمان سررسید و یا تجدید دوباره وام بدون نیاز به بازپرداخت ،برای کسبوکارهایی
که بهشدت در اثر شیوع بیماری تحت تأثير قرار گرفتهاند.
معافیت از پرداخت اجاره برای کسبوکارهایی که بهنوعی در قبال استفاده از امکانات دولتی و نیمهدولتی موظف به پرداخت اجاره
هستند.
کاهش عوارض و موانع واردات مواد اولیه جهت پایداری زنجیره تأمين.
کاهش عوارض و موانع واردات مواد اولیه.
کاهش نرخ مالیات برای کسبوکارها به نسبت صدمه و آسیبی که از این بحران دیدهاند.
کمکهای مالی و سرمایهای به کسبوکارها جهت دوام و پایداری در بحران.
کمک به کسبوکارها برای زنده ماندن در شرایط بحران از طریق حمایتهای مالی
افزایش تقاضای مصرفی بخش دولتی باعث تحریک تولید میشود.
گسترش بخش مصرفی دولتی با افزایش تقاضا باعث کاهش رکود تولید میگردد.
کاهش نرخ بهره موجب بهبود قدرت خرید و افزایش تقاضا میشود.
گسترش اعتبارات موجب تحریک تقاضا و کنترل رکود میشود.

تأمين مالی و اعتباری
کسبوکارها

کمک به تأمين مالی و اعتباری کسبوکارها با سیاستهای پولی مناسب.

کاهش عوارض واردات

کاهش عوارض واردات جهت تسهیل ورودی زنجیره تأمين.

افزایش ظرفیت عرضه

برای افزایش ظرفیت عرضه ،اطمینان از پایداری زنجیره تأمين بینالمللی مواد غذایی و اساسی وارداتی مدنظر قرار گیرد.

اطمینان از پایداری زنجیره
تأمين بینالمللی

اطمینان از پایداری زنجیره تأمين بینالمللی مواد غذایی و اساسی وارداتی

کاهش عوارض و موانع واردات
مواد اولیه

کاهش عوارض و موانع واردات مواد اولیه یکی از سیاستها در زمان بحران کرونا مدنظر است.

جدول  .3مدیریت بحران تابآوری کسبوکارها در بحران کووید19-
کد
گزینشی

کد محوری

معماری سازمانی

نمونه کدهای باز
مدیران عالی باید مطمئن شوند که افراد مناسبی را برای اتخاذ تصمیمهای پاسخگویی به بحران در
شبکه گروهها انتخاب کردهاند.
یک کار ویژه مهم مدیران عالی ،ایجاد معماری سازمانی برای تصمیمگیری است که در آن پاسخگوییها
مشخص است و تصمیمهای توسط افراد مناسب در سطوح مختلف گرفته میشود.
خبرگان باید به جمعآوری اطالعات بپردازند و راهکارهایی جهت پاسخگویی بهتر پیشنهاد دهند.

سازماندهی جهت
پاسخگویی

توانمندی حل سریع
مسائل

گروهی از مدیران در باالترین سطح از سازمان نمیتوانند اطالعات کافی جمعآوری کنند یا بهسرعت
تصمیمهای الزم برای پاسخگویی اثربخش را اتخاذ کنند .توانمندی جهت پاسخگویی یک الزام است.
رهبران میتوانند با تعیین اولویتهای واضح برای پاسخدهی و دادن اختیارات کافی به دیگران برای
ایجاد و پیادهسازی راهکارهایی که در راستای این اولویتهاست کسبوکارهای خود را به شکل بهتری
به حرکت درآورند.
برای اداره امور در شرایط با فشار باال و آشوبناک و تقویت توانمندی حل سریع مسائل ،رهبران میتوانند
شبکهای از گروهها را ایجاد کنند.
اگرچه شبکه گروهها مفهومی شناخته شده است اما تعداد کمی از شرکتها هستند که تجربه موفقی در
پیادهسازی این شبکهها دارند.

گروههای انعطافپذیر

تابآوری کسبوکارها در بحران کووید19-

ایمنی روانشناختی

اعطای اختیارات

شبکهای از گروهها دربرگیرنده ترکیبی بهشدت انعطافپذیر از گروههایی است که در راستای یک هدف
مشترک همانند افراد یک گروه باهم همکاری میکنند .برخی از اجزای این شبکه اقداماتی را انجام
میدهند که خارج از عملیات جاری سازمان انجام میشود.
یک بخش حیاتی دیگر از نقش رهبران مخصوصاً در محیطهای احساسی و پرتنشی که در شرایط
بحران دیده میشود ایجاد ایمنی روانشناختی برای کارکنان است تا آنها بتوانند به شکلی آزادانه به
بحث درباره ایدهها ،سؤاالت و دغدغههایشان بدون ترسیدن از پیامدهای منفی این امر بپردازند.
برای رهبران بهتر است این نکته را به دیگران منتقل کنند که آنها مطمئن هستند سازمان حتماً راهی
را برای حل مشکالت پیشرو پیدا خواهد کرد اما بر این نکته نیز تأکيد کنند که آنها عدم قطعیت
موجود در بحران را درک میکنند و با جمعآوری اطالعات بیشتر به دنبال پاسخگویی به آن هستند.

پاسخگویی دربرگیرنده اعطای اختیارات به افراد و پیادهسازی تصمیمهایی است که آنها بدون تأييد
مدیران باالدستی اتخاذ میکنند.

بهروزرسانی و شک کردن به مدیران کمک میکند از دوئلی که بین راهکارهای شکلگرفته مبتنی بر
تجربیات قبلی و راهکارهای ساختهشده بدون توجه به آموختههای قبلی وجود دارد پرهیز کنند.
درواقع مدیران ارشد سازمان عالوه بر بهر ه گیری از قوه شهود خود که از تجربیات و آموختههای
چندین ساله آنها پدیدار گشته است باید حتماً از تحلیلهای منسجم گروههای کاری که از جمعآوری
و پردازش اطالعات متنوع حاصلشده است ،استفاده نمایند.
در موقعیتهای بحرانی ،شهود رهبران میتواند با اختیارات تصمیمگیری آنها و اطالعات موردنیاز برای
تصمیمگیری و کنترل آنها ترکیب شود و مبنای الزم برای نیازهای اطالعاتی آنها را تأمين کند.

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

اقدام باید بهصورت مستمر اتفاق بیفتد زیرا به مدیران کمک میکند که آرامش عامدانه خود را حفظ
کنند و از عکسالعمل شدید متکی بر اطالعات جدیدی که به دست میآید اجتناب نمایند.
رهبران میتوانند با جمعآوری مستمر اطالعات در طول زمان و ارزیابی اثربخشی پاسخهای اجراشده
مواجهه بهتری با بحرانها داشته باشند.

شک و شهود

دوفصلنامه علمی پژوهشی

اعطای اختیار یکی از راهبردهای کاربردی و مهم در مدیریت بحران است.

ابتدا توقف کنید و پس از ارزیابی و پیشبینی شرایط آینده اقدام کنید منتظر ماندن تا زمانی که
مجموعه کاملی از اطالعات جمعآوری شود و پسازآن تصمیمهای رفته شود یک اشتباه رایج است که
رهبران در طول بحرانها از خود نشان میدهند.
ارزیابی مستمر
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جدول  .4راهکارهای حاکمیتی تابآوری کسبوکار در بحران کووید19-
کد
گزینشی

نمونه کدهای باز

کد محوری

هشدار و تحلیل به معنی افزودن بر نگرانی نیست بلکه در راستای هوشیار شدن و در جهت آماده شدن فعال است.
آیندهنگاری و سناریوسازی

اولویتبندی

فراموش نکنیم که دیدن آینده از قبل و آماده شدن فعال یکی از راههای مهم برای کاستن از نگرانی و فشار است.
بررسی سناریوهای تأثير کرونا بر کسبوکارها نیز به کمک برنامهریزی مالی میآید و میتواند به پیشبینی اعتبار
بیشتری ببخشد.
در وضعیت بحران باید بهدقت در مورد اولویتها برای مصرف منابع محدود تصمیم گرفت.
خدمات پایه مثل آب و برق و گاز و شبکه ارتباطات در این شرایط میباید حفظ شود.

بيشترين مراقبت از
برپا ماندن و فعال بودن
زیرساختهای اساسی
(حملونقل ،آب ،برق ،گاز
و )...

نظام بهداشت و درمان با تمام امکانات در دسترس به فعالیت خود ادامه دهد.
صنایع تولیدکننده محصوالت پایه (مواد غذایی و بهداشتی) فعالیت مستمر داشته باشند.
نظام اطالعرسانی مناسب و حمایتهای روحی در دوره قرنطینه انجام شود.
مدیریت قیمت و توزیع محصوالت اساسی صورت بگیرد.
شبکه حملونقل و توزیع خدمترسانی کند.

تأمين بودجه دولتی
و دریافت کمکهای
بینالمللی

کمکهای بینالمللی حق مردم جوامع است.
تأمين مالی از مسیرهای جدید انجام شود.
اقشار ضعیف دهکهای  ۱تا  ۳که دریافتی ثابت ماهانه ندارند ،تحت پوشش تأمين اجتماعی نیستند و توسط وزارت
رفاه قابلشناسایی هستند.

شناسایی اقشار آسیبپذیر
(دهکهای  1تا )3

دوفصلنامه علمی پژوهشی

راهکارهای حاکمیتی
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کارگران روزمزد و کسبوکارهای فرد محور (رستوران ،بقالی ،آرایشگاه و غیره) که از طریق اطالعات پایانههای
پرداخت ،وزارت رفاه ،اداره مالیات و تأمين اجتماعی قابلشناسایی هستند.
تمام حمایتهای معیشتی حاکمیت شامل کمکهای دولت ،کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی
غیردولتی در سامانههای ثبت گردد.
غلبه بر اینرسی ذاتی دولتها و حرکت به سمت دولت دیجیتال و قرار دادن همه خدمات در بستر برخط.

توانمندسازی و توسعه
صنایع آنالین
ارائه مشوقهای مشروط

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

هدایت پاداشها جهت
تعدیل تقاضا

حرکت به سمت روشهای نوين فروش ،برند سازی و خدماتدهی به مشتری (نظیر بانکداری تمام دیجیتال)
جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری میتوان با استفاده از زیرساختهای موجود کشور برای بسترهای برخط یا
خریدهای تلفنی  ۱0درصد تخفیف قائل شد.
ارائه مشوقهای مشروط (تخفیفهای مالیاتی درازای عدم تعدیل نیرو و )...
مبالغی تحت عنوان پاداش (ازجمله هدیه ،عیدی ،مناسبتها و  )...رساله توسط سازمانهای دولتی ،شرکتها و
صندوقهای وابسته به دولت ،سازمانهای حاکمیتی و  ...به کارکنان اعطا میشود که میتواند بهصورت هدفمند
بهسوی تعدیل تقاضا هدایت شود.
بن خرید برای محصوالتی که کسبوکارهایشان آسیبدیدهاند پرداخت شود.
پاداشها و بنهایی نظیر اقامت در هتل ،مراکز تفریحی یا رستورانها برای کارکنان در نظر گرفته شود.
انبار نمودن بیشازحد مواد غذایی و شیمیایی ناشی از عدم اطمینان عموم افراد در تأمين نیازهای اولیه آنها بوده و
دولت باید با ایجاد اطمینان از مشکالت اینچنینی جلوگیری کند.

فرهنگسازی جهت
مشارکت و ایجاد اعتماد
عمومی

به دلیل هراس عمومی از بیماری ،شاهد خرید بیشازحد داروهای غیر مرتبط با درمان واقعی کرونا و انواع مکملها
توسط جامعه بودهایم.
اگر بپذیریم که این تمساح تعدادی قربانی خواهد داشت و پسازآن دور میشود و درعینحال راهی برای همزیستی با
آن وجود دارد ،حتماً میتوانیم در کنار هم کمک کنیم تا کسبوکار ما بلعیده نشود یا حداقل آسیب کمتری ببیند.
درواقع مشکل اصلی تغییر رفتار مردم و دولتهاست که ممکن است به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی منجر گردد.
تعامل و مشارکت و همدلی کمک میکند تا با آگاهی ،اعتمادبهنفس و ابتکار بیشتری قدم برداریم.

تقویت ،تشویق و همکاری
جهت توسعه سرمایه
اجتماعی (رسمی و
غیررسمی)

تشویق موجرین نسبت به چشمپوشی یا کاهش اجاره برای مستاجرین و پذیرش این اقدام بهعنوان هزینههای
قابلقبول مالیاتی و یا ارائه تخفیفهای مالیاتی در قبال آن.
سرمایه اجتماعی بهصورت رسمی و غیررسمی به تابآوری کسبوکارها کمک میکند.
سرمایه اجتماعی دریافت حمایت از جامعه همان چیزی است که در این شرایط به تابآوری کسبوکار کمک میکند.

جدول  .5راهکارهای سازمانی تابآوری کسبوکار در بحران کووید19-
کد
گزینشی

نمونه کدهای باز

کد محوری

تعیین تقاضای واقعی مشتریان جهت پیشبینی زنجیره تأمين
کاهش فعالیتها در بخشهای دارای مشکل تأمين مواد اولیه

زنجیره تأمين

بهکارگیری راهحلهای ابتکاری
بررسی امکان ادغام با سایر شرکتها و تأمینکنندگان
همکاری با کانالهای توزیع معتبر
ارتباط مستقیم با مشتریان و توزیعکنندگان
تدوین برنامههای پیشفروش (تخفیف ،قرعه کشی و جوایز و )...
افزایش مکانهای فروش و دسترسی آسان مشتریان و محصوالت
تقویت خدمات پس از فروش

مشتریان

ارائه حملونقل رایگان
حفظ ارتباط با مشتريان حتي در شرايطي كه امكان ارائه كاال يا خدمات به آنها وجود ندارد .مشتريان ارزشمندترين سرمايه هر
کسبوکاری هستند.
در شرايط بحران كه حجم فرآیندهای عملياتي كاهش مییابد زمان مناسب براي بررسي ایدههای جديد و بازنگري زنجيره تأمين
از ديد مشتريان است.
دریافت و بررسی سریع نظرات مشتریان و جذب وفاداری مشتری
اجرای دستورالعملهای بهداشتی و پیشگیرانه
ایجاد فضای مثبت اندیشی

راهکارهای سازمانی

شفافیت در اطالعرسانی سیاستها به کارکنان و پرهیز از بزرگنمایی سختیها

کارکنان

اعمال ساعت کاری انعطافپذیر و دورکاری
تشکیل گروههای حل مسئله
کاهش روزهای کاری در هفته
کاهش ساعات کاری روزانه
ارائه آموزشهای ضروری به کارکنان
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مدیریت نقدینگی و کاهش هزینههای غیرضروری
جذب سرمایهگذاران جدید
بازبینی فرایندها و هزینههای سربار
کاهش پلکانی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان
بازبینی فرایندها و هزینههای سربار
تخصیص منابع مالی به مواد اولیه کمیاب
استفاده از تبلیغات اطالعات محور

تبلیغات و بازاریابی

پذیرش و
قبول واقعیت و
انطباقپذیری

تقویت گروه بازاریابی و فروش
راهاندازی و توسع ه بازاریابی الکترونیکی
مدیران ارشد کسبوکارها باید بپذیرند شرایط عادی به شرایط اضطراری مبدل گشته است که در صورت عدم انطباق با این
شرایط ،ماندگاری شرکتها با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.
شاید بتوان اذعان داشت ،پذیرش و درک صحیح از واقعیت موجود اولین گام برای مقابله با این بحران فراگیر است.
درک کردن این نکته که شرکت با یک بحران روبرو شده است اولین کاری است که مدیر باید انجام دهد.

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

مالی

بررسی ساختار و مبانی هزینههای کسبوکار

کد
گزینشی

نمونه کدهای باز

کد محوری

مدیران ارشد باید به این نکته توجه کنند که شدت و گستردگی بحران کرونا به حدی زیاد است که بدون یاری طلبیدن از نیروهای زبده سازمان نمیتوان
بهراحتی بر این بحران غلبه نمود.

تقویت  R&Dو
گروههای تخصصی

با تشکیل و حمایت مناسب از گروههای کاری مختلف در زنجیره تأمين ،تولید ،بازاریابی و فروش ،مالی ،توزیع ،خدمات پس از فروش ،منابع انسانی و ...
زمینه همافزایی این گروهها فراهمشده و بر اساس اقدامات پیشنهادی تصمیمگیری شود.
اگرچه شرایط تحمیلی بحران کرونا موجب شده تا مدیران عالی کسبوکارها دست به اقدامات اضطراری بزنند ،اما این موضوع نباید سبب شود که شتابزده
عمل کنند .تصمیم بر مبنای تحلیل اطالعات ،کلیدیترین اصلی است که مدیران ارشد نباید از آن غافل باشند.
درواقع مدیران ارشد سازمان عالوه بر بهرهگیری از قوه شهود خود که از تجربیات و آموختههای چندین ساله آنها پدیدار گشته است باید حتماً از
تحلیلهای منسجم گروههای کاری که از جمع-آوری و پردازش اطالعات متنوع حاصل شده است ،استفاده نمایند.
اطالعرسانی و شفافسازی تصمیمهای و اقدامات سازمان به ذینفعان ازجمله تأمینکنندگان ،کارکنان ،عرضهکنندگان ،مشتریان و سهامداران از فعالیتهای
ارزشمندی است که همراهی مؤثر ذینفعان را در پی خواهد داشت.
ایجاد بانک اطالعاتی که مستمر بهروز شود.
استمرار در امر اطالعرسانی بهموقع ،مدیران سازمان را در موقعیتی قرار خواهد داد که ضمن جلب اطمینان ذینفعان از بروز تنشهای احتمالی بعدی نیز
جلوگیری خواهد کرد.

اشتراکگذاری
اسناد و اطالعات

شفافسازی اقدامات انجامشده و تصمیمهای اتخاذشده به همراه رفتار صادقانه میتواند رهبران سازمان را در ترسیم چشمانداز واقعگرایانه و خوشبینانه
یاری نموده و تأثير مثبتی بر ذینفعان بهویژه کارکنان و سهامداران شرکت خواهد داشت.
اطالعرسانی که توسط رهبران در مورد بحران انجام میشود معموالً شایعات و برداشتهای غلط را از بین میبرد.
بهطور مداوم درك خود را ازآنچه در حال اتفاق افتادن است بازسازي نماييد .تجزیهوتحلیل بررسي اثر كرونا بر ابعاد متنوع زنجيره تأمين ،آگاهي از قوانين و
مصوبات مؤثر بر کسبوكارهايي كه در سراسر زنجيره تأمين حضور دارند و مطالعه گزارشهای منتشرشده بهشدت توصيه ميشود.
اطالعات گذشته از سفارشهای مشتريان ،نمیتواند پیشبینی كننده خوبي در اين شرايط براي تقاضاهاي آينده باشد .بنابراين به جمعآوری دادههای جديد
از طريق ارتباط مؤثر با مشتريان و عرضهکنندگان بپردازيد.
ارائه اطالعات جامع و موثق ،در رابطه با مسائل شفاف ،مبهم و همچنین ارائه راهکارهای احتمالی برای شناسایی و بررسی مسائل پیچیده و مبهم میتواند به
ذینفعان کمک کند تا در مواجه با بحران موفق عمل کند.

راهکارهای سازمانی
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شناسایی نقاط
اهرمی

افزایش تحمل ابهام

دوفصلنامه علمی پژوهشی

همدلی ،همبستگی
و تقویت روحیه
مشارکت

نقاط اهرمی محلهایی از یک نظام پیچیده هستند که یک تغییر کوچک در یک جزء میتواند تغییرات بزرگی را در همه اجزاء آن به همراه داشته باشد.
رهبران کسبوکار در شرایط بحران کرونا الزم است تا نقاط اهرمی را شناسایی نموده و کسبوکارها را در مسیر درست هدایت نمایند.
برای یافتن نقاط اهرمی فرمول سریع و آسانی وجود ندارد و هر شرکت باید بر اساس بررسی مجدد عملکرد خود بیاموزد نقاط اهرمی کجا هستند .درواقع
تمرکز بر نقاط اهرمی موجب تحقق راهبردها شده و بهبود فعالیتهای کسبوکار و ارائه خدمات به مشتریان را به همراه خواهد داشت.
تمرکز بر نقاط اهرمی که نقاط قوت کسبوکار محسوب میشوند ،مزیت رقابتی بیشتر را برای کسبوکارها فراهم میسازد .در این زمینه باید به
شایستگیهای کلیدی و عوامل کلیدی موفقیت نیز توجه داشته باشید.
افرادی كه تحمل ابهام بااليي دارند ،معموالً درك مناسبتری از رويدادها در این شرایط دارند و برعکس وجود تحمل ابهام پايين ،کارآمدی افراد را در
رويارويي با چالشها بهشدت کاهش میدهد.
افزایش تحمل ابهام ،مدیران را در مقابله با مشكالت و فشارهاي ناشی از بحرانها در کسبوکار توانمندترمی سازد.
حضور رهبران کسبوکارها در گروههای تخصصی مقابله با بحران کرونا بر همکاری بهتر این گروهها و تقویت روحیه کار گروهی خواهد افزود و اعضای
گروهها را که از سطوح مختلف سازمان انتخاب شدهاند به انجام مؤثر وظایف محوله تشویق خواهد نمود.
از مهمترین وظایف رهبران کسبوکارها در مواجهه با بحرانهای بزرگ ازجمله کرونا آ ن است که بهگونهای اقدام نمایند که کارکنان کماکان احساس کنند
که سازمان برای آنها ارزش قائل است.
مدیران باید به کارکنان نشان دهند با درک ابعاد گوناگون بحران در تالش هستند ،تهدیدهای پیشرو را خنثی نموده و در این راه از توانمندیهای کارکنان
استفاده خواهند نمود .تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری ،فشار وارده به کارکنان را کاهش داده و تا حد زیادی مشارکت فعاالنه آنها برای خروج سریعتر
از بحران مهیا خواهد ساخت.

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد -)19-غالمحســین حســینینیا

بررسي امكان ادغام در کسبوکارهای باالدستي يا پاییندستی زنجيره تأمين بهمنظور حفظ کسبوکار فعلي.

ادغام و اتحاد
راهبردی

کسبوکارها میتوانند در قبال واگذاري بخشي از سهام خود به شرکتهای باالدستي يا پاييندستي يا شرکتهای همتراز خود كه توان نقدينگي بيشتري
دارند ،کسبوکار خود را حفظ كنند.
بررسي امكان ايجاد اتحادهاي راهبردی با زنجیرههای تأمين ساير کسبوکارها .بسياري از کسبوکارها در شرايط فعلي اگرچه مشتريان خود را
ازدستدادهاند ولي تجربه ،خطوط توليد و يا شبكه توزيع آنها میتواند بهعنوان بستري براي ارائه خدمات به سايرين كه به دليل شروع كرونا رونق گرفتهاند
عمل نمايد.
شرکتها و استارت-آپها نیازمند اقدامات کارآفرینانه برای تأمين مواد اولیه ،یافتن منابع جدید ،ارتباطات بهتر با مشتریان ،ورود به حوزههای جدید هستند.
در دوره پساکرونا با تغییر نگرشها و سبک زندگی مشتریان مواجه خواهیم شد که بر منطق مدلهای کسبوکار و ارزش پیشنهادی تأثير خواهند داشت ،لذا
مدیران ارشد باید توجه خود را به اقدامات کارآفرینانه برای حل مشکالت ،یافتن راهکارهای جدید و جلب مشارکت کارکنان معطوف سازند.

ایده پردازی نوآوری
اقدامات کارآفرینانه
و ابتکاری

زنجيره تأمين كارآفرينانه به معني توجه به نوآوري و رشد در تمام حلقههای زنجيره تأمين است .گرايش به نوآوري ،گرايش به كنش گرايي (در مقابل
منفعل بودن) ،ویژگیهای ریسکپذیری در طراحي و پیادهسازی زنجيره تأمين ،سرمایههای ارتباطي و توانايي هماهنگي بين بازيگران زنجيره تأمين از
ویژگیهای اين رويكرد نسبت به زنجيره تأمینهای معمول است.
کارآفرینان هر فرصتي در زنجيره تأمين را بهسرعت شناسايي و خالقانه از آن بهره میبرند .آنها به مشتريان بهعنوان منبع الهام براي طراحي ارزشهای
پيشنهادي جديد مینگرند و با رويكرد نوآورانهای كه دارند براي هر تهديدي راهحلی مییابند.
نوآوري و خالقيت میتواند در تمامي حلقههای زنجيره از تأمینکنندگان مواد اوليه و تولیدکنندگان گرفته تا توزیعکنندگان و خردهفروشان را در برگيرد.
نوآوري در نحوه عرضه و فروش خدمات از سوي خردهفروشان به مشترياني كه به دليل گسترش ويروس كرونا امكان دريافت حضوري خدمات و كاال را
ندارند نمونههایی از نوآوري در زنجيره ارزش است.
نوآوریها در شرايط بحران به تابآوری کسبوکارها کمک میکند.
کشف فرصتهای جدید و بهرهبرداری همزمان از ظرفیتها و توانمندیهای موجود و یا دوسوتوانی در این زمینه اهمیت دارد.

نتیجهگیری
شیوع ویروس کرونا از پایان سال  2019در شهر
ووهان چین آغاز شد و نهتنها این کشور بلکه سایر
کشورها ازجمله ایران را نیز بهشدت درگیر نموده است.
با توجه به شیوع این بیماری در ایران از بهمنماه ،1398
مصادف شدن آن با تکاپوی اقتصادی مردم ایران برای
شروع سال جدید و نوروز این بیماری ،اقتصاد ایران
را بهویژه در کوتاهمدت بهشدت تحت تأثیر قرار داده
است .از سوی دیگر عدم انجام اقدام الزم توسط دولت
و مقامهای مسئول سبب آثار بلندمدت این بیماری بر
بدنه اقتصادی کشور میشود .بهمنظور پیشگیری از
آثار اقتصادی بلندمدت و کوتاهمدت الزم است تدابیری
اندیشه شود .کسبوکارها باید تالش کنند از شرایط
موجود با چالشهای کمتر عبور کنند و تابآورتر
شوند .بدین منظور در این تحقیق که با روش کیفی
و تحلیل محتوای اسناد انجام شد« ،الگوی مدیریت
بحران (کووید )19-در راستای تابآوری کسبوکارها،
مبتنی بر نقش حاکمیتی و سازمانی» ارائه گردید.
بر اساس مطالعات آیاال و مانزانو ( )2014چالشها
و مخاطرات محیطی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
حاکمیتی تبدیل کرده است .بررسیهای مقاله حاضر
از پژوهشهای داخلی و بینالمللی در این حوزه ،حاکی
از آن است که توجه محققان بهسوی مطالعه تابآوری
بهعنوان یک شاخص کلیدی رو به افزایش است .که در
سطوح مختلف تحلیل؛ محیطی ،سازمانی ،سیاسی و
حاکمیتی و حتی جغرافیایی مدنظر قرار گرفته است.
تابآوری سازمانی ،ساختاری چندبعدی است که
میبایست بیشتر مورد تجزیه قرار گیرد تا در مقیاسهای
مختلفی برای اندازهگیری ویژگیهای مختلف استفاده

در سالهای اخیر ،انتقادهای فزایندهای نسبت به عدم
توجه کافی به عوامل محیطی و زمینهای هنگام بررسی
پدیده تابآوری کسبها به محققان حوزه کسبوکار
وارد شده است .در پاسخ به درخواستهای فزاینده
برای تحقیقات متمرکزتر در این زمینه طی سالهای
اخیر دو رشته اصلی تابآوری محیطی و زیستبومهای
کسبوکار؛ سعی کردهاند این خﻸ را پر کنند و به نظر
میرسد که این امر تصادفی نیست که این جریان توسط
دانشمندان کارآفرینی و خبرگان اقتصادی و منطقهای
مورد توجه قرار گرفته است ] .[36بر این اساس این
تحقیق که با روش تحلیل محتوایی اسناد انجام شده
است الگوی مدیریت بحران در راستای تابآوری
کسبوکارها ،مبتنی بر نقشهای حاکمیتی و سازمانی
(در شرایط همهگیری کووید )19-موردمطالعه قرار
داده است .الگوی مفهومی بر اساس نتایج تحقیق در
شکل  9نشان داده شده است.
بر این اساس ابتدا چالشهای این بحران در
پنج سطح مشتمل بر «منطقهای/سیاسی ،جهانی،
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اقتصاد کالن ،بنگاه و سطح خانوار» شناسایی شد.
سیاستهای کسبوکار در بحران کووید 19-نیز
مشتمل بر «سیاستهای جهانی ،حمایتی ،تجاری،
مالی و سیاست پولی» مشخص گردید .مؤلفههای
مدیریت بحران «کووید »19-نیز شناسایی شد که
مشتمل بر «معماری سازمانی ،سازماندهی جهت
پاسخگویی ،بازطراحی مدل کسبوکار ،شک و شهود،
ارزیابی مستمر ،اعطای اختیارات ،ایمنی روانشناختی،
گروههای انعطافپذیر و توانمندی حل سریع مسئله»
هستند .درنهایت راهکارهای حاکمیتی و سازمانی
جهت تابآوری کسبوکارها در این بحران پیشنهاد
گردید .بر این اساس راهکارهای حاکمیتی مشتمل بر

طراحــی الگــوی مدیریــت بحــران در راســتای تــابآوری
کســبوکارها ،مبتنــی بــر نقشهــای حاکمیتــی و ســازمانی
(در شــرایط همهگیــری کوویــد - )19-غالمحســین حســینینیا

امنیتی تابآوری را به یکی از موضوعات مهم در سطح

شود ] .[35بر اساس نظر براون و کاولینگ ()2021

 مراقبت، اولویتبندی،«آیندهنگاری و سناریوسازی
 تأمین، تأمین بودجه دولتی،از فعالیت زیرساختها
، شناسایی اقشار آسیبپذیر،مالی از مسیرهای جدید
 ارائه مشوقهای،توانمندسازی و توسعه صنایع برخط
، هدایت پاداشها جهت تعدیل تقاضا،مشروط
،فرهنگسازی جهت مشارکت و ایجاد اعتماد عمومی
تشویقوهمکاریجهتتوسعهسرمایهاجتماعی،تقویت
 راهکارهای سازمانی نیز.(رسمی و غیررسمی)» است
، مالی، کارکنان، مشتریان،مشتمل بر «زنجیره تأمین
، پذیرش واقعیت و انطباقپذیری،تبلیغات و بازاریابی
 اشتراکگذاری، و گروههای تخصصیR�D تقویت
 افزایش تحمل، شناسایی نقاط اهرمی،اسناد و اطالعات
، همدلی همبستگی و تقویت روحیه مشارکت،ابهام
 اقدامات، نوآوری،ادغام و اتحاد راهبردی و ایده پردازی
.کارآفرینانه و ابتکاری» بوده است
پینوشتها
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چكيده:
ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ،ﻫﺪﻓــﻰ ﺧــﺎص و ﻧﻘﺸــﻰ ﻣﺤــﻮرى در ﭘﻮﯾﺎﯾــﻰ ﻧﻈﺎمﻫــﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ،اﻗﺘﺼــﺎدى و رواﻧــﻰ
در ﺟﺎﻣﻌــﻪ دارﻧــﺪ .درﻣــﺎن ﻓﺠﺎﯾــﻊ ،ﺣــﻮادث و ﺑﺤﺮانﻫــﺎ ،ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿــﺪه و ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿــﺰ ﺑــﺮاى ﺑﺨــﺶ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
ﺑﻪﺣﺴــﺎب ﻣﻰآﯾــﺪ .ﺗــﺎبآورى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻫــﺪف ﻣﺆﺛــﺮى اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﻪﻃــﻮر ﻣــﺪاوم ﺑــﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن در ﻃــﻮل
ﻓﺠﺎﯾــﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫــﺎى ﺑﺤﺮاﻧــﻰ ﺑﻪﺧﺼــﻮص ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾــﻰ ﺟﻬــﺎن اﻣــﺮوز ﮐﻤــﮏ ﻣﻰﮐﻨــﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﻫــﺪف از
ﭘﮋوﻫــﺶ ﺣﺎﺿــﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨــﺪى اﺑﻌــﺎد ﺗــﺎبآورى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧــﻰ ﮐﺮوﻧــﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎى
ﺷــﻬﺮ ﺧﺮمآﺑــﺎد اﺳــﺖ .در ﭘﮋوﻫــﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﻰ-ﮐﺎرﺑــﺮدى ﺣﺎﺿــﺮ ﮐــﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎى ﺷــﻬﺮ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ،
اﺑﻌــﺎد و ﺣﯿﻄــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﺷــﺪه ﺟﻬــﺖ ﺳــﻨﺠﺶ ﺳــﻄﺢ ﺗــﺎبآورى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ ،در ﻗﺎﻟــﺐ ﭘﺮﺳــﺶﻧﺎﻣﻪ
در اﺧﺘﯿــﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و ﺳــﭙﺲ ﻧﻈــﺮات آنﻫــﺎ درﯾﺎﻓــﺖ ﺷــﺪ .درﻧﻬﺎﯾــﺖ در اﯾــﻦ
ﭘﮋوﻫــﺶ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن و ﻣﺪﯾــﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎى ﺷــﻬﺮ ﺧﺮمآﺑــﺎد ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﺗﻌــﺪاد  200ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
اﻧﺘﺨــﺎب و ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺑــﺎ ﻃﯿــﻒ ﻟﯿﮑــﺮت ﻃﺮاﺣــﻰ و ﺑﯿــﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﻮزﯾــﻊ ﺷــﺪ .ﻧﺘﺎﯾــﺞ ﺗﺤﻘﯿــﻖ از رواﯾــﻰ
و ﭘﺎﯾﺎﯾــﻰ ﺑــﺎﻻ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑــﻮد و ﺑﻪﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿــﻞ دادهﻫــﺎ از آزﻣــﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣــﻦ ﺑــﺮاى اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨــﺪى و ﺗﺤﻠﯿــﻞ
ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﺄﯾﯿــﺪى ﺟﻬــﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ اﺑﻌــﺎد ﺗــﺎبآورى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻧﺘﺎﯾــﺞ ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾــﻦ
ﻋﺎﻣــﻞ ازﻧﻈــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎري در ﻣــﻮرد ﺗــﺎبآورى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ از دﯾــﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾــﺮان و ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ،رﻫﺒــﺮى و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿــﺮى ،اﺳــﺘﻔﺎده از داﻧــﺶ و ﺗﺠﺮﺑــﻪ ،ﺗﻌﻬــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ،آﻣﺎدﮔــﻰ ،ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛــﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧــﻰ و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﮐﺎر
ﮔﺮوﻫــﻰ اﺳــﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﻣﻰﺗــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻣﯿــﺰان ﺳــﻄﺢ رﻫﺒــﺮى ،داﻧــﺶ و ﺗﺠﺮﺑــﻪ ،ﺗﻌﻬــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
و آﻣﺎدﮔــﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺑﺤــﺮان ﮐﺮوﻧــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻰﺗــﻮان ﺑﻬﺘــﺮ اﯾــﻦ ﺑﺤــﺮان را ﻣﻬــﺎر و ﮐﻨﺘــﺮل ﻧﻤــﻮد.
واژههاي كليدي :تابآوری ،بحران کرونا ،بیمارستان ،خرمآباد.
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Abstract

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

Hospitals have a specific structure and purpose and play a pivotal role in the dynamics of
social, economic and psychological systems in a society. For the health sectors, disasters,
accidents and crises are complex and controversial issues. Organizational resilience is an effective
goal that continuously contributes to the organization›s performance during disasters and critical
situations, especially in today›s corporate world. Therefore, the purpose of this study is to
prioritize the dimensions of organizational resilience in the face of coronary crisis in hospitals in
Khorramabad. The identified dimensions and domains of organizational resilience assessment of
hospitals were provided to the relevant experts and specialists in the form of a questionnaire and
then their opinions were received. In this study, the staff and managers of Khorramabad hospitals
comprised the population out of which 200 participants were selected for the study. A Likert
scale questionnaire was designed and distributed among the participants. The results of the study
had a high validity and reliability. In order to analyze the data, Confirmatory Factor Analysis
was used to identify the dimensions of organizational resilience and Friedman test was used to
prioritize the dimensions. According to the results and based on the opinions of the managers
and staff, leadership and decision-making, use of knowledge and experience, commitment of
management, readiness, effective public participation and communication and teamwork were
the most significant factors in organizational resilience. Thus, it can be concluded that the higher
the level of leadership, knowledge and experience, commitment of management and readiness of
hospitals is, the greater and better the corona crisis can be controlled.
Keywords:Corona crisis, Hospital, Khorramabad, Resilience.

مقدمه  :
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻬﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ -درﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻓﺠﺎﯾﻊ و
ﺣﻮادث و ﺑﻼﻫﺎى ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ-درﻣﺎﻧﻰ ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎﯾﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ-درﻣﺎﻧﻰ ﺑﻬﯿﻨﻪ،
ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ و ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻪروزه ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﻰ
و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهاى اﯾﻔﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ] .[1ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺎرس  2020در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ) (WHOﻫﻤﻪﮔﯿﺮى ﺟﻬﺎﻧﻰ را اﻋﻼم ﮐﺮد،
روزى ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
) (19-Covidﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﻓﻮرى و آﺛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪت ﺑﺮ ﮐﻞ
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ را داﺷﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﻰ اﻣﺎﮐﻦ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻰ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎى زﯾﺎدى از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﺻﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰﮐﺮد وارد
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺷﺪ ] .[2ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى داراى
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاى
دارد ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﺟﻮاﻣﻊ
و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ

اﺳﺖ ][3؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن و ﻋﺪم درﻣﺎن ﻗﻄﻌﻰ
آن ،ﻫﻤﻪروزه ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖدرﻣﺎن را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى
را ﺑﺮاى ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﻰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﻰ از ﻗﺒﯿﻞ رﮐﻮد
ﻣﺎﻟﻰ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺮﻏﻮب ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎى
زﻧﺠﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ،روﺷﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرات ﺣﻮادث در ﺻﻮرت وﻗﻮع آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮد .ﺗﺎبآورى در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺤﺮانﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎرز
ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰﺷﻮد
] .[4ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎبآورى ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺴﯿﺎرى از ﺣﻮزهﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻰ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﻰ،
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺣﯿﺎﺗﻰ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻰ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ] .[5ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻫﺪف
ﻣﺆﺛﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن در ﻃﻮل
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎى ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ
] .[6ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺗﺎبآورى ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻰﺳﺎزد
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ].[7
ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﺎبآورى ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﻪﺷﺪت
ﻗﺎﺑﻞاﺗﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ -درﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ،در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﻰ دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺤﺮان را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ] .[1در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺎبآورى در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮى و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و

ارﺗﻘﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺮوﻧﺎ و...

ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ

ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهاى

ﮐﺮد ] .[11در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎﮐﻮزﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016

ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪهاﻧﺪ و اﻏﻠﺐ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

در ﺗﻼش ﺑﺮاى اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد

از روش ﺗﺎپ ﺳﯿﺲ ﻓﺎزى و ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد

ﺗﺎبآورى و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ].[8

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎبآورى درواﻗﻊ

داد ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﺎبآورى ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻧﻈﺎم در ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺲ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى ﺗﻌﺮﯾﻒ

اﻓﺰوﻧﮕﻰ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻣﻰﺷﻮد ] .[9ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل رﯾﭽﺎردز و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻮرد

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺗﺎب آور 13 ،ﺑُﻌﺪ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﻰ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف،

ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :رﻫﺒﺮى ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،آﮔﺎﻫﻰ از

آﻣﺎدﮔﻰ ،آﮔﺎﻫﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺰارش

وﺿﻌﯿﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ،ﻧﻮآورى و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ

دﻫﻰ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ] .[12از ﺳﻮﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن

ﻣﺆﺛﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ،

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﻰ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﻰ ﻫﺪف ،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎل،

ﻣﺤﯿﻄﻰ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮى ﺳﺎزﮔﺎر و رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ

راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮس

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ

][10؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﯿﮏ ﻃﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى 4 ،ﺑُﻌﺪ ﺗﺎبآورى

دارﻧﺪ ،ﺗﺎبآورى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﺮى اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﮑﺎر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ﻧﻘﺶ واﻗﻌﻰ ،ﻧﮕﺮش

اﺳﺖ ] .[13ﺷﻬﺮ ﺧﺮمآﺑﺎد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى
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(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ و ﻗﺮﻣﺰ ازﻧﻈﺮ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻪ

اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ

اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﺎبآورى اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻗﺎﺑﺘﻰ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ  Tﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب

ﺗﻮان ﮐﺎﻓﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس

اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى داﺷﺖ ].[1

ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﺨﺎﻃﺮه ﮐﺮوﻧﺎ در

ﻣﺤﻤﺪى و ﻫﻤﮑﺎران ) (1396در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﯾﮑﻰ از ﺿﺮورتﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ

ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آن را ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ

ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ-درﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻣﺎدﮔﻰﻫﺎى ﻻزم را از

ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى و آﻣﺎدﮔﻰﻫﺎى ﻻزم از ﺳﻮى

در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﻰﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ-درﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ

آنﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎدى را ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﺎدﮔﻰ و

ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﻰ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ

اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در زﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺷﮑﻞ  1در

اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻰ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ ﺑﻬﺒﻮد از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻰ و ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ].[15

پیشینه پژوهش
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدى و ﻫﻤﮑﺎران ) (1398در ﭘﮋوﻫﺸﻰ

داﻧﺸﻤﻨﺪى و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(1393ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﯿﺰان

ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

آﻣﺎدﮔﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﯾﮑﻰ از

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﻰ

وزن ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد

ﺣﯿﻄﻪ رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط

ﺗﺤﻘﯿﻖ در واﺣﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺿﻌﯿﻒ ،در واﺣﺪﻫﺎى ﭘﺬﯾﺮش،

ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و

ارﺗﺒﺎط ،آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺳﺎﯾﺮ

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﻌﺪ رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى از وزن

ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اورژاﻧﺲ ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ،ﻧﯿﺮوى

ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ].[16

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻗﻨﺒﺮى و ﻫﻤﮑﺎران ) (1398ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﻰ

ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮﮔﺰارىﻫﺎى اﯾﺮان در

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﻰ از اﺟﻤﺎع

اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺑﺤﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ

 70زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ در ﻗﺎﻟﺐ  14ﺷﺎﺧﺺ و  5ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ:

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن را در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش

ﺗﺎبآورىﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ،ﺳﺎزهاى ،ﻓﺮدى و

و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﻰ در زﻣﺎن

ﻓﻨﻰ ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎبآورى ﺧﺒﺮﮔﺰارىﻫﺎى ﮐﺸﻮر در

ﺑﺤﺮان ﻃﻠﺐ ﻣﻰﮐﻨﺪ ].[14

ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑﻮد ].[17

رﺿﺎﯾﻰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1395ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ

اﻧﺪرﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ) (2019در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ

آﻣﺎدﮔﻰ و ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻋﻠﻮم

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺎت و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺗﺎبآورى

ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮارى ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎى وﺟﻮد راﺑﻄﻪاى ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ آﻣﺎدﮔﻰ و

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﮔﺎﻫﻰ از رﯾﺴﮏ،

ﻫﻤﮑﺎرى ،ﭼﺎﺑﮑﻰ و اﺑﺘﮑﺎر را ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ

در ﻣﻮرد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮى و ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ].[18

ﺷﻮكﻫﺎى ﺣﺎد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دادﻧﺪ ].[22

ﺑﺎراﺳﺖ 1و ﻫﻤﮑﺎران ) (2018در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ

آﻣﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2014ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮكﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ازﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

ﺷﯿﻮع اﺑﻮﻻ در ﺳﺎل  2016-2016و ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﻰ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺳﺎل  2008ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ درزﻣﯿﻨﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهاى ﺑﺮ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ دارد .آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎبآورى ﺷﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎبآورى ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﻰ

ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان

از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى ﺑﺤﺮان آﯾﻨﺪه )ﺗﺎبآورى

اﺑﺰارى ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﺣﻔﻆ داﻧﺶ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىﺷﺪه( و ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎى ﻣﺰﻣﻦ

4

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ ] .[23ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮑﻮﻧﺎﯾﮏ ﻫﻞ

و ﺷﻮكﻫﺎى ﺣﺎد )ﺗﺎبآورى اﻧﻄﺒﺎﻗﻰ( اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از

و ﻫﻤﮑﺎران ) (2011در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

آن ﺗﺎبآورى در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮكﻫﺎى ﺣﺎد ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮى

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ،اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار

ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮسﻫﺎى روﺗﯿﻦ و ﻣﺰﻣﻦ

رﺷﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ

)ﺗﺎبآورى روزﻣﺮه( ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﻰ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮى ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ از

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎى اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﻰ

ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدى و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ

ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎى ﺗﺎبآورى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ

] .[24از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ آﭼﻮر و ﭘﺮﯾﺴﺎ (2010) 5راﻫﺒﺮدﻫﺎى

] .[19ﺳﺎواﻟﺤﺎ 3و ﻫﻤﮑﺎران ) (2015ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب

ﺗﺎبآورى ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ را ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻤﻰ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى

ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﺸﻮر اردن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد

ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ][25؛ درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪى و ﻫﻤﮑﺎران

روزﻣﺮه رﻗﺎﺑﺖ ،از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺿﺮرﻫﺎى

) (2014ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮى ﻧﻈﺎم

ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ] .[20ﻟﻮى

ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺳﺎﺣﻞﻋﺎج در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻨﮓ

ﯾﻮﭼﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2015ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻮآورى ﻣﺤﺼﻮل

داﺧﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ].[26

آﮔﺎﻫﻰ ،آﺳﯿﺐ-ﭘﺬﯾﺮى و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎﻗﻰ ﺑﺎ ﻧﻮآورى

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ؛ ازﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﻋﻠﻰ و ازﻟﺤﺎظ

راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارى وﺟﻮد دارد .ﻧﻮآورى ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهاى ﺑﺮ

ﺷﯿﻮهﻫﺎى ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاى

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف و روش اﺟﺮاﯾﯽ

ﺗﺎبآورى ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮآورى را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ].[21

آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎى

ﻫﻤﮑﺎران)(2014

ﺷﻬﺮ ﺧﺮمآﺑﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،

ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎوره ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

و ﭘﺎﻻﯾﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺪارﮐﺎت در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ

ﺣﺴﺎل

2

و

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ازﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ،ﮐﺎرﺑﺮدي؛ ازﻟﺤﺎظ

دوفصلنامه علمی پژوهشی

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

و ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﺟﻨﻮب

مواد وروش
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-----پاییز1400
------

ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي  5درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﻨﯿﺎدي اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي

 325ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﺧﺮمآﺑﺎد  200ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﺷﺪ ﮐﻪ ازاﯾﻦﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ  185ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه در ﺟﺪول  1ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﯾﺎزده

در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻘﯿﺎس  5ﮔﺰﯾﻨﻪاى ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺘﻔﺎده

ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺪه اﺳﺖ .رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از
ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﻰ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ

ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار LISREL

آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه،

جدول  .1تعداد سؤاالت و آلفاي کرونباخ متغيرهاي مدل

(سنجش پايايي با توجه به عاملها و گویهای تقلیل یافته از تحليل عاملي اکتشافي)

ﻣﺘﻐﯿﺮ
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تحليل عاملي تأییدی متغيرهاي پژوهش

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺑﺎرت اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن  KMO-Bartlettﻣﻘﺪار اﯾﻦ آﻣﺎره ﺑﯿﺶ از
 0/5ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮى و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  0/5ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪل
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن KMO

ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/863اﺳﺖ ،دادهﻫﺎى ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و

ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺟﺪول  2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
جدول  .2شاخصهای برازندگي مدل پژوهش

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﺎﺳﺐ
داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺒﻮل

X2/df

>3

ﻧﺘﯿﺠﻪ

2/66

RMSEA

AGFI

NNFI

CFI

>0/1

<0/8

<0/9

<0/9

0/06

0/82

0/97

0/95

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﺟﺪول  3ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
جدول  .3نتايج تائید تمام فرضیههای پژوهش
ردﯾﻒ

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﻰ ﺑﺮ روىدادهﻫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺑﺮازش ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺴﯿﺮ

*

ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎ

تحليل دادهها و یافتهها

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب

1

رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى

0/37

ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
در t

1-3
6-4
11-7
15-12
18-16
20-19
23-21
28-24
31-29
33-32
36-34
38-37
42-39

0/87
0/78
0/89
0/85
0/85
0/79
0/77
0/83
0/78
0/84
0/83
0/86
0/81

آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﮑﻨﻮن ،ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ

وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﺮﺿﯿﻪ

رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﺎدﮔﻰ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻰ
آﮔﺎﻫﻰ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮى
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮى
ﻣﻨﺎﺑﻊ
راﻫﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﻫﺪفﮔﺬارى
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮى

ﺗﻌﺪاد
ﺳﺆاﻻت

آﻟﻔﺎى
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ

4/72

ﺗﺄﯾﯿﺪ

2

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ

0/45

3/96

ﺗﺄﯾﯿﺪ

3

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

0/38

3/62

ﺗﺄﯾﯿﺪ

4

آﻣﺎدﮔﻰ

0/19

3/59

ﺗﺄﯾﯿﺪ

5

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ

0/34

3/35

ﺗﺄﯾﯿﺪ

6

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ

0/18

3/29

ﺗﺄﯾﯿﺪ

7

آﮔﺎﻫﻰ از وﺿﻌﯿﺖ

0/23

2/74

ﺗﺄﯾﯿﺪ

8

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮى

0/33

2/32

ﺗﺄﯾﯿﺪ

9

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮى

0/35

2/30

ﺗﺄﯾﯿﺪ

10

ﻣﻨﺎﺑﻊ

0/39

2/29

ﺗﺄﯾﯿﺪ

11

راﻫﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﻫﺪفﮔﺬارى

0/45

2/25

ﺗﺄﯾﯿﺪ

12

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى

0/32

1/48

ﺗﺄﯾﯿﺪ

13

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮى

0/28

1/33

ﺗﺄﯾﯿﺪ

*(-عوامل زير ابعاد تابآوری سازمانی محسوب میشوند)

آزمــون فريدمــن بهمنظــور مقايســه

رتبــه میانگینهــا

از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ در
ﺟﺪول 5ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،آﻣﺎدﮔﻰ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺎبآورى
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى آﮔﺎﻫﻰ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮى ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،راﻫﺒﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﻫﺪفﮔﺬارى ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى و ﻓﺮﻫﻨﮓ

جدول .4نتيجه آزمون فريدمن
Test Statisticsa

185
954/785
22
0/000

اﯾﻦ ﺟﺪول رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ،اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ

ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮى در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ.

N
Chi-square
Df

.Asymp. Sig

a. Friedman Test

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﺟﺪول
 4و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ در ﺟﺪول  5ﻣﻰﺗﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎزدهﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد:

12
13

10/20
10/09

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﯿﻄﻪ رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺣﯿﻄﻪ رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد

اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ(
رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﺎدﮔﻰ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ
آﮔﺎﻫﻰ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮى
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮى
ﻣﻨﺎﺑﻊ
راﻫﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و
ﻫﺪفﮔﺬارى
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮى

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ در ردﯾﻒ 1
ﺗﺎ  6ﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ازﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﻣﻮرد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ

اﯾﺠﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دارد و ازاﯾﻦرو ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ در راﺳﺘﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮان
ﻋﻬﺪهدار ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ
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اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و آرزوﻫﺎى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﮕﯿﺰش و ﻫﺪاﯾﺖ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،اﺛﺮﮔﺬار
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺒﮏ و ﻧﺤﻮ رﻫﺒﺮى و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﮐﺎرى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و اﯾﻤﻨﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻰﮔﺬارد
و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎرى دارد ].[5
ﯾﮑﻰ از ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻤﻨﻰ و ﺗﺎبآورى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى
آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ دارد ،اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻰ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻨﻰ ﺗﺎبآورى آﺷﻨﺎﯾﻰ

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی
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اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى از
زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﻰ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى

ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در

جدول  .5مقدار ميانگين عاملها با توجه به آزمون
فريدمن
ﻗﺪارﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
16/82
15/76
14/56
13/44
13/35
13/17
12/15
12/10
11/45
11/33

نتیجهگیری
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ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى و اﻗﺪاﻣﺎت

ﻻزم را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪاى را در راﺳﺘﺎى

ﺟﺪى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را داﺷﺖ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ را

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ

ﻣﻬﯿﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ ] .[28ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ آﻣﺎدﮔﻰ را ﯾﮑﻰ از

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،آﻣﺎدﮔﻰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺎبآورى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺳﻮى

و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ از دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى ﻣﻬﻢ در ﺗﺎبآورى

دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪوار و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﯿﺎن

در ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى و ﺗﻌﻬﺪ

در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺎبآورى اﺳﺖ

ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در

و اﯾﻦ دو ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن

ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺤﺪود ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ازﻧﻈﺮ ﺗﺎبآورى

داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ

اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎدﮔﻰ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﻰ

ﺣﯿﻄﻪ آﻣﺎدﮔﻰ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ در ﺑﯿﻦ

ﮐﻪ دارد ،اﯾﻦ ﺑﻌﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ

ﺑُﻌﺪ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ،ﺑُﻌﺪ آﻣﺎدﮔﻰ ازﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ و

ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﭼﻮنﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ-

وزن ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد و در ﺑﺮرﺳﻰ

درﻣﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن آنﻫﺎ ازﻧﻈﺮ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در ﺑﻬﺒﻮد

ﺗﺠﻬﯿﺰات ،داﻧﺶ و  ...ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﺮوﻧﺎ و

ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

آﻣﺎدﮔﻰﻫﺎى ﻻزم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪات

(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد)  -زهــرا رومیانــی
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درواﻗﻊ در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر

ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرى

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﻫﻤﯿﺖ

ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺠﯿﺮه آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده

زﯾﺎدى دارد .ﺣﯿﻄﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدن از

و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﻰ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﺸﮑﻼت در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﺤﻮ واﮐﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎى ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﺎﻋﺚ

ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮاى ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ

ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرى ،ﮐﺎﻫﺶ آن و در ﻣﻮارد

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﻪ

ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ،آﮔﺎﻫﻰ دادن در

ﻣﻌﻨﺎى ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ واﮐﻨﺶ و

ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و

] .[27ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻰ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،در

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻼت

ﺷﺎﯾﺎﻧﻰ در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﺎﺷﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮاى

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺑﺤﺮاﻧﻰ

آنﻫﺎ ﻣﻰاﻧﺪﯾﺸﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻣﻘﺘﻀﻰ را ﺗﺪوﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻌﺎد

ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺮات را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ ،واﮐﻨﺶ

و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎبآورى

در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى را ﻃﺮحرﯾﺰى و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎى ﻋﻤﻠﻰ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
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.75  ﺷﻤﺎره، ﺑﺴﯿﺞ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى

وزن و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺣﯿﻄﻪﻫﺎى ﺗﺎبآورى
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪى در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﮔﯿﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
رﯾﺴﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﻰ و ﺗﺎبآورى آن ﺳﺎزﻣﺎن
، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ.و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﻮم
 ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد،در زﻣﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرى
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﺗﺎبآورى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى
 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ
.ﭘﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد آنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ.اﯾﻤﻨﻰ و ﺳﻄﺢ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﺣﯿﻄﻪﻫﺎى رﻫﺒﺮى و،ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه
 ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى
و آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﻰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻤﻨﻰ
و ﺗﺎبآورى آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات
 ﻗﺪرت،ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎى ﺻﺤﯿﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎى ﻧﺎﺷﻨﺎس
.ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺮ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ را ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ
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5. Achour and Price

:پینوشت ها

:منابع

.(1395) . زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ، ﻣﻬﺪى و ﺻﺎدﻗﻰ، زﻫﺮا؛ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ ﻧﮋاد، رﺿﺎﯾﻰ.1
ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻣﺎدﮔﻰ و ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻋﻠﻮم
 ﻣﺪﯾﺮت، ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ.ﭘﺰﺷﮑﻰ ﮐﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ
. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن،ﺑﺤﺮان
2. Kucirkova, N. Evertsen-Stanghelle, C. Studsrød,

114

----- ویژه نامه-سال دهم
-----1400پاییز
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

 زهــرا رومیانــی- )(مطالعــه مــوردی بیمارســتانهای شــهر خرمآبــاد

 ﯾﺤﯿﻰ و اﺻﻐﺮى، ﺳﯿﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ؛ رﺳﻮلزاده، داود؛ ﻋﻠﯿﺰاده، ﻣﺤﻤﻮدى.16
 اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎبآورى.(1399) . ﻣﺤﻤﺪ،ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎدى
. ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر اﯾﺮان.ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺣﻮادث ﺑﺰرگ
 ﺑﺮرﺳﻰ.(1398) . ﻋﻠﻰ، ﺳﯿﺎوش و اﺻﻐﺮﮐﯿﺎ، ﺳﻌﯿﺪ؛ ﺻﻠﻮاﺗﯿﺎن، ﻗﻨﺒﺮى.17
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎبآورى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮﮔﺰارىﻫﺎى اﯾﺮان در ﺑﻼﯾﺎى
.17  ﺷﻤﺎره،ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻰ.ﻃﺒﯿﻌﻰ
18.Andersson T, Caker M, Tengblad S, Wickelgren M.
Building traits for organizational resilience through
balancing organizational structures. Scandinavian
Journal of Management. 2019; 35(1): 36-45.
19.Barasa, E. Mbau, R. & Gilson, L. (2018). What is
resilience and how can it be nurtured? A systematic
review of empirical literature on organizational resilience. International journal of health policy and
management, 7(6), 491.
20.Sawalha IH. Managing adversity: understanding
some dimensions of organizational resilience. Management Research Review. 2015;38(4):346–366.
doi: 10.1108/MRR-01-2014-0010.
21.Levi Uche, A. & Continue, A. (2115). Product Innovation and Organizational Resilience in Public Universities in South-South Nigeria. European Journal
of Business and Management, Vol 7, No 33, PP 8291.
22. Hassall ME, Sanderson PM, Cameron IT. Industry
Perspectives on Organisational Resilience. RISK
conference; Brisbane, Australia; May 2014:28-30.
23. Accra Jaja, S & Amah, E. (2114). Mentoring and
Organizational Resilience. A Study of Manufacturing Companies in Rivers State. IOSR Journal of
Business and Management (IOSR-JBM). Vol 16,
Issue 11, pp 1-9.
24.Lengnick-Hall, C. A. Beck, T. E., & Lengnick-Hall,
M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource
management. Human resource management review,
21(3), 243-255..
25.Achour N, Price AD. Resilience strategies of
healthcare facilities: present and future. International Journal of Disaster Resilience in the
Built Environment. 2010;1(3):264–276. doi:
10.1108/17595901011080869.
26.Lembani M, Mohammed A, Abdulwahab A, et al. A
Case Study of Technical Assistance to HIV Services
in Cote d’Ivoire in the Context of Civil Unrest Following the Disputed Presidential Election of 2010.
Cape Town; 2014.
27.Azadeh A, Salehi V, Arvan M, Dolatkhah M. Assessment of resilience engineering factors in highrisk environments by fuzzy cognitive maps: A petrochemical plant. Safety Science. 2014; 68: 99-107.
28.Jafari Nodoushan R, Jafari MJ, Shirali GA, Kho-

اولویتبنــدی ابعــاد تــابآوری ســازمانی در شــرایط بحــران کرونــا

dakarim S, Khademi Zare H, Monfared H, et al.
Identifying and ranking of organizational resilience
indicators of refinery complex using fuzzy TOPSIS.
Health and Safety at Work. 2017; 7(3): 219-32

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری روســتائیان در
همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی بهزیســتی اجتماعــی
تاریخ دریافت1399/5/26 :
تاریخ پذیرش1400/04/26 :

اکبر بهمنی* :استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانbahmani.akbar@gmail.com ،

حسین نازکتبار :استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چكيده:
ﺷــیوع و همهگیــری جهانــﯽ ویــروس جدیــد کرونــا بهعنــوان یــﮏ بیمــاري ﭘاندمیــﮏ ،موجــی از تــرس و اﺿﻄــراب
را کشــورهای مﺨتﻠــﻒ بــه وجــود آورده اســﺖ و نﮕرانــی آن در مناﻃــﻖ روســتایی بــه دﻟیــﻞ کمبــود امﮑانــات بهداﺷــتی
و جمعیــﺖ بــاﻻی ســاﻟمندان بیــﺶ از مناﻃــﻖ دیﮕــر اســﺖ .ایــﻦ بیمــاری واگیــردار نهتنهــا ســبﺐ نﮕرانیهایــی در
ارتبــاط بــا ســﻼمﺖ جســمی اﻓــراد بﻠﮑــه ســبﺐ بــروز تعــدادی از بیماریهــای روانﺷــناﺧتی نیــز ﺷــده اســﺖ .در
ایــﻦ ﺷــرایﻂ ،ارتﻘــا ســﻄﺢ تــابآوری یﮑــی از راههــای کاهــﺶ ابعــاد آســیﺐﭘﺬیری روانــی اﻓــراد در برابــر همه-گیــری
کرونــا در نواﺣــی روســتایی اســﺖ .ﭘﮋوهــﺶ ﺣاﺿــر بــا توجــه بــه ســرمایه معیشــتی بهعنــوان مهﻢتریــﻦ عوامــﻞ مﺆثــر
بــر تــابآوری روســتاییان ،باهــدف بررســی تأثیــر همهگیــری کرونــا بــر ایــﻦ ســرمایه و در نﻘــﺶ میانﺠــی بهزیســتی
اجتماعــی انﺠــام ﺷــده اســﺖ .ﭘﮋوهــﺶ کنونــی ازﻟﺤــاظ هــدف ،کاربــردی و ازنﻈــر جمــﻊآوری دادههــا از نــوع تﺤﻘیﻘــات
توﺻیﻔــی از ﺷــاﺧه مﻄاﻟعــات میدانــی بــه ﺷــمار میآیــد .روش انﺠــام ﭘﮋوهــﺶ بهﺻــورت ﭘیمایشــی بــوده و جامعــه
آمــاری ﭘﮋوهــﺶ ﺷــامﻞ  160نﻔــر از سرﭘرســتان ﺧانــوار منﻄﻘــه ﭼوببســﺖ از توابــﻊ ﺷهرســتان بابــﻞ بــود کــه بــا
اســتﻔاده از روش سرﺷــماری ،تمــام آن بهعنــوان نمونــه انتﺨــاب ﺷــد .بــرای جمــﻊآوری اﻃﻼعــات ،از ﭘرسشــنامه
اســتاندارد اســتﻔاده ﺷــد .در بﺨــﺶ آمــار اســتنباﻃی بــا اســتﻔاده از نرماﻓــزار  SPSSو  AMOSبــه تﺤﻠیــﻞ و آزمــون
ﻓرﺿیــات ﭘرداﺧتــه ﺷــد .نتایــﺞ ﺣاﺻــﻞ از تﺤﻠیــﻞ دادههــا نشــان میدهــد کــه در ســﻄﺢ اﻃمینــان  ،%95ســرمایه
معیشــتی تأثیــر مﺜبــﺖ و معنــاداری بــر تــابآوری روســتاﺋیان در مﻘابــﻞ همهگیــری کرونــا دارد .همﭽنیــﻦ نتایــﺞ
نشــان داد کــه ســرمایه معیشــتی تأثیــر معنــاداری بــر بهزیســتی اجتماعــی دارد و درنهایــﺖ بهزیســتی اجتماعــی بــر
بهبــود تــابآوری اهاﻟــی روســتا تأثیــر معنــاداری دارد .بدیــﻦ ترتیــﺐ میتــوان بــا تﻘویــﺖ ﺣمایﺖهــای اجتماعــی و
ســرمایههای معیشــتی زمینــه را بــرای ارتﻘــاء تــابآوری اﻓــراد ﻓراهــﻢ نمــود.
واژههاي كليدي :همهگيری کرونا ،سرمایه معیشتی ،تابآوری ،بهزیستی اجتماعی.

nvestigating the Impact of Livelihood Capital on Improving Rural Resilience in
Coronavirus Epidemic, Explaining the Mediating Role of Social well-being
A. Bahmani*, H. Nazoktabar
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Abstract

Keywords: Corona virus epidemic,rural livelihood, livelihood capital, resilience, social well-being.

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

The global outbreak of the new coronavirus as a pandemic disease has caused a wave of fear
and anxiety in various countries, and its concern in rural areas due to lack of health facilities and
the overpopulation of the elderly over the regions. Is another. This contagious disease has not only
caused concerns about people›s physical health but has also caused a number of psychological
illnesses. In these conditions, one of the ways to reduce the psychological vulnerability of people
in rural areas against coronary heart disease is to improve their resilience, and because it is one of
the most important factors affecting resilience. The present study aims to investigate the impact
of subsistence capital on the resilience of villagers against the corona epidemic with the mediating
role of social well-being. The present study is purposeful, practical and in terms of Data collection
is a type of descriptive research in the field of field studies. The research method was survey and
the statistical population of the present study included 160 heads of households in the wooded
area of Babol city, who were selected as a sample using the entire census method. A standard
questionnaire was used to collect information. In the inferential statistics section, hypotheses
were analyzed and tested using SPSS and AMOS software. The results of data analysis show
that at the level of 95% confidence, livelihood capital has a positive and significant effect on the
resilience of villagers against the corona epidemic. The results also showed that livelihood capital
has a significant effect on social well-being and finally social well-being has a significant effect
on improving the resilience of villagers. In this way, it is possible to promote the resilience of
individuals by strengthening social support and livelihood capital.

مقدمه:
ﺷیوع اﻓسارگسیﺨته ،میزان باﻻي سرایﺖﭘﺬیری
] [1و انتشار گسترده کرونا ویروس در نﻘاط مﺨتﻠﻒ
دنیا استرس و نﮕرانیهای بسیاری را در جوامﻊ بشری
به وجود آورده اسﺖ ] .[2ایﻦ بیماری که از ﻃریﻖ
ترﺷﺤات مﺠاري تنﻔسﯽ و همﭽنیﻦ انتﻘال از راه ذرات
هوا از ﺷﺨﺼﯽ به ﺷﺨﺺ دیﮕر انتﻘال مییابد ] [3عﻼوه
بر مرگ ﺻدها هزار نﻔر منﺠر به ﻗرنﻄینه بسیاری از
ﺷهرها ،تعﻄیﻠی ﻃوﻻنیمدت بسیاری از سازمانها و
تﻐییرات اساسی در اﻟﮕوهای روابﻂ در سﻄﺢ ﻓردی،
بیﻦ ﻓردی ،سازمانی ،مﻠی و بیﻦاﻟمﻠﻠی ﺷده اسﺖ ].[4
ﻓراگیري کرونا ویروس در ایران بهﺻورت رسمﯽ در
 30بهمﻦ  1398تأیید ﺷد .هرﭼند به گﻔته برﺧﯽ
متﺨﺼﺼان از دیماه بیمارانﯽ با عﻼﺋﻢ کروناویروس
به مراکز درمانﯽ مراجعه کردهاند که به عﻠﺖ نوﭘدید
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بودن بیماري مورد ﺷناسایﯽ ﻗرار نﮕرﻓﺖ ] .[5ناﺷناﺧته
بودن بیماری ،سرعﺖ انتﻘال آن و تﺠهیزات کﻢ مراﻗبی
همراه با ﻓﻀاسازیهای رسانهای موجﺐ ﻇهور ترس و
بروز واکنﺶهای هیﺠانی در جامعه ﺷده اسﺖ ] .[6در
ایﻦ میان نواﺣی روستایی به دﻟیﻞ ﺿعﻒ در امﮑانات

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

بهداﺷتی و دربرداﺷتﻦ درﺻد باﻻیی از جمعیﺖ ساﻟمند
نسبﺖ به مناﻃﻖ ﺷهری آسیﺐﭘﺬیرتر اسﺖ و دسترسی
روستاییان به مراکز درمان کرونا با توجه به بعد مساﻓﺖ
میتواند بر آسیﺐﭘﺬیری آن نیز بیﻔزاید .از ﻃرﻓی
تﺠربه کشورهای درگیر ایﻦ بیماری نشان میدهد که
تمامی سیاسﺖها و اﻗدامات در راستای کمﮏ به ﻗﻄﻊ
زنﺠیره انتشار ویروس از ﻃریﻖ کاهﺶ تماس ﻓیزیﮑی
بیﻦ اﻓراد اسﺖ ] [7که ایﻦ امر آسیﺐﭘﺬیری آن را نیز
با توجه به سبﮏ زندگی و روابﻂ تنﮕاتنﮓ اجتماعی
در روستا اﻓزونتر نموده اسﺖ .بهﻃورکﻠی بیماریهای

همهگیر ازنﻈر جسمی ،روانی و اجتماعی ﻓشار زیادی بر
انسانها جهﺖ سازگاری آنها برای کاهﺶ ﺷیوع وارد
میکند ] .[8در ایﻦ ﭼارﭼوب یﮑی از راههای کاهﺶ
ابعاد آسیﺐﭘﺬیری اﻓراد در نواﺣی روستایی در برابر
همهگیری کرونا تاب آور ساﺧتﻦ آنها اسﺖ و ایﻦ امر با
توجه به نﻘﺶ تأثیرگﺬار سرمایههای معیشتی بهعنوان
یﮑی از مﺆﻟﻔههای اثرگﺬار بر تابآوری ] [9امﮑانﭘﺬیر
اسﺖ .وجود جامعهای یﮑﭙارﭼه با روابﻂ ﺻمیمانه و
همدﻻنه میتواند بر ارتﻘاء تابآوری ] [10روستاییان
نیز تأثیرگﺬار باﺷد.
بهزیستی اجتماعﯽ از مﺆﻟﻔههایی اسﺖ که نﻘشی
مهﻢ در تابآوری و تأمیﻦ سﻼمﺖ روان و کاهﺶ استرس
روستاییان دارد ] .[11ایﻦ مﺆﻟﻔه ،آثار رویدادهاي
استرسزا را تعدیﻞ میکند ] [12و ﺷامﻞ بسیاری از
ویﮋگیهای جوامﻊ سنتی مانند وﺣدت اجتماعی،
تشریﮏمساعی ،ﭘیوند اجتماعی و میزان راﺣتی اﻓراد در
ﭘﺬیرش دیﮕران اسﺖ ] .[13ﺷواهد موجود در ﺧﺼوص
همهگیری کرونا نشان میدهد که ارتباط تنﮕاتنﮓ،
همدﻟی باﻻ و برﻗرار ارتباﻃات آسان در میان روستاییان
باعﺚ کنترل آسانتر اﺣساسات منﻔی مانند اﺿﻄراب و
استرسناﺷیازکرونادرمیانآنهاﺷدهاسﺖبهﻃوریکه
اﻓراد از ﻃریﻖ تعامﻞ مﺜبﺖ بازﺧوردهای مﺜبتی را نیز
دریاﻓﺖ میکنند که ﺧود سبﺐ ایﺠاد اﺣساس مﻄﻠوب
و ارتﻘاء تابآوری در آنها میﺷود ] .[14تابآوری به
معنای توانایی یﮏ نﻈام اجتماعی برای بهسازی ﺧود
ﭘﺲ از رویدادهای ناگوار و استرسزا اسﺖ ] .[15کاﺋر
و دیویدسون تابآوری را نوعی توانمندی در برﻗراری
تعادل روانی ﻃی ﺷرایﻂ ﺧﻄرناك و استرسزا میدانند
] .[16اﻓزایﺶ تابآوری جامعه به معیشﺖ ﭘایدار و
ﻇرﻓیﺖ سازگاری آن ] [9و تابآوری به کیﻔیﺖ زندگی
اﻓراد بستﮕی دارد ] .[17برای رسیدن به وﺿﻊ مﻄﻠوب

تابآوری باید درك ﺻﺤیﺤی از مشﮑﻼت و کمبودهای

مهارتها و توانمندی برای کار کردن ،سرمایه ﻃبیعی

منﻄﻘه داﺷﺖ .یﮑی از جنبههای تأثیرگﺬار در تابآوری

ﺷامﻞ آب ،انرژی و ابزار توﻟید ،سرمایه ﻓیزیﮑی ﺷامﻞ

روستاﺋیان در ﺷرایﻂ ناگوار مانند همهگیری کرونا که

ﺣمﻞونﻘﻞ ،انرژی و ابزار توﻟید ،سرمایه اجتماعی ﺷامﻞ

به ﺧاﻃر انتشار اﻓسارگسیﺨته آن دوﻟتمردان توﺻیه

روابﻂ مبتنی بر اعتماد ،ﺷبﮑهها و عﻀویﺖ در گروهها و

به ﻗرنﻄینه و ماندن در ﺧانه نمودهاند ،دسترسی آنها

سرمایههای ماﻟی ﺷامﻞ ﭘﺲانداز و منابﻊ ماﻟی در اﺧتیار

به سرمایههای معیشتی اسﺖ که زندگی روستاییان را

مردم اسﺖ ].[22

برﺣسﺐ نوع ،میزان و ماهیﺖ آن تﺤﺖ تأثیر ﻗرار میدهد

تابآوری :درزمینه تابآوری در مناﻃﻖ روستایی

] .[9درواﻗﻊ ارتﻘاء سرمایههای معیشتی روستاییان

تﺤﻘیﻘات بسیاری با عناویﻦ مﺨتﻠﻒ در مﺤاﻓﻞ عﻠمی

باعﺚ کاهﺶ آسیﺐﭘﺬیری آنها در برابر بﻼیا اسﺖ ].[18

و دانشﮕاهی ﺻورت گرﻓته اسﺖ .بﺤﺚ تابآوری در

با توجه به نﻘﺶ مهﻢ سرمایههای معیشتی در تابآوری

ایﻦ مورد بیشتر به ﺷاﺧﺺهای ﻃبیعی مانند سیﻞ،

ﺧانوادهها ،بهویﮋه ﺧانوادههاي روستایی که تﺤﺖ تأثیر

ﺧشﮏساﻟی ،زﻟزﻟه و مواردی از ایﻦ ﻗبیﻞ مﺤدود ﺷده

ﻓعاﻟیﺖهای کشاورزی هستند ،در مﻘابﻞ بﻼیا؛ ایﻦ مﻘاﻟه

و کمتر به تابآوری در مﻘابﻞ بﻼیای انسانی مانند

سعی در بررسی تأثیر سرمایههای معیشتی بر میزان

همهگیری کرونا ﭘرداﺧته ﺷده اسﺖ .واژه تابآوری

تابآوری روستاﺋیان در ﺷرایﻂ همهگیری کرونا و تأثیر

ازنﻈر ﺻاﺣﺐنﻈران ﺷامﻞ مﻔهوم انعﻄافﭘﺬیری ،بهبود

بهزیستی اجتماعی با توجه به ﻓرهنﮓ ﺣاکﻢ بر روستا و

و بازگشﺖ به ﺣاﻟﺖ اوﻟیه ﭘﺲ از رویارویی با ﺷرایﻂ

ارتباﻃات اجتماعی موجود در آن دارد.

ناگوار اسﺖ .ﺷرایﻂ ناگوار ﻓﻘﻂ مﺤدود به بﻼیای ساﺧﺖ

مبانی نظری پژوهش

دسﺖ بشر نﻈیر جنﮓ و ﻓﻘر ،یا بﻼیای ﻃبیعی مانند
ﺧشﮏساﻟی و سیﻞ نمیﺷود؛ بﻠﮑه ﺷامﻞ ﺷرایﻂ ناگوار

سرمایهها و ﻓعاﻟیﺖهای ﻻزم برای گﺬران معاش اسﺖ و

آموزﺷی نیز هسﺖ ] .[23تابآوری روانﺷناﺧتی به

زمانی ﭘایدار اسﺖ که بتواند از عهده ﺷوكها و استرسها

ﻓرایند ﭘویای انﻄباق و سازگاری مﺜبﺖ با تﺠارب تﻠﺦ و

برآمده و در مﻘابﻞ آنها سﭙر باﺷد ] .[19سرمایههای

ناگوار در زندگی اﻃﻼق میﺷود ].[24

معیشتیرویﮑردیآگاهانهوﺷامﻞترکیبیازﻓعاﻟیﺖهای

تابآوري توانایﯽ انﻄباق سﻄﺢ کنترل بر اساس

اعﻀای ﺧانوار اسﺖ که بهعنوان وسیﻠهای برای بﻘا و

ﺷرایﻂ مﺤیﻄﯽ اسﺖ .درنتیﺠهی ایﻦ انعﻄافﭘﺬیری

بهبود معیشﺖ بیان میﺷود ] .[9رویﮑرد معیشتی در

انﻄباﻗﯽ ،اﻓرادی با سﻄﺢ تابآوري باﻻتر ،با اﺣتمال

مرﺣﻠه نﺨسﺖ به ایﻦ نﮑته توجه دارد که مردم ﭼﮕونه از

بیشتری عواﻃﻒ مﺜبﺖ را تﺠربه نمایند و اعتمادبهنﻔﺲ

سرمایههای ﺧود برای ارتﻘاء معیشﺖ ﺧویﺶ استﻔاده

باﻻتري داﺷته و در مﻘایسه با اﻓراد دارای سﻄﺢ ﭘاییﻦ

میکنند ] .[20بهﻃورکﻠی برداﺷﺖهای متعددي از

تابآوري ،سازگاري روانﺷناﺧتی بهتري دارند

رویﮑرد معیشﺖ ﭘایدار وجود دارد .سرمایههای معیشتی

] .[25با ارتﻘاء تابآوري ،ﻓرد میتواند در برابر عوامﻞ

ﺷامﻞ سرمایههای ﻃبیعی ،ﻓیزیﮑی ،ماﻟی ،انسانی و

استرسزا ،اﺿﻄرابآور و همﭽنیﻦ عوامﻞ مسبﺐ ایﺠاد

اجتماعی اسﺖ ] [21که سرمایه انسانی ﺷامﻞ دانﺶ،

اﻏﻠﺐ مشﮑﻼت روانﺷناﺧتی از ﺧود مﻘاومﺖ نشان داده
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بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

سرمایه معیشتی :معیشﺖ متشﮑﻞ از ﻗابﻠیﺖها،

زندگی مانند بیماری و یا تﻐییر در موﻗعیﺖ ﺷﻐﻠی و
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ﺧﺼوص ،ایرجی ) (1399با بررسی آثار روانﺷناﺧتی

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

بهزیستی اجتماعی :مﻄاﻟعات گﺬﺷته درزمینه

ویروس کووید  19در کارکنان سازمان تﺤﻘیﻘات،

تابآوری روستاﺋیان همواره به دنبال ارزیابی سرمایهها

آموزش و ترویﺞ کشاورزی بیان داﺷﺖ که بیﺶ از

و منابﻊ معیشﺖ بوده و به برآورده نمودن راهبردهای

 60درﺻد اﻓراد موردمﻄاﻟعه به دﻟیﻞ ماهیﺖ دﻟهرهآور

ﺣﻔﻆ معیشﺖ ،ارتباط بیﻦ داراییها و تابآوری و

بیماری ،گستره اﻃﻼعات ﺻﺤیﺢ و ﻏﻠﻂ در رسانههای

تﺠزیهوتﺤﻠیﻞ ﺷرایﻂ بﺤرانی ﭘرداﺧته اسﺖ و کمتر به

مﺨتﻠﻒ اعﻢ از ﺷبﮑههای رسمی و ﻏیررسمی دﭼار

عوامﻞ اجتماعی تأثیرگﺬار توجه ﺷده اسﺖ .ﻟﺬا میتوان

اﺿﻄراب ﺷده و از آیندهی ﭘیﺶ رو هراس دارند ].[30

عوامﻞ بسیاری را در ارتﻘاء تابآوری روستاﺋیان دﺧیﻞ

وینﮑرز در تﺤﻘیﻘﯽ تﺤﺖ عنوان راههاي مﻘاومﺖ در

دانسﺖ که وجود ﺷبﮑههای اجتماعی و ﭘیوندهای

برابر استرس ناﺷﯽ از همهگیری بیماري کرونا ،تمرکز

اجتماعی ] [10از مهﻢتریﻦ عوامﻞ در میان روستاﺋیان

بر تابآوري و راهﮑارهاي تﻘویﺖ آن را راهﯽ براي

اسﺖ .بهزیستی اجتماعی به معنای ادراك ﻓرد از

کاهﺶ استرس ناﺷﯽ از کرونا ویروس مﯽداند ].[31

یﮑﭙارﭼﮕی او با جامعه و اﺣساس وی از مشارکﺖ با

ایمانی و مﺤمدی ) (1397در ﭘﮋوهشی با عنوان

جامعه تعریﻒ میﺷود ] .[27در ایﻦ ﺧاﻟﺖ ﻓرد ﺧود

تﺤﻠیﻞ رابﻄه بیﻦ سرمایههای معیشتی و تابآوری

را متعﻠﻖ به گروه بزرگتری میداند که در ﭘیشرﻓﺖ آن

مناﻃﻖ روستایی )مورد مﻄاﻟعه :روستاهای ﺷهرستان

سهیﻢ اسﺖ ] .[13بهزیستی اجتماعی به توانایی ﻓرد در

اردبیﻞ( بیان نمودند که رابﻄه مﺜبﺖ و معناداری

تعامﻞ مﺆثر با دیﮕران و اجتماع بهمنﻈور ایﺠاد روابﻂ

میان سرمایه معیشتی و تابآوری وجود دارد .سرمایه

ارﺿاکنندهی ﺷﺨﺼی و به انﺠام رساندن نﻘﺶهاي

انسانی و اجتماعی نیز بیشتریﻦ تأثیر را بر تابآوری

اجتماعی اﻃﻼق میﺷود .بهزیستی اجتماعی توانایی

دارند ] .[9دربان و همﮑاران ) (1397ﭘﮋوهشی با عنوان

ﺷناﺧﺖ هر ﺷﺨﺺ از ﺧود بهعنوان عﻀوي از جامعه

»تﺤﻠیﻞ ﻓﻀایﯽ سرمایههای معیشتﯽ کشاورزان:

بزرگتر اسﺖ .بهﻃورکﻠی ازنﻈر ایﻦ دیدگاه هر ﺷﺨﺺ

مﻄاﻟعه موردي مناﻃﻖ روستایﯽ ﺷهرستان ﺷازند«

عﻀوي از اﻓراد ﺧانواده و عﻀو جامعهای بزرگتر بهﺣساب

اراﺋه نمودند .نتایﺞ تﺤﻘیﻖ نشان داد که سرمایههای

میآید .بهعبارتدیﮕر بهزیستی اجتماعی وجود ارتباط

معیشتﯽ به ﻟﺤاظ ﭘایداري یﮑسان نبوده و سرمایه ماﻟﯽ

میان اﻓراد یا همان جامعهﭘﺬیری ،ﻟﺬت از بودن در میان

و ﻃبیعﯽ با میانﮕیﻦ  2/59و  2/84ناﭘایدارتریﻦ و سرمایه

دوستان ،ﭘشتیبانی از سوي ﺧانواده ،بستﮕان و دوستان

ﻓیزیﮑﯽ با میانﮕیﻦ  3/52ﭘایدارتریﻦ بعد معیشﺖ ﭘایدار

اسﺖ ] .[28بهزیستی اجتماعی مﻔهومی ﭼندبعدی

کشاورزان ﺷهرستان ﺷازند به ﺷمار مﯽروند ].[20

و ﺷامﻞ انسﺠام ،مشارکﺖ ،ﭘیوستﮕی ،ﭘﺬیرش و

سواری و همﮑاران ) (1397در ﭘﮋوهشی نشان دادند

ﺷﮑوﻓایی اجتماعی اسﺖ که میتواند سبﺐ وﺣدت،

که انسﺠام و ارتباﻃات اجتماعی موجود در روستاها از

تشریﮏمساعی و تﻘویﺖ ارتباﻃات اجتماعی ﺷود ].[29

مهﻢتریﻦ عوامﻞ مﺆثر بر ارتﻘاء تابآوری روستاییان

پیشینه پژوهش :با بررسی ﭘیشینه ﭘﮋوهﺶها

اسﺖ و روابﻂ متﻘابﻞ همسایﮕان در روستا ،کمﮏ به

درزمینه مباﺣﺚ مربوط به همهگیری کرونا و توجه به

یﮑدیﮕر در کارها و وجود ﺷبﮑههای روابﻂ ﺧانوادگی در

بدعﺖ بﺤﺚ تﺤﻘیﻘات بسیار ناﭼیز انﺠامﺷده در ایﻦ

روستاها منﺠر به بهبود تابآوری آنها ﺷده اسﺖ ].[10

همﭽنیﻦ رﺿایی و نوﻏانی به نﻘﻞ از کیز ) (1396در

اندازهگیری( از سه مورد استﻔاده میﺷود :ﭘایایی

تﺤﻘیﻘی تﺤﺖ عنوان ﺷناسایی عوامﻞ مﺆثر بر بهزیستی

ﺷاﺧﺺ ،روایی همﮕرا و روایی واگرا .ﭘایایی ﺷاﺧﺺ نیز

اجتماعی دریاﻓتند که وجود ﭘایﮕاه اجتماعی -اﻗتﺼادی

ﺧود توسﻂ دو معیار مورد سنﺠﺶ واﻗﻊ میگیرد :آﻟﻔای

بر بهزیستی اجتماعی اﻓراد اثرگﺬار اسﺖ؛ بهﻃوریکه

کرونباخ که کسﺐ مﻘدار بیشتر از  0/7نشان از ﭘایایی

وﺿعیﺖ اجتماعی اﻗتﺼادی ﭘاییﻦ باعﺚ کاهﺶ آن در

مناسﺐ ابزار اندازهگیری دارد ،ﭘایایی ترکیبی )(1CR

تمامی ابعاد میﺷود ].[32

که ﺣاﺻﻞ از یﮏ نسبﺖ اسﺖ که در ﺻورت ایﻦ کسر،

روش تحقیق و ابزارها
ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر به ﻟﺤاظ هدف کاربردی ،ازنﻈر

واریانﺲ بیﻦ یﮏ سازه با ﺷاﺧﺺهای آن و در مﺨرج
کسر ،واریانﺲ سازه با ﺷاﺧﺺهایﺶ بهاﺿاﻓهی مﻘدار
ﺧﻄای اندازهگیری میآید .درﺻورتیکه مﻘدار

CR

جمﻊآوری دادهها از نوع تﺤﻘیﻘات توﺻیﻔی و از ﺷاﺧه

برای هر سازه باﻻی  0/7ﺷود ،نشان از ﭘایداری درونی

مﻄاﻟعات میدانی و از ﺣیﺚ ارتباط بیﻦ متﻐیرهای

مناسﺐ و مﻘدار کمتر از  0/6عدم وجود ﭘایایی را نشان

ﭘﮋوهﺶ از نوع عﻠی اسﺖ .روش انﺠام ﭘﮋوهﺶ بهﺻورت

میدهد .جهﺖ بررسی روایی ابزار ﭘﮋوهﺶ از روش جهﺖ

ﭘیمایشی بوده که مهﻢتریﻦ مزایای آن ﻗابﻠیﺖ تعمیﻢ

سنﺠﺶ روایی همﮕرا از معیار AVE 2استﻔاده میﺷود که

نتایﺞ اسﺖ .جامعه آماری ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺷامﻞ  160نﻔر

ایﻦ معیار نشاندهندهی میزان همبستﮕی یﮏ سازه با

از زنان و مردان سرﭘرسﺖ ﺧانوار منﻄﻘه ﭼوببسﺖ از

ﺷاﺧﺺهای ﺧود اسﺖ که هر ﭼه ایﻦ همبستﮕی بیشتر

توابﻊ ﺷهرستان بابﻞ بود که با استﻔاده از روش سرﺷماری

باﺷد ،برازش نیز بیشتر ﺧواهد بود .ﺿرایﺐ ﺣاﺻﻞ از

تمامی آنها بهعنوان نمونه انتﺨاب ﺷدند .متﻐیرهایی

مﺤاسبه آﻟﻔای کرونباخ ،ﺿریﺐ ﭘایایی ترکیبی و روایی

موردبررسی در ایﻦ تﺤﻘیﻖ ﺷامﻞ متﻐیر مستﻘﻞ سرمایه

همﮕرا در جدول ﺷماره  1اراﺋه ﺷده اسﺖ.

معیشتی ،متﻐیر وابسته بهبود تابآوری و متﻐیر میانﺠی
بهزیستی اجتماعی اسﺖ .ابزار جمﻊآوري اﻃﻼعات ایﻦ
ﭘﮋوهﺶ ،ﺷامﻞ ﭘرسشنامه سرمایه معیشتی ﺷرﻓی و
سرمایههای اجتماعی ،ماﻟی ،انسانی ،ﻃبیعی ،ﻓیزیﮑی و
ﭘرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون ) (2003دارای
 25سﺆال و با ﺧرده مﻘیاسهای کنترل ،روابﻂ ایمﻦ،
کنترل عواﻃﻒ منﻔی ،تأثیرات معنوی و ﭘرسشنامه
بهزیستی اجتماعی کیز ) (1998ﺷامﻞ  33سﺆال و
ﺧرده مﻘیاس-های همبستﮕی ،مشارکﺖ ،انسﺠام،
ﺷﮑوﻓایی و ﭘﺬیرش اجتماعی بهﺻورت ﻃیﻒ ﻟیﮑرت
تنﻈیﻢ ﺷده اسﺖ.
جهﺖ بررسی برازش بﺨﺶ اول )برازش مدلهای
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جدول شماره  .1خالصه برازش مدلهای اندازهگیری
سازه
سرمایه معیشتی

آﻟﻔای رونباخ
0,85

0,814

بهبود تابآوری

0,72

0,841

0,521

بهزیستی اجتماعی

0,77

0,832

0,558

CR

AVE

0,632

بر اساس جدول  ،1مﻘادیر  AVEهمﮕﯽ در سﻄﺢ
باﻻتر از  0/5هستند و ﭘایایﯽ )که ﺿریﺐ آﻟﻔاي کرونباخ
تمامﯽ ﭘرسشنامهها باﻻتر از  0/7هستند( نیز بیانﮕر
برازش کمابیﺶ مﻄﻠوب مدل اندازهگیري کﻠیه
متﻐیرهاي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوهﺶ و اعتبار هﻢگرایﯽ ﺷاﺧﺺها
به متﻐیرهاي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوهﺶ در سﻄﺢ کمابیﺶ باﻻیﯽ
ا سﺖ .

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

همﮑاران ) ،(1396دارای  25سﺆال و ﺧرده مﻘیاسهای
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تجزیهوتحلیل دادهها
ﭘﺲ از جمﻊآوری دادهها از ﻃریﻖ ﭘرسشنامه ،با
استﻔاده از نرماﻓزار

SPSS22

و  ،AMOS22اﻃﻼعات

بهدسﺖآمده مورد تﺠزیه وتﺤﻠیﻞ ﻗرار گرﻓﺖ .از آزمون
کوﻟموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن نمره
عوامﻞ منتﺞ استﻔاده میﺷود تا از نرمال بودن دادهها
اﻃمینان ﺣاﺻﻞ ﺷود .ﻓرض ما به هنﮕام بررسی نرمال

جدول شماره  .2نتایج حاصل از آزمون
کولموگروف-اسمیرونوف
Sig

کوﻟموگروف
اسمیرنوف

ﺷاﺧﺺها

0,212

1,470

سرمایه معیشتی

0,115

1,022

بهبود تابآوری

0,120

1,017

بهزیستی اجتماعی

بودن دادهها ﺻﻔر مبتنی بر اینﮑه توزیﻊ دادهها نرمال

سﻄﺢ معناداری ) ،(sigﺷاﺧﺺهای تﺤﻘیﻖ

اسﺖ را در سﻄﺢ ﺧﻄای  %5آزمایﺶ میکنیﻢ؛ بنابرایﻦ

بیشتر از  0/05اسﺖ و همﭽنیﻦ ازآنﺠاییکه نتایﺞ

اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05باﺷد ،در ایﻦ

آزمون کوﻟموگروف-اسمیروف ،نرمال بودن دادهها را

ﺻورت دﻟیﻠی برای رد ﻓرض ﺻﻔر مبتنی بر نرمال بودن

تأیید کرد ،بدیﻦ ترتیﺐ برای آزمون ﻓرﺿیهها و سایر

داده وجود نﺨواهد داﺷﺖ و به عبارتی توزیﻊ دادهها

آزمونهای آماری از آمار ﭘارامتریﮏ استﻔاده ﺷد.

نرمال ﺧواهد بود .نتایﺞ ایﻦ آزمون در جدول  2نشان

یاﻓتههای توﺻیﻔی مربوط به میانﮕیﻦ ،انﺤراف معیار و

داده ﺷده اسﺖ.

ﺿرایﺐ همبستﮕی بیﻦ متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ در جدول

120

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

نمودار  .1خروجی مدل با استفاده از نرمافزار AMOS

در ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر بهمنﻈور آزمون معناداری ﻓرﺿیهها

ﺷماره  3اراﺋه ﺷده اسﺖ.

از دو ﺷاﺧﺺ جزﺋی مﻘدار بﺤرانی  CRو  Pاستﻔاده ﺷده

جدول شماره  .3میانگین ،انحراف معیار و ضرایب
همبستگی متغیرهای پژوهش حاضر
1

سرمایه معیشتی

3/457

0/801

-

-

-

2

بهبود تابآوری

3/331

0/632

0/801

-

-

3

بهزیستی جتماعی

3/232

0/549

0/561

0/714

-

ردیﻒ

میانﮕیﻦ

انﺤراف عیار

1

2

3

متﻐیرها

* کلیه ضرایب همبستگی در سطح
معنیدار بودند.

اسﺖ .بر اساس سﻄﺢ معناداری  0/05مﻘدار بﺤرانی
باید بیشتر از  1/96باﺷد ،مﻘدار ﭘارامتر کمتر از ایﻦ در
اﻟﮕو مهﻢ ﺷمرده نمیﺷود ،هﻢﭼنیﻦ مﻘادیر کوﭼﮏتر
از  0/05برای مﻘدار  Pﺣاکی از تﻔاوت معنادار مﻘدار
مﺤاسبهﺷده برای وزنهای رگرسیونی با مﻘدار ﺻﻔر در

p.0/0001

سﻄﺢ  0/95اسﺖ .با در نﻈر گرﻓتﻦ نتایﺞ تﺠزیهوتﺤﻠیﻞ
مدل به بررسی ﻓرﺿیههای ﭘﮋوهﺶ ﭘرداﺧته ﺷده اسﺖ

بهمنﻈور ارزیابی اﻟﮕوی ﭘیشنهادی از اﻟﮕو یابی

که نتایﺞ آن در جدول ﺷماره  ،5اراﺋه ﺷده اسﺖ.

معادﻻت ساﺧتاری استﻔاده ﺷده اسﺖ.

با توجه به جدول  5و آزمون ﻓرﺿیات اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ،

جهﺖ تعییﻦ کﻔایﺖ برازش اﻟﮕوی ﭘیشنهادی
با دادهها ،ترکیبی از ﺷاﺧﺺهای برازندگی ﺷامﻞ

%

تأیید ﻓرﺿیات اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ در سﻄﺢ اﻃمینان 95

مﻘدار مﺠﺬور کای ) ،(xZﺷاﺧﺺ هنﺠارﺷده مﺠﺬور

مشاهده میﺷوند .در توﺿیﺢ آزمون ﻓرﺿیات اﺻﻠی

کای ) ،(xZ/dfﺷاﺧﺺ نیﮑویی برازش ) ،(GFIﺷاﺧﺺ

باید گﻔﺖ که با توجه به مﻘدار بﺤرانی ) (CRکه برای

نیﮑویی برازش تعدیﻞﺷده ) ،(AGFIﺷاﺧﺺ برازندگی

تمامی آنها مﻘداری بیﺶ از  1/96دارد و مﻘدار ) (Pکه

هنﺠارﺷده ) ،(NFIﺷاﺧﺺ برازش تﻄبیﻘی )،(CFI

کمتر از سﻄﺢ ﺧﻄای  0/05اسﺖ ،در سﻄﺢ اﻃمینان

ﺷاﺧﺺ برازندگی اﻓزایشی ) (IFIو جﺬر میانﮕیﻦ

 %95ﻓرﺿیات اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ تأیید میﺷوند .ﻟﺬا با توجه

مﺠﺬورهای ﺧﻄای تﻘریﺐ ) (RMSEAمورد استﻔاده

%

به جدول  5میتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان 95

ﻗرار گرﻓﺖ .برازش مدل ﭘیشنهادی با استﻔاده از دادهها،

در روستای ﭼوببسﺖ سرمایه معیشتی تأثیر مﺜبﺖ

بررسی و تﺤﻠیﻞ ﺷد .ﺷاﺧﺺهای کﻠی برازندگی اﻟﮕوی

و معنیداری بر تابآوری اهاﻟی روستا دارد .همﭽنیﻦ

ﭘیشنهادی در جدول ﺷماره  4اراﺋه ﺷده اسﺖ.

نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از بررسی دادهها نشاندهنده آن اسﺖ که

CIMN
301/241

CIMN/ DF
2/007

P
0/000

GFI
0/95

NFI
0/91

CFI
0/93

RFI
0/91

IFI
0/92

RMSE
0/061

جدول  .5ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
ضریب
رگرسیونی

مقدار
بحرانی

P

نتیجه

تأثير معنادار سرمایه معیشتی بر بهبود تابآوری در همهگیری کرونا

0/45

4/12

0/000

تأييد

تأثير معنادار سرمایه معیشتی بر بهزیستی اجتماعی در همهگیری کرونا

0/54

8/24

0/000

تأييد

تأثير معنادار بهزیستی اجتماعی بر بهبود تابآوری در همهگيری کرونا

0/77

10/32

0/000

تأييد

فرضیهها

دوفصلنامه علمی پژوهشی

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

جدول شماره  .4برازش مدل مفهومی
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در روستای ﭼوببسﺖ سرمایه معیشتی تأثیر معناداری

ﭘرداﺧﺖ ،ﭘﮋوهﺶ کنونی به تأثیر سرمایههای معیشتی

بر بهزیستی اجتماعی و درنهایﺖ بهزیستی اجتماعی

بر تابآوری در مﻘابﻞ بﻼیای انسانی ناﺷی از امراض

بر بهبود تابآوری اهاﻟی روستا تأثیر معناداری دارد.

ﭘرداﺧته اسﺖ که با استرس و اﺿﻄراب بیشتری همراه

بدیﻦ ترتیﺐ با تﻘویﺖ ﺣمایﺖهای اجتماعی میتوان

اسﺖ و سﻄﺢ تابآوری باﻻتری را میﻃﻠبد .تابآوری به

تابآوری اﻓراد را باﻻ برد.

معنای ﭘایداری و سازگاری با ﺷوك و انﻄباق با آن اسﺖ و

بحث و نتایج
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وﻗتی در سﻄﺢ یﮏ ﺧانواده یا اجتماع در نﻈر گرﻓته ﺷود،
سرمایههای معیشتی در آن اهمیﺖ بیشتری مییابد،

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
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همهگیری کرونا در کشور مسﺌﻠه جدیدی اسﺖ و

مﻄابﻖ با یاﻓتههای ایﻦ ﭘﮋوهﺶ ،تابآوری در مﻘابﻞ

بررسی نشان داده اسﺖ هیﭻیﮏ از مناﻃﻖ کشور از ایﻦ

همهگیری کرونا که در بسیاری از موارد با ﻗرنﻄینه و

بیماری در امان نیسﺖ بهنﺤویکه هریﮏ از مناﻃﻖ کشور

کاهﺶ رﻓﺖوآمد همراه اسﺖ ،در درجه نﺨسﺖ نیازمند

برﺣسﺐ امﮑانات ،ﺷرایﻂ ﻓرهنﮕی و تراکﻢ جمعیﺖ و

ارتﻘاء ﺷاﺧﺺهای ماﻟی معیشﺖ مانند درآمد ،هزینه

نزدیﮑی به کانون آﻟودگی آثار ایﻦ ﭘدیده مﺨرب را تﺠربه

و ﭘﺲانداز و توانایی تأمیﻦ هزینههای ﺧانوار اسﺖ و در

کرده اسﺖ؛ بنابرایﻦ نﮕرانی آن در مناﻃﻖ روستایی به

درجه بعدی به ارتﻘاء ﺷاﺧﺺهای انسانی معیشﺖ مانند

دﻟیﻞ کمبود امﮑانات بهداﺷتی و دربرداﺷتﻦ جمعیﺖ

توانایی بهرهگیری از رسانهها جهﺖ کسﺐ اﻃﻼعات

باﻻی ساﻟمند بیﺶ از مناﻃﻖ ﺷهری اسﺖ .ایﻦ بیماری

بهنﮕام در مورد بیماری ،توانایی تهیه امﮑانات ،وسایﻞ

واگیردار نهتنها سبﺐ نﮕرانیهایی در ارتباط با سﻼمﺖ

بهداﺷتی ،مواد ﭘروتﺌینی و دسترسی آسان به امﮑانات

جسمی همﮕانی ﺷده؛ بﻠﮑه سبﺐ بروز تعدادی از

و ﺧدمات بهداﺷتی اسﺖ .در ﺧﺼوص ﻓرﺿیه دوم

بیماریهای روانﺷناﺧتی نیز هسﺖ .در ایﻦ ﺷرایﻂ،

ﭘﮋوهﺶ مﯽتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان  95درﺻد

ﺣﻔﻆ وﺿیعﺖ سﻼمﺖ روان روستاییان ﺿروری اسﺖ.

سرمایههای معیشتی با ﺿریﺐ رگرسیونﯽ  0/54و

کاهﺶ ابعاد آسیﺐﭘﺬیری روانی اﻓراد در نواﺣی

مﻘدار بﺤرانﯽ  8/24تأثیر مﺜبﺖ و معناداري بر بهزیستی

روستایی در برابر همهگیری ارتﻘا سﻄﺢ تابآوری آنها

اجتماعی روستاﺋیان در همهگیری کرونا دارد که با

یﮑی از رویﮑردهاسﺖ .ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر باهدف بررسی

تﺤﻘیﻖ رﺿایی و همﮑاران ) (1396تﻄابﻖ دارد .آنها

تأثیر سرمایه معیشتی بر تابآوری مناﻃﻖ روستایی

در تﺤﻘیﻖ ﺧود دریاﻓتند که وجود ﭘایﮕاه اجتماعی-

در مﻘابﻞ همهگیری کرونا با نﻘﺶ میانﺠی بهزیستی

اﻗتﺼادی تأثیر به سزایی بر بهزیستی اجتماعی اﻓراد

اجتماعی انﺠام ﺷده اسﺖ .در ایﻦ ﺧﺼوص با توجه به

دارد .بهزیستی اجتماعی کیﻔیﺖ روابﻂ ﻓرد با دیﮕران

جدول  ،5میتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان  95درﺻد

اسﺖ و اﻓراد دارای بهزیستی اجتماعی ﻗادر به برﻗراری

سرمایههای معیشتی با ﺿریﺐ رگرسیونﯽ  0/45و مﻘدار

روابﻂ با دیﮕران و ﺣﻔﻆ آن هستند .ﻟﺬا سرمایههای

بﺤرانﯽ  4/12تأثیر مﺜبﺖ و معناداري بر بهبود تابآوری

معیشتی بهویﮋه داراییهای اجتماعی مانند وجود

روستاﺋیان در مﻘابﻞ همهگیری کرونا دارد که مﻄابﻖ

ارتباﻃات ﻓامیﻠی و ﺧانوادگی و وجود روﺣیه همﮑاری

با تﺤﻘیﻖ ایمانی و مﺤمدی ) (1397اسﺖ .برﺧﻼف

و تعاون بیﻦ روستاییان باعﺚ ارتﻘاء بهزیستی اجتماعی

تﺤﻘیﻖ آنها که به تابآوری در مﻘابﻞ بﻼیای ﻃبیعی

آنها در ﺷرایﻂ همهگیری کرونا اسﺖ؛ بهﻃوریکه

باعﺚ ایﺠاد تشریﮏمساعی و اﻓزایﺶ همبستﮕی و
مشارکﺖ بیﻦ روستاﺋیان میﺷود .در ﺧﺼوص ﻓرﺿیه
سوم ﭘﮋوهﺶ مﯽتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان 95
درﺻد بهزیستی اجتماعی با ﺿریﺐ رگرسیونﯽ 0/77
و مﻘدار بﺤرانﯽ  10/32تأثیر مﺜبﺖ و معناداري بر
تابآوری روستاﺋیان در مﻘابﻞ همهگیری کرونا دارد.
نتیﺠه ﺣاﺻﻞ از ﻓرﺿیه ﺣاﺿر با نتایﺞ ﭘﮋوهﺶ سواری
و همﮑاران ) (1397همﮕرایی دارد .وجود ارتباﻃات و
ﺷبﮑههای اجتماعی ،روابﻂ متﻘابﻞ و کمﮏ به یﮑدیﮕر
در ایﻦ تﺤﻘیﻖ از عوامﻠی اسﺖ که به ارتﻘاء تابآوری
روستاﺋیاندربرابرترسهاواﺿﻄرابهایناﺷیازبیماری
کمﮏ میکند .تابآوری به معنای توانایی سازگاری با
ﺷرایﻂ ناگوار و استرسزاسﺖ .ﭘیوندهای اجتماعی و
سهوﻟﺖ ارتباﻃات در مﺤیﻂهای روستایی زمینه را برای
ایﺠاد مسﺌوﻟیﺖ جمعی و تبادل تﺠارب ایﺠاد میکند.
بهزیستی اجتماعی زمینه را برای به اﺷتراك گﺬاﺷتﻦ
اﻃﻼعات بر اساس زندگی ﺧویشاوندی و همسایﮕی ﻗوی
که تمایﻞ به مشورت را ﻓراهﻢ مینماید ،سبﺐ کاهﺶ
آسیﺐﭘﺬیری جسمی و روانی در مﻘابﻞ نﮕرانیهای و
استرسهای ناﺷی از بیماری ﺷده و ﺷرایﻂ را برای ارتﻘا
تابآوری در آنها ﻓراهﻢ مینماید.

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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