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Abstract
Objective: The outbreak of the coronavirus has posed many dangers to the world
community. Governments have responded differently to this crisis based on their
worldview and the circumstances and characteristics of their society. The
present study, using the theory of good governance, seeks to answer the
fundamental question that what are the problems and pathology of coronavirus
governance in Iran?
Research Methodology: This research was conducted using grounded theory and
in-depth interviews. Using purposeful sampling after saturation with 19
university professors, physicians, hospital staff, relief committee experts, and
welfare organization was saturated. The reason for selecting the samples is due
to their involvement, both theoretically and in research, as well as
experimentally and working with victims of coronary heart disease.
Findings: The findings showed that coronavirus not being a pivotal issue,
normalization of the disease, lack of uniformity of procedures among the
responsible agencies, legal vacuum in the field of rights and responsibilities of
individuals and agencies are among the causes of the coronary crisis. Lack of
institutional support, education, and information, and media literacy are among
the causes of this disease. Economic sanctions, lack of medical facilities and
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equipment, and disregard for citizenship rights are among the conditions that
interfere with the spread of the disease. The main strategies used in this crisis
were identified as home quarantine and physical distancing. The escalation of
the crisis, the feeling of insecurity, educational, economic, and social
inequalities are among the consequences of this crisis.
Conclusion: An in-depth look at the issue of coronavirus and its related crises
shows that most of the problems in this area are due to unprincipled, hasty
policy,

mismanagement,

and

imperfect

socialization

which

with

the

development of good governance can play an important role in preventing and
reducing this disease.
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چکیده
هدف پژوهش :بروز و شیوع ویروس کرونا  ،جامعه جهانی را با مخااررا زیاا ر روباهرو
کر ه است و ولتها براساس نوع جهانبینای واو و باهاقتضاار شارایو و وصواایا
جامعه وو  ،به این بحران پاسخ متفاوتی ا هاناد پاژوهش ااضار باا اساتفا ه از نهریاه
اکمرانی مطلوب رپی پاسخگویی به این پرسش اساسای اسات کاه اکمرانای پانادمی
کرونا ر ایران ارار چه مسائل و آسیبهایی است؟
روش شناسی پژوهش :این پژوهش با استفا ه از گراند تئاورر و انااام مصاااعه قمیا
اناام گرفت با استفا ه از نمونهگیارر هدفمناد پا

از مصاااعه باا  19نفار از اسااتید

انشگاه ،پزشکان ،کا ر رمانی بیمارستانها ،کارشناسان کمیته امدا و سازمان بهزیستی
به اشعاع نهرر رسید قلت انتخاب نمونهها به لیل رگیر بو ن آنها چه به لحاظ نهرر و
پژوهشی و چه به لحاظ تاربی و کارر با آسیب یدگان از بیمارر کرونا است
یافتهها :یافتههار ااال نشان ا که محوررنعو ن موضوع کرونا ،قا رانگارر بیماارر،
قدمواد رویه ر بین ستگاههار مسئول ،وأل قانونی رزمینه اقوق و مسئولیتهار
افرا و ستگاهها ازجمله شرایو قلّی بحران کرونا بهشمارمیروند فقدان امایت نهاا ر،
ضعف آموزش و ارالعرسانی و فقدان سوا رسانهار بهقنوان بسترهار این بیمارر هستند
تحریمهار اقتصا ر ،کمعو امکانا و تاهیزا پزشکی و نا یدهگرفتن اقوق شهروندر

.1ساین سینمسئل نسسدستعسندس تادسمجن سئ نوتس CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/س
)licenses/by-nc-nd/4.0/ساس .
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از شرایو مداولهگر ر شایوع بیشاتر ایان بیماارر محساوبمایشاوند راهعار ااالی
مور استفا ه ر این بحران ،قرنطینه وانگی و فاالهگذارر فیزیکی شناساییشد تشدید
بحران ،ااساس ناامنی ،نابرابرر هار آموزشای ،اقتصاا ر و اجتمااقی از پیامادهار ایان
بحران محسوبمیشوند
نتیاهگیرر :نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحرانهار مربوط به آن نشانگر این است کاه
بیشتر مشکال این اوزه ناشی از سیاستگذارر غیراااولی ،شاتابز ه ،ساوممدیریت و
جامعهپذیرر ناقص است که با بسو اکمرانی ووب میتوان سهم بسزایی ر پیشگیرر و
کاهش این بیمارر اشت

واژههای کلیدی :اکمرانی ،بحران کرونا ،ا ه بنیا
تاریخ دریافت ٩٩/10/24 :تاریخ بازبینی ٩٩/12/02 :تاریخ پذیرش٩٩/12/05 :
فصلنامه راهبرد ،دوره  ،2٩شماره  ،٩7زمستان  ،13٩٩صص 12٩-٩7

مقدمه
پدیده حکمرانی تاریخچهای طوالننی اارا و باتالجوه بوه بو رشوههای بوالا ن
تعاریف مهعدای ازسالی پژوهشگرا حالزههای حقالق جامعوهشناسوی مودیری
اقهصاا و علالمس اسوی ارموالرا ن اراهوهشودهاسو
حکمرانی«فعاغ

ار فرهنو

غتو

یا روش حکمراند اعمال فنهرل یا قدرت بر فعاغ
و مقووررات» تعریووف شوودهاس و

و نظووامی از قووالان

نفوودالرا
زیراسوها

(م ودری  1383ص )251

سازما مللمهحد ن ز حکمرانی را ای گالنه تعریف میفند« :حکمرانوی مممالعوهای
از اقدامات فرای و نهاای عمالمی و خصالصی برای برنامهریوزی و اااره مشوهر
و فرایند موهمری از ایماا تداهم م ا منافع مهداوت و مهضاا اسو

امالر اس

ار قاغب اقدامات مشارفهی و سازگار حرف

فوه

میفنود و شوامل نهااهوای رسومی و

ترت بات غ ررسمی و سرمایه اجهماعی شهروندا اس »(نااری  1390ص )72
بحرا بهواسطهی رابطهای فه با عدماطم نوا اارا تعریوفمویشوالا بحورا
عبارت اس

از وضع هى فه تت ر ناگهانى ار یك روند عااى پدیود موىنورا و ن

را ناپایدار مىسازا به عبارت ایگر بحرا یکوى از واقع و هواى اجهنوا ناپويیر
زندگى بشر اس
مالقع

بحرا با برهمزا نظم س ووهم اصولى یوا قووم هوایى از ن

هایى را فه موهلزم پاسخاهى ننى و اخهصواص منوابع فوالقاغعوااه اسو

بهوجالانوراه و مالجب سرارگمى و غافلگ رى نهااهاى تصوم مگ رنوده مویشوالا
(خالشحال  1399ص )75
بحرا ؛ مهداوت از فاجعه اس
یك رویداا تکی ن و

بحرا معمالنً ار وهلهی نخو

نهتنهوا شوامل

بلکه مممالعهای از رویدااها را ار بر میگ را فه با هم منمر
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به یك وضع

غ رعاای میشالند .ثان اً بحرا غزوماً همالاره شوامل یوك سوانحهی

ف زیکی ن و

معلالل یك فاجعه باشد  .ثاغثاٌ بحرا معمالنً یك

گرچه ممک اس

منشو پرافنوده اارا ااشوه یوك ایودگاه فلوی از عالامول فالنوی فوه بحورا را
هدای میفنند اشالار اس
تالسط چهفوی ن از اس

و سرانمام اینکه هم شه نشکار ن و

فه چوه اقودامی و

فه صالرتگ را ب ش از خالا فاجعوه ممکو اسو

تضاا منافع وجالاااشههباشد فه منمر

به ارگ ری شالا(1992 KPMG

ار یك جمعبندی مخهصر میتالا بحرا را پ شامدی اانو

یوك

ص )9
فوه بوهصوالرت

ناگهانی و افعی گاهی رخ میاهد و برحوب نوال و شودت مهدواوت بوالاه و بوه
وضع هی خطرنا و ناپایدار برای فرا گروه یا جامعوه مویانمامود بحورا باعو
بهوجالانمد شرایطی میشالا فه برای برطرففرا ن ن از به اقدامات اساسوی و
فالقاغعااه اس
مدهالم حکمرانی بحرا فراتر از پاسخگالیی عمل اتی به مواهلی ازقب ل صونعهی
زیو مح طی حملونقل و غ ره اس
اس

و یك تابع بو ارگوهراه اسو

فوه ممکو

ار یك مق اس مهنال و وس ع و غ رقابلپ شب نی بوین واز حوالاا مالران واز

باشد حکمرانی بحرا ااراى چهار رف اصلى؛ فاهش خوارات نموااگى وافونش
اضطرارى و بازسازى اس

س وهم جامع مدیری

بحرا مخاطرات باغقاله و منابع

مالجالا را ارزیابى فراه و طوالرى برناموهریوزى مویفنود فوه منوابع مالجوالا را بوا
مخاطرات مالازنه فند تا با اسوهدااه از منوابع مالجوالا بهوالا بحورا را فنهورلفورا
(خالشحال  1399ص )78
سه نال رویکرا مهم ارزم نه مدیری

بحرا وجالا اارا:

 1رویکرا بحرا گریزى :ار ای رویکرا مدیرا بوهاغ ول عودمنموااگى قبلوى
براى مالاجهه با بحرا و همچن

عدم ااشوه برناموهریوزى بلندمودت؛ از راهبورا

اندعاغى و و افنشى ارقبال بحرا اسهدااه میفنند
 2رویکرا بحرا سه زى :ار ای رویکرا مدیرا با پويیرش بحورا بوهعنوالا
امری طب عی؛ از راهبرا فعال به مالاجهه و مقابله با بحرا اسهدااه فوراه و ازتموامى
ظرف

ها براى پ شب نى بحرا قبل از وقال و مقابلهی مؤثر با ن ارصالرت وقال

آسیبشناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

103

بهره میگ رند
 3رویکرا بحرا پيیرى :ار ایو رویکورا مودیرا بوا اتخواي یوك اسوهراتژی
فالقفعال بر شناسایی فرص هاى جدید و چشومانودازهاى مودر بوراى رشود و
پالیایى ت ف د می فنند ار ای رویکرا تمامى مراحل مدیری
ح

بحورا اعوم از قبول

و بعد مالرا تالجه قرار میگ را (تقالایی  1394ص )124
نال برنامهریزیها و اقدامات اتخايشده ازسالی مدیرا بحرا بهمنظالر مقابله

با شرایط بحرانی به نال نگاه و نگرش ننا به بحرا برمیگوراا و براسواس نوال
نگرش رویکرا مدیری

بحرا مهداوت خالاهد شود بوا بوروز و شو ال ویوروس

فرونا ازنظر گوهراگی جتراف ایی و اامنه تاث رات ار نوال خوالا بوینظ ور بوالاه و
تهدیدی جدی را مهالجه امن

و سوالم

جامعوه بشوری فوراهاسو

حواسو

مالضال ب ماری فرونا ارابهدای ش ال جهانی ب ماری عدم اطال رسوانی شوداف و
اق ق و بهنگام تالسط موئالن امر ار فشالر فقدا مدیری
ب بخشی ب

واحد عدم همواهنگی

اسهگاهها و سازما های مهالغی فمبالا امکانات پزشکی نظ ر ماسوك

و مالااشالینده و بهداشهی انهشار مطاغب في
به برخی نهااهای حافم هی و غ ره باع

ار شبکههای ممازی بویاعهمواای

انهشار اخبار غ رواقعوی و بوزرج جلواله

ااا ای مالضال و حواس فرا مورام و ایمواا نگرانوی و اضوطرا
تهدید سالم

و ارنه موه

روانی ننا شد (تاج بخش )1399

نگاهی سطحی به مالضال فرونا و بحرا های مربالط به ن نشانگر ای اس

فه

ب شهر مشکالت ای حالزه ناشی از س اس گياری غ راصالغی و شوها زاه و مقطعوی
بووالاهاسوو

فووه نابوووامانیهووای ناشووی از ن بوور ح وواتجمعووی نحوواا جامعووه

تاث رگياشههاس

مالارای همچال نمارهای مهناقض از م زا مبهالیا به فالویود 19و

تلدات انوانی خوارتهای واراه عدمهماهنگی و وحدت رویه م وا اسوهگاههوای
گالناگال برای برنامهریزی و تصم مگ ری صح ح و سریع جهو
بحرا فرونا ازجمله فاسهیهای فشالر ارزم نه مدیری

فنهورل و مودیری

بحرا هوهند تمربهی تلوخ

بحرا های گيشهه همچال زغزغه ار فرمانشاه نتشسالزی ار منواطق جنگلوی غور
فشالر س ل اسها های شماغی غرسها و خالزسها و غ ره اهم

نمااگی فامل برای
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رویارویی و مدیری

ای وقایع را ب ش از پ ش نشکار میفند

سالانت اساسی ار تحق ق حاضر عبارتنود از  :حکمرانوی بایووهی اارای چوه
فنشگرا شالا؟ و

اغزاماتی باشد تا منمر به ارتقای سطح هماهنگیها و انومام ب

از ای منظر حکمرانی پاندمی فرونا ار ایرا اارای چه مواهل و نس بهایی اس ؟
هریك از ابعاا و مالغدههای حکمرانی ار پاندمی فرونا چه اهم
برای بهبالا و ارتقای مالغدههای حکمرانی خال
پژوهش حاضر ار پی وافاوی تمار

و نقشی اارنود؟

چه راهکارهایی مناسب اس ؟

زیووهه فاارارموا و افوراا اخ ول ار

پاندمی فرونا چه به غحاظ نظری و علمی و چه به غحاظ تمربی بوهرها زم نههوا
علل راهبراها و پ امدهای حکمرانی ار پاندمی فرونا با بهرهگ ری از روششناسی
ف دی(نظریه زم نهای) اس
مبانی مفهومی
رویکرا جدید به نقش حافم

ار جامعه یکی از تت راتوی اسو

نظر و عمل ار خطمشیگياری پدید نمدهاس

فوه ار حوالزه

ایو رویکورا نوالی فوه پوارااایم

حکمرانی شناخههشده نقشی مهداوت برای حافم

قاهل اس

و وظ ده حافم و

را ایماا فضایی می ااند فه ار ن همه عناصر حافم هی و غ رحوافم هی بهالاننود بوا
همدیگر تعامل و مشارف
مباح

ااشهه باشند(فانی  1392ص  )28نظریه حکمرانوی از

مهم ار حالزه های علالم س اسی اقهصاا مدیری

محوال

حقالق و جامعوه شناسوی

میشالا

مدهالم اوغ

و حکمرانی از قر شانزاهم م الای ار ااب ات حوالزه اندیشوه

وارا شد ار نظریوههوای ن اوره وروا اوغ
طب عوی تلقوی شد و اندازه اوغ

به اعمال و وظایف قهوری اموری

ن اندازهای ارنظرگرفههشد فه مهناسب با اصول

نزاای عمل ار فوبوفار باشد از ن اورا توافنال نظریههای اوغ

اسوهخالش

اگرگالنی و فراز و نش بهای زیاای شد بهنحالیفه ساخهارهای مدیریهی اوغ هوا
براساس نال نظریههای مالراپيیرش تحالنت ویژهای را تمربه فراهانوود بور ایو
اساس ار اهه اخ ر واژه نظریه حکمرانی خال
س اسی و مدیری

اوغهی را فراگرفههاس

یا مطلال

اندیشههوای اقهصواای

(بی نا  1383ص )23
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نظریه حکمرانی خال

فه با ویژگیهایی مانند مشارف

اثربخشی و فارایی و حافم

سوه بخوش عموده جامعوه :اوغو

ای سه بخش ت ف د میشالا و معهقد اس
هماهن فننده و تنظ مگر خالا را تقالی
اوغ

بخوش

ای اغگال بوهانبوال تالانمندسوازی نهااهوای مودنی و

بخش خصالصی و تاف د به نقش حداقلی اوغ

نماینده و اوغ

پاسوخگالیی

قانال تعریف میشالا اغگالیی برای تالسوعه پایودار

انوانی با سازوفار تعامول عملوی بو
خصالصی و جامعهمدنی اس

شداف

105

مشارفهی اس

اس

ارای راسها بر رفهار تعواملی

فه اوغ

بهجای تصدیگری باید نقش
بحو

فند ار اغگالی حکمرانی خوال
فه از ای طریق راه را بورای فعاغ و

از

سوایر

بخشهای مدنی و خصالصی همالار میسازا بهمنظالر اعمال نقوش فوالق اغگوالی
اوغ

توه لگر ار حکمرانی مطلال

با مهت رهایی نظ ر مورام سوانری مشوارف

اجهماعی پاسخگالیی عداغ محالری و اثربخشی مطرح شده فه ارصالرت تحقوق
ای مهت رها ار اوغ

تعامل ب

ن و او بخشخصالصوی و مودنی ب شوهرخالاهد

شد(قلیپالر  1382ص )45
بانك جهانی شش ویژگی یا شاخص برای حکمرانی تعریف میفند:
 1حق اعهراض و پاسخگالیی :مدهالم ایو شواخص شوامل موالارای ازجملوه
نظام حقالقی شداف و عااننوه تالزیوع برابور فرصو هوا م وزا اانوش و نگواهی
صاحبا حرف مخهلف و تت ر و بازمهندسی ار قالان

و رویههاس
از م ووزا

 2ثبوواتس اسووی و عوودمخشووالن  :ای و شوواخص عبووارت اس و
نشال های شهری فالاتا نانرامیهای اجهماعی تنشهای قالمی و غ ره
 3بار مقررات :ای شاخص مالارای همچال م زا مداخله اوغ
نحاله فنهرل ق م ها و اسهمزاها گوهره مداخله اوغ

ار اقهصواا

ار نظام ماغی و را شوامل

میشالا
 4حافم
اوغ

قانال  :ای شاخص با گزینههایی چوال هزینوههوای تحم لوی بوه

بهواسطه جرم و جنای

ار جامعه م زا اعهماا مرام بوه مووئالن ار حدو

ااراییها و م زا ثروت ننها محاسبه میشالا
 5مبارزه با فواا :ای شاخص ن ز م زا فواا ارم ا مقامواترسومی شو ال
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فواا ار نظامس اسی بهمنزغه تهدید عل ه سرمایهگياری خارجی و را اربرمیگ را
 6اثربخشی اوغ  :ای شاخص ن ز موالارای مثول س اسو گوياری بوه ندوع
فوبوفار فارایی نهااهای اوغهی و غ ره را اربرمیگ را (بی نا  1383ص )12
اوغ

بهعنالا مهمتری نهاا س اسوی ار موه شوبکه پ چ ودهای از منوافع و

عالیق اجهماعی قراراارا بهطالرفلی اوغ ها اارای چهار پایوه یوا چهوره مهدواوت
هوهند:
 1پایه اجبار و چهره اجبارنم ز؛  2پایه عق دتی و چهره ایدهالغالژیك؛  3پایوه
منافع ماای یا چهره خصالصی و  4چهره عمالمی یا تام

خدمات و فارویژههوای

عمالمی
ااشه حداقلی از ای پایهها برای هر اوغهی ضوروری اسو
اس

وجاله مهضم قدرتزایی برای نهاا اوغ
باتالجه به مطاغب فالقاغيفر میتالا گد
پایهچهوارم اوغو

اارا فوارویژه توام

هریوك از ایو

(ف انپالر  1387ص )17
فه حکمرانی ب شهری ارتبواط را بوا

خودمات عموالمی اوغو هاسو

فوه ار

اصلیتری بخش حالزه حکمرانوی قورار مویگ ورا مهوم توری مالضوال ار نظریه
حکمرانی اصالح نقش مرام ار تعامل و ارتباط با اوغ هاس
پیشینه تجربی
یافهههای تحق ق (خانی  )1399باعنالا «تایالا و سازوفارهای فنهورل و مودیری
بحرا پاندم ك ب ماریفالوید »19ب انگر ن اس

فه علیرغم نزایکی ن بوا چو

و پ شب نیهای رشد و گوهرش بیشمار ندرات مبهال و گووهرش پانودمی ب مواری
ار ای فشالر برعکس حدس و گما ها با جدیگرفه موئلهب ماری برای مقابله
با بحرا نالعی برنامهریزی ضوربهی و مدیرانوه را شورو فورا و مرفوز و محهوالای
حکمرانی را ارتالجه به موئله تخصص برنامهریوزی و س اسوهیفورا (بورعکس
س اسوویفوورا ) مووواهل اساسووی و عمووالمی قرارااا یافهووههووای پووژوهش (فنووی
)1399بوواعنالا «تحل وول ایوودگاه حووق زنوودگى شووهرى و مالاجهووه بووا بحوورا
ویروسفالوید »19ب انگر ن اس
زیو

فوه تواث رات ایو بحورا بور شورایط و ف د و

مرام شهرها بهطالرفلى شباه

زیااى با هم ااشههاند وغى بوهطالرخواص و
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ویژه تداوتهاى زیااى ب
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شرایط زندگى شوهرى ار جهوا ایودهمویشوالا فوه

بوهگى زیااى به شرایط و سطح تا نورى اجهماعى-اقهصااى و مودیریهى شوهرها
(ارویش نالری  )1399ار پژوهش خالا عنالا میفند فه جامعتوری و

ااشههاس

فاملتری چارچال

ارزیابی حکمرانوی س ووهم بهداشو

صدیقی و همکارا اس

و سوالم

فه اارای اه اصل)و  22حالزه (اس

فه عبارتند از :ب ونش

اسهراتژیك )ب نش بلندمودت اسوهراتژی تالسوعهجوامع( مشوارف
معطالف به اجما )مشارف

مربوالط بوه

ار فرایند تصم مگ ری به رسم

و جهو گ وری

شناخه يیندعا و

ابرازنظر ننها ( قانال مداری)فرایند تصالیب قانال تدو ر تصوالیب قوانال ارجهو
س اس گياری و اجرای قوانال ومقوررات شوداف

)شوداف

اخهصاص منابع( پاسخگالیی نهااها)پاسخ به ن ازهای جمع و
محلی( برابری و شمالغ
سالم

(

)برابری ار اس یابی به مراقب

فارنمدی و مالثر بالا )ف د

ار تصوم مگ وری و
و ن ازهوای سوالم

برابری ار بالاجوهبنودی

منابعانوانی فرایندهای ارتباطات و ظرف و

اجرا( حوابرسی) حوابرسی ارونی و ب رونی ( نگاهیواطالعات)تالغ ود جمعنوری
تحل ل و تالزیع اطالعات) و اخالق ات)اصالل اخالقی-زیووهی مراقبو بهداشوهی و
اخالقتحق ق) (تاج بخش  )1399ار پژوهشی ف دی باعنالا وافاوی ابعواا سوبك
زندگی نالی ار اورا پوافرونا نشا ااا فه ویروسفرونا بهرغم هزینههوایی فوه
ش ال ن بر جامعه تحم لفورا فرصوهی مناسوب بورای بوازنگری و بازاندیشوی ار
سوبك زنودگی را فوراهمفورا و سوبكزنودگی را ارجامعوه بوا تحوالنت عظو م
مالاجهساخ

شش مضمال اصولی شناسواییشود فوه عبارتنود از :سوبك زنودگی

سالم محالر سبك زندگی خانالااهمحالر سبك زندگی رسانهمحالر سبك زندگی
اجهما محالر سبك زندگی فرهن محالر و سبك زندگی فراغو محالر یافهوههوای
پژوهش (پ له وری و همکارا  )1396باعنالا نس بشناسی مالغدههوای حکمرانوی
خووال

ار سووازما جهاافشوواورزی اسووها مرفووزی نشووا ااا فووه ار مالغدووههووای

پاسخگالیی عداغ

و انصاف ب

وضع مالجالا و وضع مطلال

و فواا اااری و بالروفرات ك منمر بوه ارخطرافهاا سوالم
اس

فاصله وجالا اارا
اسوهگاه اااری شوده

و ضرورتاارا فه راهکارهایی بورای بهبوالا و ارتقوای اخوالق پاسوخگالیی
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و انصاف ارنظرگرفههشالا (ف رحی و همکارا  )1396ار پژوهشی ف دوی

باعنالا بررسی جامعهشناخهی حکمرانی ن
فه نگاه عم ق به مالضال ن

ار بحرا اریاچه اروم ه نشا ااانود

و بحورا هوای مربوالط بوه ن ب وانگر ن اسو

فوه

مشکالت ای حالزه ناشی از برنامهریزیهای غ رفارشناسی و شها زاه بالاهاسو
(معمارزااه و همکارا  )1395ار پژوهشی باعنالا اوغالیو بنودی شواخصهوای
حکمرانیخال

ار سازما هایفارا نشا اااند فوه ازم وا  6شواخص مطورحشوده

حکمرانی خال

بهترت ب :پاسخگالیی قانال گرایی و ارزشگرایی ار اوغالی های

اول تا سالم قرارمیگ رند (ژیژ  )1399ار مقاغهای يفر مویفنود فوه موا بوه یوك
فاجعه ن ازااشه م تا به جامعه جایگزی ب ندیش م بدو فاجعهفرونا قاار نبالایم توا
ارمالرا مواهلاساسی جامعه بازاندیشی فنو م بوه بواور وی فرونوا باعو

شود توا

غ رممک ها ممک شالا و جامعه را ترغ بفرا تا نگاهی جدید و مدر به ان وای
پ رامال خالا ااشههباشد و با رویکرای نال تت ورات اساسوی ار نظوامهوای اااری
نمالزشی اقهصاای فرهنگی اجهماعی و ایماافند ( )Aspinwall, 2020ار تحق ق
خالا نشا ااا فشالرهایی نظ ر ایهاغ ا انگلوها نمریکوا و بوهاغ ول فمبوالا و ن وز
صرفهجالیی ار منابع پزشکی اقدامات ضروری جه

اراهه خدمات پزشوکی فقوط

برای ب مارا با شرایط خاص انماماااهاند نظر بوه فقودا نووبی اانوش و نگواهی
علمی ار مالرا ویروسفرونا نمالزش فعال و پ امرسانی عموالمی بوه اوغالیو
برای جلالگ ری از انهشار ویروس تبدیلشدهاس
حکمرانی پاندمی فرونا ار فشالر تایالا

مهوم

( )Sternberg, 2020با تحق وق ار

نشا ااا فه ای فشالر همچال سوالهد و

فنالند بدو وضع مقررات قرنط نه همگانی و بهواسطه اقدامات اساسوی ار حوالزه
بهداشهی و مراقبهی تالانو

تعداا مبهالیا را پای

نگاهاارا

( De Neve & Krekel,

)2020ار پژوهش خالا نشا ااا ار عصر ش ال فرونوا یکوی از برناموههوا تالسوط
سازما ها و نهااهاى مودنى و شوهرى؛ حدو سوطحى از تالانمنودیهوا و قودرت
اقهصاای -اجهماعی مورام اسو

و اعضواى ایو سوازما هوا نووب

بوه شورایط

گروههاى نس بپيیر جامعه اربرابر ای اپ دمى نظ ر افراا بوىخانموا سواغمندا
زاغهنش ها زنا سرپرس

خانالار و احواس تعهد و موئالغ

میفنند

آسیبشناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

جهانی نشا میاهد فه شو ال

نهایج پژوهش سازما بهداش
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COVID-19

بور

تمام اقشار جامعه بهویژه برای گروههای نس بپيیر اجهماعی همچال زنوا افوراا
مو و

جالانووا فقوورا و موووهمندا فووه ار شوورایط بوودی

افووراا اارای معلالغ و

بهسرمیبرند تو ث ر نوامطلالبی برجوایمویگويارا و باعو مویشوالا توا نوابرابری
محروم
بهداش

تبع ض و ب کاری جهانی ار م ا مدت و بلندمدت افزایش یابد(سوازما
جهانی)2020 ,

جمعبندی و نه مهگ ری از پ ش نههای ااخلوی و خوارجی يفرشوده ار مقاغوه
حاضر حکای

از فقدا پژوهشی مووهقل و مووهق م مورتبط بوا اهوداف روش و

ساخهار ای تحق ق اارا
روششناسی پژوهش
تحق ق حاضر از نال فاربرای محوال

میشالا روش مطاغعه ای پوژوهش ف دوی

بالاه و با رویکرا تئالری زم نهای ارصدا اس

به وافاوی جامعهشناخهی حکمرانی

ار پاندمی فرونا بپراازا با اسهدااه از نمالنهگ ری هدفمند پس از مصاحبه با 19ندر
از اسات د اانشگاه پزشکا فاار ارمانی ب مارسها هوا فارشناسوا فم هوه امودااو
سازما بهزیوهی به اشبا نظری رس د عل

انهخا

نمالنهها به اغ ل ارگ ربالا ننها

چه به غحاظ نظری و چه به غحاظ تمربوی و فواری بوا نسو بایودگا از ب مواری
فروناس

ار پژوهش حاضر جه

گورانوری اااههوا از مصواحبهعم وق اسوهدااه

شد قبل از شرو مصاحبه ارموالرا مالضوال و هودف تحق وق و رعایو
رازااری و رضای

نگاهانه فرا تاف د شد و به ن ها اطم نا اااهشد فه هالیو

اصوالل
ننهوا

بهطالرفامل پنها مانده و مطاغب ضبطشده بعد از تمزیه و تحل ل و اسهخراج نهوایج
ازب خالاهدرف

و همچن

ه چ اصراری بر يفر هالی واقعوی ن هوا نشود.فرنینود

مصاحبه ار ای پژوهش با محالری
فرای نظ ر س

تحص الت و

سالالهایی همچال مشخصات و ویژگویهوای
نغاز شد و سپس سالانتی محالری ارمالرا پاندمی

فرونا پرس دهشد پس از پ ااهسازی مصاحبههوا تحل ول اااههوا براسواس مراحول
سهگانه فدگياری باز محالری و گزینشی اس
خرا و سطربهسطر صالرتگرف

تحل ول اااههوا بوه روش تحل ول

پس از انهزا مدواه م از گوزارههوا بوا یکودیگر
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مقایوه و مداه م مرتبط باعنالا یك مدهالم فلیتر به نام مقالغه یكپارچه شدند
یافتههای پژوهش
جدول  .1نتایج کلی کدگذاریهای سهگانه
نوعسئلو س س

شعایطس
ّد س

ئف،و س
سشه خ سدقرقساتسبرم گ س،سن اشت سدی سدگاتئ ت س
مل رلس ث گسبرم گ سبسسئوضو دستیستدس،س سج بس
ئش گک سسم سه سل ...س

د سانآ گ سسبرم گ س
سلح تسگلیسسدگسبر س
دستآ مسه سئس و س

مض دسلسدگسبعخدسئواقعسئوات سک گ سبر سدستآ مسه س

ساحس سسئس و ر سئعد ،سخألسق نوندس
همک گ سنکعد سدستآ مسه سانتظ ئدسلسقض یدسب س
لتاگتسب ،اش س
فلعسلسمهآ ستدس،سئشکالتسئعرشتد س
کمبودس و هدساتسم ثرعاتسبرم گ س
بستعه س
ش یعسسپعاکهدسدگسفض سئ ت س
ب وکسسش ساگتسص دگاتسل ...س
کمبودسئ سمس،سئوادشویه مسلسب ،اشتد س
ئ اخ سسوع س
س ئج لدی سدگس بوگسلسئعلگس،س سبعخوگدسق نوندس
ب سن قال س،س سگ ی سدستوگا عملسه سب ،اشتدسل ...س
مشویقسبسسئ ن سدگسئهز س
گاهبعده س
گ ی سف ص سسدگسئعالدات س
گلن سصعود سئبتالی سافزایشسم ف تسانس ند س
ن ائهدسگلاندس،سئ دسلساجتم د س
افزایشسبرک گا سدگسئش غلس غرعدل تدس،سگکودسدگسکسبس
لسک گه سخعد
پر ئ ه س
مبعرضسجهسرتدسدگسئش غلسل...
پ یر سبود سسطحسسوادسلا ی س،س سموان یدسئ دس،س
قرم سههآف سخعی سووشدسهوشمه

ارجه

ئلو سسئجوگ
ئجوگ سنبود سئوضوعسکعلن س

ئلو سس م م س

خألسق نوندسدگتئرهسسحلوقسلس
ئس و ر سه سافعادسلسدستآ مسه س
فل ا سحم ی سن ،د س
ضعفس ئوتشسلساطالعسگس ند س
فل ا سسوادسگس نسسا س
مجعیمسه ساقتص د س
کمبودسائک ن تسلسم ،رزاتسپزشکد س
نلضسحلوقسش،علن

حکمعاندسبجعا س
کعلن س

س

قعنطرهسسخ نآد س
ف ص سسوذاگ سفرزیکد س
مش ی سبجعا س
احس سسن ائهد س
ن بعابع ساقتص د
ن بعابع ساجتم د
ن بعابع سدگسفعص سه س ئوتشدس
ئ ت

پاسخگالیی به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه نس بهای مالغدوههوای

حکمرانی پاندمی فرونا فدامند؟ یافهههای موهخرج از مصاحبهها ارقاغب بووهرها
زم نه ها علل راهبراها و پ امدهای حکمرانی اسههبندی شدهاند فه بوهشورح زیور
هوهند:
شرایط
ازمنظر اسهراوس و فالرب

شرایط؛ عبوارت اسو

از مممالعوهای از رویودااها و

آسیبشناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

حالااثی فه مالقع
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ها و مواهل مربالط به یوك پدیوده را خلوقمویفننود ننوا ار

اغگالی پاراایمی خالا تالجه و تاف د جدی به شوش عنصورفل دی (شورایط علوی
شرایط زم نهای شرایط مداخلهگر مقالغه اصلی راهبراها و پ امدها) اارند
شرایط علّی

شرایط سببساز یا علی به ن اسهه از رویدااها و وقایعی اطالق میشالا فه عامول
بهوجالانورنده حکمرانی پاندمی فروناس

ار ای مقاغه شرایط علوی را مویتوالا

محالری نبالا مالضال فرونا عاایانگواری ب مواری عودم وحودت رویوه ار بو
اسهگاههای موئالل و خأل قانالنی ارزم نه حقالق و موئالغ

های افراا و اسهگاهها

اانو
محوری نبودن موضوع کرونا

اگرچه ویروس فرونا قبل از بهم ماه 98وارا فشالر شدهبالا؛ اما همزموانی اپ ودمی
نندلالانزا ار فشالر باع

به تاخ ر افهاا بررسیهایعلمیتر ارایو خصوالص شود

ای ویروس ناشناخهه اس ؛ ازای رو بخشی از اشهباهات موئالن قابلقبالل اس
وزارت بهداش

طی اطالع های رسمی ار 30بهم ماه از ابهالی او ب مار ار اسوها

قم به ویروس فرونا خبر ااا بالفاصوله ایو ویوروس بوه اغ ول اارابوالا قودرت
واگ ری بهسرع

ار حال گوهرش ار نقاط مخهلف فشالر بالا و ار شورایطی فوه

زمزمههای تعط لی برخی نقواط مخهلوف فشوالر جهو

مقابلوه بوا ب مواری فرونوا

مطرحبالا اوغهمراا ار اظهاراتی تامل برانگ ز بعد از تعط الت نالروز  99خطورات
ناشی از فرونا را انکارفراند و با عاایسازی فل ه فعاغ
فالوید 19شدند و هم

امر باع

ها باع

تشودید ب مواری

ش ال اوباره ب ماری فرونا ار خرااامواه شود و

مهاسدانه ابهال و قربانیشد تعداا زیاای از مورام فشوالرما را بوهاغ ول مبوهال بوه
ب ماری فالوید 19ارپی ااش
احمد پزشك ب مارسها میگالید« :از ابهدای امر وقهی اوغ
ملی فرونا را به وزیر بهداش
و مهار ای ب ماری وحشهنا »

موئالغ

سوهاا

اااند معلالم بالا فه عزمی جزم نکراه بورای فنهورل
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عادیانگاری و کماهمیت شمردن تاثیرات بیماری

بنا بر برخی مصالبات سهاا مبارزه با فرونوا محودوای هوایی شوامل غتوال تموامی
تممعات غتال مماغس خهم و عروسی ار تانرها ساغ ها و منازل تعط لی تموامی
فهابخانهها بالسها هوا و پوار هوا و تدرجگواههوا اراهوه خودمات رسوهالرا هوا و
فو فالاها فقط بهصوالرت ب ورو بور و غ ره اعموال شود اموا بوا بویتوالجهی و
ناایدهگرفه ش الهنامههای بهداشهی و غدل

از فرونا تالسط مرام نزا ماسوك و

بیمحابا رف ونمدفرا ار مرافزخریود و فروشوگاه هوای بوزرج و عموده و بوه
اسهقبال مرج میروند
زهرا پرسهار ب مارسها اظهارمی فند :م واقعا ار تعموبم چورا مورام اینقودر
بیمبانت هوهند فکر میفنند فرونا یه سرماخالراگی جزهی هو

و اگور موریض

بشند ه چ مشکلی براشال پ شنم اا نمیاونند فه موئله مرج و زندگ ه»
عدم وحدت رویه در بین دستگاههای مسئول

تقل ل ب ماری فرونا به مالضوالعی زیووهی و واگويارفرا ن بوه وزارتبهداشو
بووهعنووالا مهووالغی اصوولی مهووار فرونووا اشووهباه اسووهراتژیك بووهشوومارمیروا همووه
اسهگاه هایاجرایی و وزارتخانههای فشالر اعم از فرهنگوی اقهصواای اجهمواعی
بهداشهی نمالزشی و با انومام وحدت همکاری و هم اری خالاهندتالانوو

بوا

جلالگ ری از عدموحدترویه ار اموالر فنهورل و فواهش ب مواری و تالانمندسوازی
مرام و نس بایدگا از ای ب مواری هموه خودمات پشوه بانی و اقودامات نزم را
اراخه ار افراا بگيارند
احمد مدرساانشگاه میگالید«:برای مهار ای ب ماری بایود بو

اسوهگاههوا

همافزایی و همکاری فالقاغعااه وجالا ااشوههباشود اسوهگاههوا نبایود بوهصوالرت
جزیرهای عملفنند»
خأل قانونی درزمینه حقوق و مسئولیتهای دستگاهها

خألها و فاسهیهای گالناگال ار قالان

و مقررات مالجالا ار پانودمی فرونوا فوارفرا

برخی سازما ها و اسهگاهها را نافارنمد ساخههاس

ای فاسهیها ار سه بخوش قابول
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ارموا

و نمالزشپزشکی خألهای قانالنی ارخصالص روابط م ا سازمانی ایو وزارتخانوه و
ایگر وزارتخانهها و سازما ها و ارنهای

مشکالت برو سازمانی ای خألها و نبوالا

برنامههای جامع برای ساماندهی مقالغه فرونا و عدمنظارت مملس و نهااهوای نظوارتی
بر موایل پاندمی فرونا زم نهساز عدممدیری
ب ماری فرونا شدهاس

جامع یكپارچه و فارنمد ار مبوارزه بوا

و باوجالا تالشهای عدیده همچنا مشکالت پانودمی فرونوا

ار فشالر روند فزایندهای اارند
حو

مدرس رشههحقالق اظهارمیفند«:مهاسدانه ارزم نه فرونا ازیكطرف خوأل

قانالنی و نحاله برخالرا را شاهد هوه م و ازطرفایگر اجرای قوانال تالسوط ممریوا ؛
بهعنالا مثال هنالز سرارگمی و ابهام ار مشخصفرا جرم افراا تخطیفننوده از قوانال
اغزام زا ماسك و رعای

اسهالراغعملهای بهداشهی وجالا اارا»

شرایط زمینهای

شرایط زم نهای مممالعهخاصی از شرایطاند فه ار یك زما و مکا خاص جموع
مینیند تا بوهر نزم برای شکلگ ری پدیوده را فوراهمفننود (فوالرب

 2012ص

 )154بهعبارتایگر شرایط زم نهای زم نه و بوهر را برای حکمرانی پاندمی فرونا
فراهممیفنند ای شرایط ار پژوهش حاضور عبارتنوداز :فقودا حمایو

نهواای

ضعف نمالزش و اطال رسانی و فقدا سالاارسانهای
فقدان حمایت نهادی

حمای

نهاای را می تالا ار م زا توه ل روند افهووا

منوابع فل ودی ار سوطح

جامعه نظ ر حمای ماغی فمك فنی و نموالزش ن وروی انووانی ازسوالی نهااهوای
اوغهی تعریففرا ( )Lin & Ho, 2016منظوالر از حمایو
بحرا فرونایی بهمعنای مراقب

اجهمواعی و نهواای ار

و فمكفرا توه لگرا و سازما های رسمی و

مرامنهاا به اقشار نسو ب پويیر جامعوه نظ ور زنوا سرپرسو خوانالااه فوارگرا
ساغمندا و اس

اوغ

ازطریق وضع قالان

و مقررات هنمارها یا س اس های

حمایهی ویا محدوافننده نقش مالثرتری ار ای زم نه ایدا مویفنود بوهنحوالیفوه
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حمای های اجهماعی اوغ

و نهااهای حمای گور مورامنهواا نقوش بووزایی ار

فاهش احواس ناامنی ار پاندمی فرونا اارند
غ ال فارشناس ااارهبهزیوهی میگالید«:فرونا خ ل ا را به خوا
باع

سو اه نشوالند

ب کاری و قطع ارنمد افراا شد مگه بالاجه و تالا سازما موا چقودر اسو

فه هرروز تعداا مداجالها زیاا م شه»
ضعف آموزش و اطالعرسانی

نمالزش تمربهای اس

مبهنی بر یااگ ری و بهمنظالر ایماا تت رات نوبهاً پایدار ار

فرا تا او را قاار به انمام فار و بهبالابخشی تالاناییها تت ور مهوارتهوا اانوش
نگرش و رفهار اجهماعی فند بنابرای نمالزش بوه مدهوالم تت ور اانوش نگورش و
تعاموول بووا همکووارا اسوو

(جووالاای

اطال رسانی ار پاندمی فرونا بهحدی اس
ار حکمرانی مطلال
گروهی ارجه

اانو

 1383ص  )234اهم وو

نمووالزش و

فه میتالا ننرا مهمتری رف

و مالغده

نمالزش و اطال رسانی شوداف و به نوه رسوانههوای

ارتقای نگاهیهای مرام نقش مهمی ار فرهن سازی مالثر بورای

پ شگ ری از ش ال ای ب ماری اارا
علی ارای باره اظهار میفند«:اگرچه صداوس ما ار روشونگری مورام خوالش
ارخش د وغی نمالزش فه همش به اینا مربالط ن و

همه اسهگاهها باید پوای فوار

باشند واقعا مرام ن از به نمالزش موهمر اارند ارای خصالص»
فقدان سواد رسانهای

سالاارسانهای یعنی تالانایی و قدرت اسهرسی و تحل ول سالاارسوانهای ارزیوابی و
انهقال اطالعات و پ امهای رسانهای اس

فه میتوالا ار چوارچال هوای مخهلوف

چاپی و غ رچاپی عرضهفرا سالاا رسانهای بهعنالا یکی از مهمتوری پدیودههوای
عصر اطالعات اس

تا به مخاطب فمك فند سطح اطالعات و اانش خالا را بوال

اسهدااه بان نبرا و سعیفند از سر عاات و صرفا برای تدریح از رسوانههوا اسوهدااه
نکند بلکه با ب نش و نگاهی نزم به تالغ د و تدو ر پ امها بپراازا (گالهری 1396
ص  )45ب ماری فرونا ن از به ارتقای سطح سالاارسانهای افراا مرتبط بوا ب مواری
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فرونا و
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همراهی با سبك جدید زندگی را سبب شدهاس

فرشهه مدرساانشگاه میگالید« :ار شبکههایاجهماعی مموازی پور اسو
اخبار واقعی و جعلی برخی از مرام نمیتالنند ارس

از

و غلط اطالعات رو خوال

تشخ ص بدند»
شرایط مداخلهگر

از مالارای فه شرایط علی را تخد ف یا تشودید و

شرایط مداخلهگر عبارت اس

 )2012ازای رو میتالا از عالامل تحریمهوای

یا بهنحالی تت ر میاهند (فالرب

اقهصاای فمبالا امکانات و تمه زات پزشکی و نقض حقالق شوهروندی بوهعنوالا
شرایط مداخلهگر فه ار مالرا مطاغعه ت ث ر میگيارند نام برا
تحریمهای اقتصادی

قرارگرفه ایرا ار فهرس
فهرس

قربان ا اصلى ویروس فرونا بوههموراه قرارگ ورى ار

تحریمهاى ظاغمانه نمریکا به ارهمتن دگى موو غه اامو زاهاسو .نسو ب

تحریمهای ایانتمهحده برای نظوامپزشوکی و ارموا فشوالر اررابطوه بوا واراات
مالاااوغ ه اارو و تمه زاتپزشکی بهویژه ار شرایط همهگ ری ویروسجهانیفرونا
غ رقابل انکار اس

و ای منمر به مطرحشد اصطالح «تروریوم پزشکی» نمریکوا

تالسط وزیرامالرخارجه فشالرما شد (خالشحال  1399ص )7
علیرغم تاف د مقامات بو اری از فشالرها و سازما های ب اغمللی بور ضورورت
غتال تحریمهای نمریکا عل ه ایرا ارجه

تضم

اسهرسی فامل نزااانه و منصودانه بوه

خدماتبهداشهی اارو و تمه زات پزشکی برای مرام خالا و همراهوى ار تو م یوك
فانىعمالمىجهانى به نام سالم
ب اغملل ار تام

اما نمریکا با یكجانبهگرایى و عدمهمکاری با جامعوه

سالم جهانی و س اسىفورا مالضوال بهداشو

جهوانی هرگالنوه

صاارات اارو به ایرا را ممنال اعالمفرا و ای تحریمهوای نامشورو عالاقوب مندوی
برای سالم

جهانی و امن

بهداش

بهبارنوراهاس

ف الا مدرس اانشگاه اظهار موی فنود« :بخوش مهموی از مشوکالت اقهصواای
جامعه فرونایی ما به تحریمهای نمریکا وابوهه اس

شواید اگور تحوریمهوا نبوالا
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میتالنو

اوغ

تاحدی رفاه رو ار اورا بحرانی فرونا مه افنه»

کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی

به رغم وجالا پزشکا و فاارارمانی مهعهد و مهخصص ار ب مارسها هوا فقودا و
فمبالا امکانات پزشکی تمه زات ارمانی و حداظهی و فمبالا تخو هوای نی سوی
یووال امکووا اراهووه خوودماتارمووانی مطلووال
ازم ا براهاس

را بووه ب مووارا مشووکال بووه فرونووا

و ارفنار نمار فزاینده و صعالای مبهالیا و افراا مشکال به فرونوا

مالجی از نگرانی را ار ب

عمالم مرام و فاارارما ب مارسها ها ایماا فراهاس

ام رمحمد از اعضای فاارارمانی ب مارسها میگالید« :ای ب ماری توالا موا را
و امکانوات ایگوه بورای

گرفهه هر روز تعداا مراجعاتما ااره زیاا م شه تخو
ای همه ب مار نداریم»
نقض حقوق شهروندی

حقالق شهروندی بر سهمحالر حقالق مدنی س اسی و اجهماعی بن ا نهوااهشوده و
ار قانال اساسی فشالر به عنالا پایه و قالام روابط تقابل اوغ
اوغ

بر مرام و مورام بور

تلقویمویشوالا بورای اسواس حقوالق شوهروندی نم خهوهای از وظوایف و

موئالغ

های شهروندا ارقبال یکدیگر جامعه اوغ

حقالق شهروندی امری بدیهی اس

و حافم

اسو

اهم و

و نگواهی از حقوالق و تعهودات شوهروندی

زم نه انمام وظایف اوجانبه را فراهم مویفند شوهروندی مودر حواهز چهوار بعود
حقالق تکاغ ف مشارف

و هالی

اس

حکمرانی مطلال

فامل افراا بهالاند ار خلق بوهرهای مشارف زا و ترب

باید بوا جامعوهپويیری

شهروندا مووئالغ

پويیر

گامهای واقعی و اسهالار براارا
حو

اظهارمیفند «:بیتداوتی و موئالغ

یه عده از مرام اس

اصال نمیاونند یا نم خالاهند بدهمند فه تال هر فشالری حهی

نمریکا باشند یه حق و حقالقی را باید رعای
غ رضووروری و مشووکلزاس و
مشارف گریز هوهند»

گریزی تال پالس

و خال و ریشوه

فنند ایو سودرها و اورهمویهوای

نمووی اونووم چوورا برخووی افووراا بوویمبووانت و
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راهبردها
اسهراس و فالرب

هدف راهبراهای موالرانظر ار نظریوه زم نوهای را اااره فورا

نحاله برخالرا و حواس

نشا ااا نوب

به پدیده میااننود ار مطاغعوه حاضور

راهبراهای اوگانهای پ شنهاامیشوالا ای راهبراهوا عبارتنوداز :قرنط نوهخوانگی و
فاصلهگياری ف زیکی
قرنطینه خانگی

قرنط نه اجباری بهمعنای جداسازی و محدوافرا اجباری رف ونمد افراا گروهها
یا جالامع یك محل برای مدت زمانی مشخص بهمنظالر جلوالگ ری از فراگ رشود
ب ماری یا عامل خطرسواز اسو

از ننموایی فوه شورایط مکوانی فشوالر و منواطق

گالناگال با یکدیگر مهداوت اس

قرنط نه میتالاند با هدف مهار تواخ ر یوا تقل ول

ویروس فرونا مالرااسهدااه قرارگ را انبالفرا تالصو ههوای قرنط نوه ااوطلبانوه و
ماند ار خانه برای جلالگ ری از انهقال ویروس فرونا به اعضوای ایگور خانوه یوا
به افراا جامعه تالص همیشالا تا با ته ه ااروهوای

جامعه بو ار مهم و ح اتی اس

ضروری مایحهاج خانه و مالااغيایی اضافی با تاریخ انقضای طالننیمدت از قبول
برای قرنط نهخانگی ااوطلبانه

برنامهریزیفنند.

علی مدرساانشگاه اظهارمیفنود«:ار یکوی او مواه اول فوه بحو
مطرح شد واقعا عدهای رعای فراند و نمار هم خ لی پای
اوباره شدتگرف

قرنط نوه

اومد وغوی بعود از ن

بهنظرم باید با اجبار و اغبهه با حمای های رفواهی و مع شوهی

برای مدتی قرنط نه اجباری را ار شهرها انبالفن م»
فاصلهگذاری فیزیکی

مدهووالم فاصوولهاجهموواعی اساس واً ار جامعووهشناسووی بووا معنووایی مهدوواوت از ننچووه
مالرااسهدااه مهالغ ا امالر بهداش

و ارما قرارمیگ را مدنظر اس

ان ل اغودریچ

اسهاا علالمس اسی نالر ایوهر نمریکا با انهقاا از فاربرا و اسوهدااه نابموا از واژه
فاصلهاجهماعی واژه فاصله ف زیکی را پ شنهاافرا زیرا انهقال ب ماری زموانی اتدواق
می افهد فه فراساغم ار تماس نزایك با ترشحات تندووی فرانغوالاه قرارمویگ ورا
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يرات تندوی فه برای چند ساع

همچن

را نغالاه فند .از ای رو سازما بهداش

ار هالا باقیمیماند میتالاند فرا سواغم
جهانی ن ز به هم

خالا را ار اسهدااه از ای واژه پيیرفهه و ايعا ااشههاس
باع

نه مه رس ده و اشهباه

فوه اسوهدااه از ایو واژه

بدفهمی ار سطح جهانی شدهاس  .ارواقع ن فاری فه بایود بورای مراقبو

فرای و گروهی از خطر ابهال به فرونا انمام ااا انمامِ فاصله ف زیکوی و اجهنوا
از فاصلهاجهماعی اس

.

سع ده پرسهار ب مارسها ارای باره میگالید« :تنهوا راه پ شوگ ری بورای ایو
ب ماری رعای

فاصله حدوا او مهری ار تعامالتما اس

وغی خ لیهوا ایو را

رعای نمیفنند مثال ار مهرو واحد صف نانالایی و »
پیامدها
فنش و وافنشهایی فه برای مقابله با مدیری فرا یك پدیده صوالرتمویگ ورا
پ امدهایی را ارپی خالاهدااشو (فالرب

 )2012ار پوژوهش حاضور حکمرانوی

مالجالا پ امدهای پنجگانهای را به همراه خالاهدنورا فه عبارتنداز :تشودید بحورا
احواس ناامنی نابرابری اقهصاای نابرابری اجهماعی و نوابرابری ار فرصو هوای
نمالزشی ممازی
تشدید بحران

براساس گزارش وزارتبهداش

بر اثر ش ال ویروسفالوید 19ممموال ب موارا

فرونایی ار فشالر از مرز او م ل ال

ندر گيشههاسو

ممموال جانباخهگوا ایو

ب ماری ن ز به ب ش از 59هزارندر رس د با شورو فصولزمووها و شو ال ب مواری
نندلالانزا چنانچه مورام رعایو
خطرنا

اسوهالراغعمل هوای بهداشوهی را نکننود وضوع

خالاهدشد.فنش و وافنشهای غ راصالغی مداخالت انووانی ار ب مواری

فرونا را نه بحرا بلکه تشدید بحرا باید نام د
ناصر پزشك ب مارسها ارای باره میگالید« :مرام باید واقعا بدانند ارصالرت
عدمرعای

اسهالراغعملهای پزشکی به اسهقبال مرج میروند شما بوه نموار نگواه

فن د هرروز شاهد روند افزایشی مبهالیا هوه م»

آسیبشناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

119

احساس ناامنی

امن

از ن ازهای اساسی و ضروری ار سطالح فرای و اجهماعی تلقی میشالا فوه

پ الند ناگووهنی ن با زندگی غ رقابلانکار اس

و فقدا یا اخهالل ار ن پ امودها

و بازتا های نگرا فننده و مخربی بهانبال اارا اغدغه هم شگی بشر برای ت م
امن

ار مقالغه ای جدید با عنالا احواس امن

اجهماعی ظهالرمیفند ار پاندمی

فرونا چهار بعد احوواس ناامنی قابولاسوههبنودی هووهند(:جانی مواغی روانوی و
اجهماعی) و نهایج بهاس نمده حافی از ن اس

فوه مورام احوواس نواامنی را ار

حالزههای مخهلف تمربه فراهاند
حو

فارمند اورژانساجهماعیبهزیوهی میگالید«:از روز اول ب ماری تعوداا

تماسا با اورژانساجهماعی زیاا شده و همه بهخصوالص خانالموا ن واز بوه مشواوره
اارند چال ای ب ماری از جه

روحی روانی مرام رو حوابی بههمریخهه»

نابرابری اقتصادی

یکی از مهمتری تبعات پاندمی فرونا وارافرا ضربات مهلك و جبورا ناپويیری
به پ کرهی اقهصاا جالامع ار سطالح فال و خرا اس

اگرچه ای ویروس تمامی

اقشار جامعه ایرا را ار معرض خطر قرار ااا اما به نظور مویرسود بعضوی اقشوار
بهویژه فوبوفارهای خورا همچوال بخوش حمولونقل گراشگری رسوهالرا هوا
اغيیهفروشیها ساغ های ورزشی و مهدفالا ها ازجمله مشاغل زیا اه ار بحرا
فرونا هوهند طبوق گوزارش مرفزنموارایرا ار بهوار سوال  99جمع و
15سال و ب شهر حدوا 22م ل ال و 96هزارندر بالا فه نوب
قبل ب ش از یك و ن م م ل ال ندر فاهشااش

شواغال

به فصل مشوابه سوال

ای نهایج تواث ر مووهق م فرونوا بور

بازار اشهتال فشالر را نشا میاهد
نرش ارای باره اظهارمیفند«:برخی فارها خ لی نس بایدند تال ای بحرا خ ل وا
فه ب مه نبالاند و بهصالرت مالق

فار میفراند ب کار شدند اغبهه برخی افوراا فوه توال

فروشگاههای مالااغيایی نانالاییها قصابیها و فار میفراند فرقی براشال نکرا»
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نابرابری اجتماعی

ار تاریخ اجهماعات انوانی اههمام به ایماا سلوولهمراتوباجهمواعی و تع و

طبقوات

بهمعنای عام ن برحوب اخهالف افراا ار غ اق ها و شتلها سابقهای طوالننی ااشوهه
و هوو چ جامعووهای را نموویتووالا یافوو

فووه ار ن قشوورهای مخهلووف اجهموواعی

وجالانداشووههباشوود ازای و رو قشووربندی اجهموواعی نوواظر بوور نووابرابری سوواخهارمند و
سلولهمراتبی هر جامعه اسو

و ب وانگر برخوالرااری یوا محروم و

مخهلف از مزایای س اسی اقهصاای فرهنگی و اجهماعی اس
ازجمله ااشه خصل

اقشوار اجهمواعی

قشربندی ویژگیهوایی

اجهماعی قدیمی بالا ب اغمللی بالا پ امدها و نهوایج ویوژه

ااشه و ن ز اشکال و صالر گالناگال را ااراس

(تاج بخش )1394

اگرچه فروناویروس بهشکل امالفرات وك عمولفوراه و اقشوار غنوی و فق ور
باسالاا و بیسالاا ز و مرا شهری یا روسهایی همگی اربرابور نسو بپويیری ن
وضع

مشابه و یکوا اارند وغی از ابعاا ایگر تمایزاتی اارا
بهروز مدرساانشگاه میگالید«:ار ای ب ماری اونایی فه شتل اوغهی ااشوهند

اصال نس بی ندیدند چال حقوالق و مزایاشوال رو بوهراحهوی اریافو

مویفرانود

بهخصالص اینکه ای تعط ل ا هم به ندع اونا بالا و به ضرر بق ه»
نابرابری در فرصتهای آموزشی مجازی

نابرابری ار فرص های نمالزشی یکوی از انوالا نوابرابریهاسو
نظامهای نمالزشی جالامع سایه افکنده اس

فوه هموالاره بور

وجالا و حضالر نابرابریهای نمالزشی

ارفنار ایگر نابرابریها و ارارتباط مهقابل ننها ار اغلب یا همه جالامع وجوالا اارا
و ازای منظر نقطهضعف فل نظاماجهماعی محووال مویشوالا سوازما نمالزشوی
علمی و فرهنگی سازما ملل مهحد(یالنوکال) ار گزارشوی اعوالم فورا فوه فقور و
تبع ض بهعنالا اصلیتری انیل نابرابری نمالزشی هووهند فوه باعو
فالافا و نالجالانا از نمالزش ار بو اری از فشالرهای فق رنش
اخهرا معلالن و
اینهرن

شدهاس

محروم و

و محروم بهویژه

ارحاغیفه فالافوا خوانالااههوای مرفوه جامعوه از

مالبایل و غپ تاپ برای اااموه تحصو ل و نموالزشهوای مموازی اسوهدااه

میفنند شمار زیاای از اانشنمالزا و اانشمالیا فاقد ای ابزارهای تکنالغالژیوك
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هوهند مالضال نابرابری نمالزشی با شرو بحرا فرونا تشدیدشدهاس
فرشهه میگالید«:خ ل ا معهقدند فرونا باع
ارحاغیفه تال واقع
ارس

برابوری فرصوهای نمالزشوی شوده

چ ز ایگریه فوی فه به نا شب محهاج اس

و حوابی هم نداره چطالر میتالنه هزینه اینهرن

و را تام

و بعضا سالاا

و خرید گالشی هالشومند

فنه».

مدل پارادیمی حکمرانی پاندمی کرونا
یکی از اهداف پژوهش حاضر رس د به یك مدل پاراایمی حکمورا ار پانودمی
فرونا بالا ار ای قوم

با عطف به ایو مالضوال فوه بوا اسوهدااه از روشهوای

منومم به مداه م و مقالنت نهوایی رسو دهایوم مویتوالان م روابوط و نووب
مقالنت را با یکدیگر ار قاغب یك مدل اراههفن م

مدل  .1مدل پارادیمی حکمرانی بحران کرونا

بو
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نس بشناسی حکمرانوی بحورا فرونوا انموامشود بوا
اسهدااه از روش نمالنهگ ری هدفمند  19ندر مالراپرسش قرارگرفهند و با روش تئوالری
زم نهای ابعاا مالضال فاغبدشکافی شد یافهههای پوژوهش نشوا ااا ار بحورا فرونوا
شوورایط علووی عبارتنووداز :محووالری نبووالا مالضووال فرونووا عوواایانگوواری ب موواری
عوودموحوودت رویووه ار بو
موئالغ

اسووهگاههووای موووئالل خووأل قووانالنی ارزم نووه حقووالق و

های افراا و اسهگاهها فقدا حمای

نهاای ضعف نمالزش و اطوال رسوانی

و فقدا سالاا رسانهای بهعنالا بوهرهای ای ب مواری هووهند تحوریمهوای اقهصواای
فمبوالا امکانوات و تمه ووزاتپزشوکی و ناایوودهگورفه حقووالق شوهروندی از شوورایط
مداخلهگر ار ش ال ب شهر ای ب ماری محوال میشالند راهبرا اصلی مالرااسوهدااه ار
ای بحرا قرنط نهخوانگی و فاصولهگوياری ف زیکوی شناسواییشود تشودید بحورا
احواس ناامنی (روانی جانی ماغی و اجهماعی) نوابرابریهوای نمالزشوی اقهصواای و
اجهماعی از پ امدهای ای بحرا محوال

میشالند

ار بخش مبانی مدهالمی پژوهش ب وا شود فوه حکمرانوی بایووهی اارای چوه
اغزاماتی باشد فه باع

انومام و یگانگی و ارتقای هماهنگی ب

فنشوگرا شوالا

سپس مواهل حکمرانی ار بحرا فرونا بررسی و تالضو حاااهشود فوه اقودامات و
های مالثرتری بایود ارراسوهای همواهنگی و یوكپوارچگی م وا يیندعوا

فعاغ

مخهلف صالرتپيیرا تا ارجه
ب

حافم

حل ای فاجعهبشری گد وگال و نگاهی مشهرفی

و مرام پدیدنید و سپس با اتخاي تصم مات مشهر پ راموال موواهل

و پ امدهای بحرا فرونا راهحلهای معقالننهای ارپ شگرفههشالا
امروزه اوغ
اس

و حافم

با گوهراگی ابعاا و پ امدهای ب ماری فرونا روبهرو

فه تاث رات فراوانی بر اقشار گالناگال مرام ااشههاس

معضالت فراوا ن ارخالر تالجه و تعمق اس

بر ای مبنا اسهدااه از شو الههوای

سنهی ار حکمرانی پاسخگالی حل ای مواهل ن وو
خالق

و وجالا چواغشهوا و

ازایو رو ن واز بوه ابودا و

ار ش الههای حکمرانی ب ش از پ ش احواس شدهاس

روشهوای سونهی

ار حکمرانی اارای شکافها و گولهای فراوانی همچال نظوام سلوولهمراتبوی
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بالروفراسی زیاا و زاهد اااری تمرفزگرایوی ار اخه وارات و موالارای از ایو قب ول
اراهوهشودهانود فوه از

بالاهاند مودلهوای بوهروز و جدیودی از حکمرانوی خوال

اهداف اسهانداراها سازماندهی و پ چ دگیهوای مهدواوتی برخالراارنود.مطوابق بور
تعریف بانكجهانی حکمرانیخال

ار اتخاي س اس های پو شب نویشوده نشوکار

اوغ

بالروفراسی شداف پاسوخگالیی سوازما هوای اوغهوی ارقبوال برناموههوا و

فعاغ

فعال مورام ار عرصوههوای س اسوی و اجهمواعی و ن وز

های خالا مشارف

عداغ اجهماعی و برابری همه اشخاص اربرابر قانال تبلوالرمییابود.بوهطالرخالصوه
مممالعه اسهالراغعملهای حکمرانی خال
عبارتنداز :پاسخگالیی شوداف

بر پایه پونج اصول اساسوی بناشوده فوه
مراموی و تحوالل و

قابل و پو شب نوی مشوارف

پالیایی اسهالار اس
ار مهال اصوالل مودیری

صورفنظور از اینکوه بحورا یوك سو ل زغزغوه

نتشسالزی یا یك ب ماری واگ ر فشنده باشد مدیری

بحرا را شامل پونج سوطح

ارنظرمیگ رند فه عبارتنداز:شناسایی پ شگ ری تحقق و پاسخ به بحورا اح وا و
افزایش تا نوری ار مالقع
اوغ

و مل

های مشوابه مهاسودانه ار مالاجهوه بوا بحورا فرونوا

ارمقابل شال های مخهلوف توا نوری نزم را نداشوهه و حافم و

هنالز نهالانوههاس

سازوفارهای مدیری

بحرا را ار سازما های خالا ارونیفند

ار ای بحرا با یك نال ناهماهنگی ارم ا فنشگرا ای حالزه مالاجه هوه م فوه
تاحدزیاای ناشی از س طره رویکرا سلولهمراتبی حکمرانی اس

فه نافارنمدی ن

مالراايعا مصاحبهشالندگا قرارگرفههاس
ار بحرا فرونا فمبالا امکانات و تمه زاتپزشکی اراهه خودمات نامناسوب
عدم وجالا برنامه منومم عمل اتی فه بهالاند تاث رات مخر
به حداقل برساند و غ ره قابلمشاهده اس

نغاز ایو ب مواری ابهودا بوا انکوار و

بحرا ساخهگی سپس بوا سورارگمی و ابهوام و ارنهایو
مندعالنه با مالقع

ن را ار ابعاا مخهلوف
بوا مالاجهوه

حافم و

روبهروشد ای ب ماری از اسدندماه سال  98زنو

را بهصداارنورا و روند فزاینده مبهالیا و جانباخهگا و عدمرعای

هشودارها

فاصلهگوياری

ف زیکی و بیتالجهی به اسهالراغعملهای پزشکی عموال ایو رونود را تشودیدفرا
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بحرانیبالا مالضال فرونا از ابعاا گالناگال قابلبح
مواهل بهنالعی ریشه ار س اس هوای اوغو
مشارف

اسو

عودم بوهرسوازی مناسوب و جلوب

مرام ار قاغب سازما های مرامنهاا بیتداوتی و بیاعهمواای بوه برخوی

نهااهای حافم هی و نبالا حکمرانی بحرا ار ایرا اس
اسهدااه از حکمرانی شبکهای اس
مدیری

بهنظرمویرسود هموه

برای مبنا جامعه ن ازمنود

تا بهالا از ن بوهعنوالا ابوزاری تالانمنود بورای

و پاسخگالیی بحرا اسهدااهفرا بهنحالیفه با اسوهدااه از بوو ج شوبکه و

س وهم فرماندهی بحرا به تقالی

و حدو انوومام و همواهنگی م وا بوازیگرا

مخهلف شبکه پرااخ
پیشنهادات
باتالجه به بررسی بوهرها و زم نهها علول اثرگويار اسوهراتژیهوا و پ امودهای ن
پ شنهاا میشالا تا بوهرها و زم نههای اثرگيار بر ن ار سطالح خرا م انه و فوال
مالرامطاغعه و بررسی قرارگ را همچن
جامعه ار چن

باتالجه به اهم

شرایطی همدکوری همودغی و همراهوی بو

حافم هی همچال بهداش
بهرهگ ری از ظرف

همچن

نمد

با بوط مالغدههای مهم حکمرانیخال

رویهها و اطالعات و پاسخگالیی؛بوهرسازی جه

ار قاغب سازما های مرامنهاا و حافم
هموالیی ب

و ویرانگر اس

ضوروری

رسانهملی برای افوزایش نگواهی و اطوال رسوانیهوای

موهمر از اقدامات نزم ایگر اس
نظ ر شداف

نهااهوای مودنی و

و ارما نهااهای اطال رسانی و همکاری مورام بورای

ار اما ماند از تبعات ویروس فرونا فه بو ار مخر
اس

مالضال و نگرانی نحواا

فنشگرا و با محالری

مشارف

مراموی

قوانال مویتوالا بوا ایمواا همگرایوی و
مرام بر پ امدهای مضور ایو ب مواری فواهق

منابع
تاج بخش ,غالمرضا ( )1394جامعه شناسی جامعه هند انهشارات نسما نگار اصدها
تاج بخش ,غالمرضا ( )1399وافاوی سبك نالی زندگی ار عصر پوا فرونوا فصولنامه
مطاغعات راهبرای س اسهگياری عمالمی شماره تابوها 74 ,
قلی پالر ,رحم اهلل شریف زااه فهاح ( )1382حکمرانی خال و نقش اوغ تهرا
انهشارات فرهن مدیری 1 ,
تقالایی موعالا مالیدفر سع ده ( )1394بررسی رابطوه مودیری بحورا و سوازماندهی
فضایی و امن ار گراشگری ممله برنامه ریزی و تالسعه گراشگری129 ,13 ,
سازما بهداش جهانی (Coronavirus disease (COVID-19) advice for the )2020
/public: Myth busters. Retrieved from https://www.who.int/emergencies
جالاای  ,س د رضا س د ( )1383تالسعه انوانی و چشوم انوداز ب وو سواغه جمهوالری
اسالمی ایرا فصلنامه فمال مدیری 162-143 ,8 ,
خانی ,نرش ب داغه ( )1399ساخ بندی و افهراق حالزه پالغ ه وك از پاغ ووی؛ توایالا و
سازوفارهای فنهورل و مودیری بحورا پانودم ك ب مواری فالویود  19فصولنامه
پژوهش های راهبرای س اس 31-1 ,)33(9 ,
خالشحال ,جل ل تالتالنچ ا مهری ( )1399مدیری بحورا و فواهش ریووك هموه
گ ری ویروس فرونا(با تاف د بر تالانمندی های ایرا ) اانش پ شگ ری و مدیری
بحرا 227-139 ,10 ,
ف رحی ااووا افوری عبداغحم د حاجی نص ری سع د فاضلی محمود ( )1396مودل
اااه بن اا بررسی جامعه شناخهی حکمرانی ن ار بحرا اریاچه اروم ه فصلنامه
مطاغعات راهبرای س اس گياری عمالمی57 ,
ژیژ  ,اسالوی ( )1399تصم می فه فرونوا ویوروس بور موا تحم ول فوراه :فمالن ووم
جها گوهر یا قانال جنگول ترجموه صواغح نمدوی مممالعوۀ ویوروس فرونوا و
ف لوالفا سای نسال
فانی علی اصتر اانایی فرا حو حو نی یعقال ( )1392ظرف خط مشی گياری
عمالمی :فل د تالسعه یافهگی ملی تهرا انهشارات صدار ,چاپ اول
فنی زهره ( )1399تحل ل ایدگاه حق زندگى شهرى و مالاجه با بحرا ویروس فالویود
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 19فصلنامه اانش پ شگ ری و مدیری بحرا )3(10 ,
فالرب اسهراوس ( )2012اصالل روش تحق ق ف دی :نظریه مبنایی رویههوا و شو الههوا
ترجمه ب ال محمدی تهرا پژوهشگاه علالم انوانی و مطاغعات فرهنگی
ف انپالر مهرااا رضوایی حوو اهقوانی روح اهلل ( )1387حکمرانوی اسوالمی مرفوز
بررسی های اسهراتژیك ریاس جمهالری
گالهری محمالا رضا صلحی مهناز جرمند هان ه ( )1395فواربرا نموالزش سوالاا رسوانه ای
برای تت ر نگرش ار مالرا خالا ارمانی مکمل های نغری فصلنامه پزشکی6-1 ,
معمارزااه غالمرضا یگانگی س ده عاطده اغالانی س د مهدی ( )1395اوغالیو بنودی
شاخص های حکمرانی خال ار سازما های فوارا فصولنامه رسواغ مودیری
اوغهی9-1 ,)21(7 ,
مدهالم و ویژگی های حکمرانی خال ( 11 ,1383مهرماه) هدهه نام برنامه ریزی
م دری ,احمد ( )1383تت ر ار س اس های بانك جهانی و پ ودایش نظریوه حکمرانوی
خال نامه مد د شماره 42
مشالن س جا ( )1395مواهل اجهماعی ترجمه هالشون نوایبی تهورا پژوهشوگاه
هنر و ارتباطات
فرهن
نااری محمد مهدی ( )1390حکمرانی خال  :معرفی و نقد اجماغی فصولنامه اسوالم و
پژوهشهای مدیریهی93-69 ,
بی نا ( )1383نظریات حکمرانی تهرا  :مرفز پژوهش های مملس شالرای اسالمی
ارویش نوالری سو م م ور اسوکندری فریبوا ( )1399حکمرانوی خوال و سوالم
اجهماعی ممله پژوهش و مطاغعات اسالمی سال اوم17-1 ,17 ,
پ لووهوری نووازن ارخشووا رسووهم نمووفب گ وی رضووا اانشوودرا فوورماهلل ()1396
نس و بشناس وی مالغدووههووای حکمران وی خووال پووژوهش هووای اخالق وی  ,سووال
هشهم(شماره او)104-89 ,
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