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دولت و پایداری اجتماعی در  و چالش (کروناویروساپیدمی )

 جامعه ایرانی

 2و گلناز سلیمانی فرد  1ایمحمد تقی سبزه

 چکیده

)ثروت( و زیرساختارهاری  ها از نظر مولفان منابعترین آنآوری یک جامعه به متغیرهای بسیاری مربوط است که مهممیزان تاب

ها، روابط دولت و ملت و وجود سازمان های غیردولتی همیار دولت و ویژگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی دولتقوی(، ) اقتصادی

و رابطه اش با مواجه با خطر )اپیدمی کرونا( می این متغیرها  ه است. این مقاله به بحث در بارههای فرهنگی و اجتماعی یک جامع

های از جامعه آور است؟ چه ویژگیدو سوال اساسی پاسخ داده می شود: آیا جامعه ایرن در برابر کروناویروس تاب که در آن زدپردا

 گذارند؟آوری تأثیر میو دولت ایران در این تاب

است. نتایج یدمی کرونا اپاز دوران  انروش های این تحقیق کتابخانه ای و مبتنی بر داده های تجربی و آماری و تجربه زیسته مؤلف

این تحقیق نشان می دهند ویژگی های دولت و جامعه ایران باعث شده اند میزان تاب آوری جامعه ایران در مقابله با خطرات جدی 

خودخطر جامعه ایران بی انضباط، ند است و دقت الزم را ندارد. کرونا پایین باشد: دولت در واکنش به مخاطرات کُاپیدمی نظیر 

و فاقد زیرساختارهای قوی درصد زیر فقر(  40د زیادی فقیر )آفرین، قانون گریز، دارای سرمایه اجتماعی متوسط رو به پایین، درص

برای ایجاد جامعه دیجیتالی است. مجموعه ویژگی های مورد اشاره باعث می شوند، جامعه ایران در مواجهه با خطرات ناگهانی و 

 واگیر نظیر کرونا دارای تاب آوری پایین باشد. از جمله بیماری های

 اپیدمی کرونا«، »سرمایه اجتماعی«، »دولت الکترونیک«، »جامعه خطر«، »فقر« کلیدواژه ها: »پایداری اجتماعی«، »

 

 
 استادیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا1
 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا 2
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 مقدمه و طرح مساله

مشاهده شد، وقتی که پزشکان بیمارانی  2019در دسامبر  چین 4ووهان برای اولین بار در شهرنوع بیماری واگیر است که  193کووید  

شناسایی  کروناویروس نوع جدیدی ازرا معاینه کردند که دارای عالیمی شبیه آنفوالنزا بودند اما با هیچ دارویی درمان نمی شدند، 

نفر، سازمان جهانی  1000از مرز  ویروسور تعداد قربانیان ویروس کروناداده شد و با عب 20195-کاوان شد که ابتدا به آن عنوان

، 6ا«»کرون کلمه تشکیل شده است: 4از ترکیب که  19کووید  کرد به نامبهداشت برای بیماری ناشی از آن، نام رسمی انتخاب 

چین مشاهد شد و ابتدا در این شهر گسترش پیدا در شهر ووهان  2019. این بیماری از دسامبر 2019و سال   8«بیماری»، 7«ویروس»

ماه به تقریباً تمام  4کرد و سپس به برخی از کشورهای همسایه، بعد در قاره آسیا و از جمله کشور ایران و سرانجام، در کم تر از 

تبدیل شد.  9پاندمی کشور( با شدت و ضعف و گستردگی متفاوت شیوع پیدا کرد و به پدیده ای همه جاگیر یا 2013مناطق جهان )

( می بینیم که هرچه از گذشته به زمان حال نزدیک می  1اگر به تاریخ بیماری های همه گیر نگاهی بیندازیم )موضوع جدول شماره 

به  1شویم زمان وقوع بیماری های همه گیر به هم نزدیک تر و شیوع و گستردگی آن بیش تر می شود. بر اساس اطالعات جدول 

سال کاهش  5و  5، 7، 30، 70، 100، 120، 150، 200سال، به  800ه بین شیوع بیماری های واگیر به ترتیب از حدود تدریج فاصل

یافته است و بر اساس آن می توان نتیجه گرفت که در آینده نزدیک احتماال بروز یک بیماری واگیر دیگری وجود خواهد داشت و 

واگیر دیگر در آینده آمادگی داشته باشند. از این رو گفته می شود جامعه آینده جامعه  لذا دولت ها و جوامع باید برای بیماری های

 همزیستی انسان با ویروس ها و در عین حال، مبارزه با آن ها از طریق واکسن هاست.

 
3 Covid 19 
4 Wuhan 
5 NK 19 
6 Corona  
7 Virus 
8 Dieseas 
9Pandemic 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
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 : بیماری های واگیر بشر و اثرات و پیامدهایش1دول ج

نام بیماری  ردیف

 واگیر

زمان )به 

 میالدی(

 اثرات و پیامدها مرگ و میر جغرافیا

طاعون  1

 ژوستینین

میلیون  50تا  25 اروپا و آسیا  751-541

 نفر

 افول امپراطوری روم

-1351 طاعون 2

1347 

میلیون  50حدود  اروپا و اندکی در آسیا

 نفر

زوال فئودالیسم در اروپا با کاهش 

 نیروی کار

و  15قرون  آبله  3

17 

میلیون  20حدود  آمریکا 

 نفر

ورود بیماری های اپیدمی همراه 

اروپایی ها به آمریکا و استعمار قاره 

 آمریکا

-1823 وبا 4

1817 

متمایزشدن آشکار کشورهای فقیر  چند میلیون نفر هند و مناطق اطراف

 از ثروتمند

آنفوالنزای  5

 اسپانیایی

1919-

1918 

آسیا، اروپا، آمریکای 

شمالی، قطب شمال و 

جزایر دور برخی از 

 افتاده اقیانوس آرام

 50تا  20بین 

 میلیون نفر

آغاز تالش های جهانی برای درمان 

 اپیدمی ها

آنفوالنزای  6

 هنگ کنک

1970-

1968 

حدود یک میلیون  کل دنیا

 نفر

 گسترش واکسیناسیون

سندرم حاد  7

 تنفسی

2003-

2002 

 کارایی مجدد قرنطینه نفر 774 کشور دنیا 26

آنفوالنزای  8

 خوکی

2010-

2009 

 575000تا  151از  کل دنیا

 نفر

 هشدار بهداشتی جدید به دنیا

-2016 ابوال 9

2014 

ضربه مالی به توسعه کشورهای  11000حدود  قاره آفریقا

 آفریقایی
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دسامبر   19کووید  10

تا حال  2019

 حاضر

 500.000حدود  کل دنیا 

نفر تا زمان تالیف 

 مقاله 

افزایش نجومی هزینه تولید 

ناخالص داخلی جهان، بیکاری 

عظیم نیروی انسانی، خانه نشین 

جمعیت جهان و  ¼شدن بیش از 

 تعطیلی مراکز مهم ارتباطی دنیا و ...

 منبع: استخراج از منابع مختلف در باره تاریخ بیماری های واگیر

اما مسئله اصلی در بروز بیماری کروناویروس صرفاً مربوط به تعداد مبتالیان و مرک و میر ناشی از آن نیست، بلکه بر امور دیگری 

اوال، در جهانی بودن آن است؛ خطری است که همانند سایر مخاطرات جهانی نظیر گرم شدن زمین، برمی گردد. خطر کروناویروس 

ای یا انبارکردن زباله های رادیو اکتیو به فضا یا زمان محدود نیست، همه بشریت را تهدید می کند. خطرات حاصل از انفجار هسته 

دوماً، به مانند بسیاری از خطرات جهانی که اُلریش بک اشاره می کند، در محاسبه ناپذیر، کنترل ناپذیر و جبران ناپذیر بودن آن است 

در قابلیت و سرعت انتقال سریع آن از فردی به فرد دیگر و از جامعه ای به جامعه (. سوماً، خطر کروناویروس 1397و  1388)بک، 

دیگر است و سرانجام، مهم ترین خطر کروناویروس در این است که توانسته است در تقسیم کار اقتصادی و اجتماعی جهانی اختالل 

 ه استی در برداشته و خواهد داشت. کروناویروس توانستایجاد کند، امری که پیامدهای دیگری را از ابعاد مختلف برای جامعه جهان

ملت ها با یکدیگر و نظام ارتباطی  -نظام های ارتباطی دولت آسیب های زیادی به دولت و جوامع بزند از جمله در مدت کوتاهی

شان جدا و خانه نشین کند، کارخانه درون جوامع، بین جوامع و بین انسان ها با یکدیگر را مختل، یا کامالً فلج کند؛ انسان ها را از کار

ها و کلیه مراکز تولیدی، مراکز عمومی، ورزشگاه ها، بنادر، مراکز توریستی در سراسر دنیا را به تعطیلی بکشاند و تقسیم کار اقتصادی 

زیرا شناخت نسبت  ازاین رو، مطالعه این پدیده برای همه جوامع از اهمیت بسیاری برخوردار است، و اجتماعی جهانی را فلج کند.

به ابعاد خطر این اپیدمی، باعث افزایش توان مقابله و افزایش تاب آوری هر جامعه در برابر این خطر بزرگ و آمادگی بر مقابله با 

 تهدیدهای احتمالی آینده خواهد شد. 

 چارچوب نظری

 تاب آوری اجتماعی
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نظریه پرداز 10اکولوژیکی به وسیله هولینگ یمفهومِ به مثابهآوی فاجعه است. مفهوم تاب واژگان بُعد جدید تحلیلی از آوری تاب

 هایشیوه ازمطرح و سپس آوری و مقاومت سیستم های اکولویکی«، ای تحت عنوان: »تاببا انتشار مقاله 1973بوم شناسی، در سال 

( 2001های اجتماعی، کارپینر )( در نظام2000سپس ادگر ) .یافتتوسعه و  استنتاج 1940دهه های سال روانپزشکیِ و روانشناسی

و  مدت (، در مدیریت سوانح کوتاه2003اکولوژیک، برنئو )-اجتماعیهای( در نظام2003محیطی، برکیس ) -سانیهای اندر نظام

به کار گرفتند.  آن را های بلند مدت مانند تغییرات اقلیمی( در پدیده1981تیمرمن )

در 11طرح هیوگو چهارچوب .شد مطرح هیوگو در همایش2005 سال از سوانح مدیریت بار در مباحث آوری«، نخستینی»تابهواژ

قانونی،  الیحه این تصویب زمان از ، رسید.12متحد« ملل سازمان بحران کاهش المللی بین استراتژیتصویبِ » به 2005ژانویه  22

 روی تمرکز سمت به بارز نحوی به پذیریآسیب  کاهش خطر بحران، عالوه بر کاهش و مخاطره ریزی برایبرنامه اصلی هدف

 فزاینده ؛ توجه13احمر« هالل و سرخ صلیب المللی بین فدراسیوناست. موافق دیدگاهِ » کرده پیدا گرایش جوامع، در آوریتاب ایجاد

بیابند.  را خویش توان تقویت و خود به کمک هایراه اآن ه تا شودمی است، موجب کرده خود متأثّر را گوناگون جوامع که آنچه به

 جامعه مختلف در ابعاد و یافت باالتری سوانح، جایگاه خطرهای کاهش عملیِ و بعدِ نظری دو هر آوری، درمفهوم تاب تدریج به

 در رویکرد کشورهای جهان، این از بسیاری زمان، در گذشت با .شد ، مطرح...آور وتاب آور، زیست بومِتاب معیشتِ آور،تاب

 جهت گیری است. این قرارگرفته توجه مورد ایفزاینده طور به ایمنطقه مقیاس جمله بحران از مدیریت ریزیبرنامه سلسله مراتب

                                                                                در جهت تأمین منافع جامعه است.                                                                          ایتأثیرگذاری در توسعه منطقه و بهتر مدیریت سبب به

 ورزیده تأکید در برابر  مخاطرات آوریدرتاب انسان نقش بر روشنی به نیز اخیر، هایدهه در پیوسته وقوع به هایبحران تجربه

 همگی 2012 در سال سندی و طوفان 2005 سال   نئواورلئان در در کاترینا طوفان و 2004 سال در هند اقیانوس سونامی .است

 و پذیرفت می صورت متفاوتی  سرعت با نمونه هر در کوچک روستاهای  و حادثه، برگشت شهرها از پس آن است که از حاکی

جوامع  گردد،سبب  می اجتماعی آوریتاب در واقع. است نمونه هر در مناطق گوناگون در آوریدر تاب از تفاوت ناشی تفاوت این

 در ولی اتوپیاست یک آور،تاب به اجتماع دسترسی معتقدند نمایند. با این حال، برخی تجربه متفاوت صورت به را یکسان سوانح

 آور را امریتاب  اجتماع توان، مفهوممی گردد. به طورکلّیمشاهده می تغییرات، برابر در هازیستگاه آوریب تا تفاوت درجه عمل

 چه چیز جواب چیز؟ چه برابر در چیز چه  آوریتاب که گرددمی مطرح سؤال این آوری تاب به مربوط نمود. در بحث تلقی نسبی

 
 1. Holing    
  1. Hyogo Framework For Action 

 2. UNISDR 

 3. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 



 
 
 

 

 
 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  439  

 باشد، آورتاب آن، برابر در سیستم باید بحرانی که نوع به دوم چیز چه و کندمی مشخّص را باشد آورتاب باید که سیستمی نوع اول

                                (.                                                                                                                           8: 1394دارد )شیرانی،  اشاره

 به سپس و اکولوژیکی-اجتماعی مفهوم سمت به آن اکولوژیکی اولیه مفهوم از توجه و یافت تکامل گام به گام آوریمفهوم تاب

به  را اجتماعی آوریتاب او .شد مطرح ادگر توسط بار اولین اجتماعی آوری. اصطالح تابسوق پیدا کرد اجتماعی مفهوم سمت

زیست  و اجتماعی، سیاسی تغییرات با مواجهه در اختالالت و خارجی هایتنش با مقابله برای جوامع یا ها وگروه توانایی عنوان

 انطباق محیطی تغییرات با اجتماعی هایو گروه افراد آن تحت که است شرایطی شامل اجتماعی آوریکند. تابمی تعریف محیطی

 کهآن است. با هامصبیت به مثبت پاسخ یا تعادل به برگشت برای یک اجتماع اجتماعی، توان آوریتاب قابلیت کلی طور به .یابندمی

 به اجتماعی آوریبتا مورد در موجود تعاریف همه لیکن دارد وجود زیادی ابهامات مفهوم این سازیشاخص و تعریف در هنوز

نوع،  هر از اجتماعی تهدیدات برابر در تبدیل و تطبیق کردن، جذب کردن، برای تحمل جوامع، یا و هاافراد، سازمان هایظرفیت

 (.18: 1394دارند )اسدی،  توجه

 سطحِ .گرددمی اجتماع استحکام و دوام ای باعثمالحظه قابل به طور و است مختلفی مراحل دارای اجتماعی آوریتاب

 اجتماعات مقایسه است. با متفاوت بحرانی موارد در هاآنکنش و دارد هم تفاوت با اجتماع یک در مختلف هایگروه پذیریانعطاف

 مشابه بالیای به نسبت گوناگون جوامع در های متفاوتپاسخ ایجاد باعث که هویت مانند عواملی که رسیممی نتیجه این به گوناگون

میزان  و اجتماعی، اقتصادی شرایط با اجتماعی هایگردند. وجود گروهمی جامعه در آوریتاب مختلف سطوح ایجاد سبب شوند،می

 متفاوت حادثه، یک به جامعه نسبت یک در مختلف هایگروه آوریتاب که است معنی این به اجتماع یک در متفاوت پذیریِآسیب 

 امکانات و منابع است ممکن اجتماعی، نامساعد شرایط افراد با یا کودکانسالخوردگان،  مانند؛ اجتماع پذیرِآسیب هایگروه. است

 اثر در جامعه اعضای از تعدادی که شودمی باعث اجتماعی شرایط. باشند دسترس داشته در بالیا با مقابله منظور به تری کم

 هایگروه منظور تواناساختن به مساعد شرایط ایجاد حالت این تر. در بیش هابعضی و باشند تر تأثیرپذیر کم وارده هایمصیبت

گردد )مرکز ملی آمایش سرزمین، می آوری اجتماعیتاب ارتقای باعث و شودمی محسوب خالقیت نوعی اجتماعی، پذیرآسیب

 منفی هایجنبه برابر در بزرگساالن آوریتاب ارتقای سبب صمیمی، نزدیک و اجتماعیِ هایشبکه وجود مثال، برای(. 18: 1385

 . شودمی پیری

 نظریات جامعه شناسانه تاب آوری
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اجتماعی با  سامانة آوری  درتأکید دارد. تاب اقتصادهاو  نهادها جوامع، پاسخ چگونگیِ توصیف به آوریمطالعات، تاب برخی از در

 توزیع و پایداری رشد اقتصادی، ثبات، .گیردمی مورد بررسی قرار و سازمانیاقتصادی، جمعیت شناختی  در نظر گرفتن متغیرهای

از  اجتماعی سرمایة ابجایی و مهاجرت،(. ج2000هستند )ادگر، آوریتاب های اجتماعیجنبه عوامل کلیدی جوامع، میان در درآمد

هستند )رمضان  اجتماعی  نیز  از دیگر شاخص های اجتماعی مهم تاب آوری اجتماع حافظه و اجتماعی هایشبکه و اعتماد جمله:

 (. از سوی دیگر برخی از ویژگی های زمینه ای و جمعیت شناختی نظیر جنسیت، سن، تحصیالت، مدّتِ اقامت و45: 1395زاده، 

 همین به گذارند.تأثیرمی بر زنجیرة بالیا اجتماعی رفتارهایویژگی های چنین  هم شغل در تاب آوری یک جامعه نقش مهمی دارند.

بسیاری از  هستندکه ایپیچیده واکنش به آن فرایندهای بسیارو   خطر درک خطر  بسیار با اهمیت است. درک که است دلیل

 ترایمن و کم  خطرتر منطقة یک به حرکت اعضای جامعه، توانایی رای بسیاری ازب  گیرد.در بر می را شده اجتماعی اشاره یهاویژگی

شوند، ناآگاه می روبرو آن با که هاییگزینه و خطرات همه از ، مردم 99 سال در میلتی نظریة اساس نیست. بر آسانی امکان  پذیر به

 امداد بر شدّت به و کرده مبالغه بالیا با سازگاری در خود و در توانایی کرده ریزیبرنامهخود  نزدیک آینده برای فقط آنها هستند

 (. 52: 1395کنند )رمضان زاده، می تکیه اضطراری

 هاهمسایه دوستان، خانواده، مانند خود بافت ارتباطی به توجه با را افراد آوری، تاب مدل این اجتماعی در –شناختی بوم سیستمِ نظریه

 خصوصیت شامل بلکه داند،نمی افراد فرد به منحصر خصوصیت یک فقط را وآن است کرده تعریف تربزرگ جامعة ابعاد سایر و

 خانواده، درونی افراد، دنیای شبکه این .است تأثیرگذار ارتباطی شبکه به مربوط واکنش یک آوری،تاب .جامعه است به مربوط

 .(231: 1396دالکه، ) شودمی شامل را جامعه ابعاد سایر و همسایه مدرسه،

 

 ایران اپیدمی کرونا در

آوری اجتماعی جامعه ایرانی در برابر کرونا با یک بررسی مختصر در وضعیت فعلی جامعه ایران به نظر می رسد وضعیت تاب

 99آن آمار باالی مبتالیان به کروناویروس و تعداد مرگ و میر ناشی از آن است که در هفته اول آبان ماه  شواهدو  مطلوب نیست

ر ایران از نظر آمار مرگ و میر ناشی از کرونا جزو یکی از پنج کشو تا مدت هاو  در چند روز ایران در صدر کشورها قرار گرفت

ه جمع بیکاران، کاهش تولید ناخالص ملی و کوچک شدن اقتصاد، تعطیلی ادامه میلیون بیکار جدید ب 1افزایش حدود  .بودجهان 

اجرای قرنطینه دولت در  دیرهنگام توفیق ، مراکز ورزشی،هادانشگاه ،مدارس، تعطیلی تقریباً دوساله دار برخی از مشاغل و فعالیت ها

  های تاب آوری پایین ایران است. نشانه واکسیناسیون عمومی مردم ها و
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به دالیلی که در ادامه توضیح داده می شود، با طوالنی شدن اپیدمی کروناویروس اما گذشته از وضعیت موجود به نظر می رسد که 

  کاهش خواهد یافت: آنقدرت جامعه و دولت در مقابله با 

و هم پوشانی خطرها در هنگام وقوع  « یا مخاطره آمیزبودنپرریسک بودن»  جامعه ایرانیکی از ویژگی های : مخاطره آمیز بودن .1

ه هواجمکه در هنگام  شود «خودخطرافکن»جامعه ای  الریش بک این ویژگی باعث شده است که جامعه ایران به قول است. ی خطر

نمونه اخیر خودخطرافکنی . زندتری میبیشبه خودش آسیب تواند از خودش محافظت کند، بلکه خطر را تشدید و با خطر نه تنها نمی

چنین هنگام بروز حوادثی  نفر در نتیجه آن بود. هم 100مشروبات الکی و فوت بیش از  غیر استاندارد مصرف کروناویروس دوراندر 

، نه تنها از خطر دوری نمی کنند، بلکه به استقبال خطر می را درک نمی کنند نظیر سیل، زلزله یا آتش سوزی مردم اهمیت خطر

چنانچه در هنگام بروز سیل در کنار رودخانه ها عکس های  روند و با آن زندگی می کنند یا عکس می گیرند و خاطره می سازند.

برخی از مردم تا مدت  آتش سوزی می آمدند. سلفی می گیرند یا در هنگام بروز آتش سوزی در ساختمان پالسکو مردم به تماشای

ها و هنوز هم اعتقادی به کروناویروس ندارند یا معتقدند معتادین کرونا نمی گیرند یا عنبر نسارا یا دم نوش های سنتی از بین برنده 

 کرونا هستند. 

در بسیاری از رفتارهای شهروندان که  است نظمی«« یا »بی یبی انضباط»های دیگر جامعه ایرانی  از ویژگی: بی انضباطی بودن. 2

خطرات بزرگ آسیب پذیرتر وجود این ویژگی باعث می شود جامعه ایرانی در مواجهه با  .در دوران شیوع این بیماری مشاهده شد

برخی از  در دوران شیوع کرونا نتوانستطی و رفتارهای خودمحورانه مردم دولت بابه علت همین بی انض انضباطی باشد. از جوامع

زاداری مذهبی و شادی و عمحدودیت های کرونایی، از جمله ممانعت شهروندان از سفرهای غیر ضروری و برگزاری مراسم 

 را اجرا کند.خصوصی 

انند. در جامعه انضباطی که میشل فوکو طراح آن است، این در صورتی است که ویژگی های جوامع مدرن امروزی را انضباط می د

بر اساس تعذیب و مجازات نظم برقرار می شود، بیش تر از طریق تکنولوژی های کنترلی همچون تفکیک که برخالف جوامع سنتی 

جارسازی رفتار فضا، مدیریت زمان، محبوس کردن، مراقبت و سیستم امتحان، آموزش و تمرین انجام می شود که سرانجام به بهن

(.  اگر به حقیقت رژیم قدرت )دولت(/ دانش پزشکی در باره کروناویروس دقت کنیم 1391اجتماعی شهروندان می انجامد )فوکو، 

. رژیم قدرت/ دانش استمی بینیم که ویژگی هایی رژیم انضباطی فوکو در آن وجود دارند. اول، وجود نظارت و مراقبت محسوس 

با اعالم قرنطینه و ارایه جدول زمان بندی برای خروج از قرنطینه، عبور و مرور وسایل نقلیه و زمان را حاکم بر کروناویروس 

، فضاهای شهری را با شناسایی مناطق بی خطر، کم خطر و پرخطر تفکیک و رفتار شهروندان را با نظام غربالگری کندمدیریت می 

. دوم می کندضبط بیمارشناسی و بیماران را در بیمارستان یا در خانه محبوس  و انجام تست کرونا و معاینه، تفتیش، بررسی، ثبت و
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، برای مثال می کنداین که، دانش پزشکی در باره کروناویروس شهروندان، مناطق شهری و مشاغل را مقوله بندی و دسته بندی 

د، زرد، قرمز  و مشاغل را به مشاغل کم خطر، شهروندان را به بیمار و سالم و مناطق شهری، شهرها و استان ها را به منطقه سفی

می ، یعنی به شهروندان آموزش می کند. سوم این که رژیم انضباطی قدرت/ دانش به هنجارسازی می کندمتوسط و پرخطر تقسیم 

ماسک و  و شهروندان را تربیت کرد تا از مقررات و پروتکل های بهداشتی دوران شیوع کرونا، شامل شستن دست ها، پوشیدن دهد

دستکش، ماندن در خانه، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و .... تبعیت کنند. کروناویروس به طور کلی اهمیت کنترل و به مفهوم کلی 

اگر به کشورهای موفق در کنترل و مهار کروناویروس نگاه  .می دهدتر ایجاد جامعه انضباطی را در مهار خطر در هنگام بحران نشان 

می بینیم که یکی از دالیل موفقیت شان در کنترل و مهار زودتر کروناویروس به انضباط جنوبی، ژاپن، سنگاپور، چین کره کنیم نظیر 

درآوردن شهروندانش شان با اجرای سازوکارهای میکروفیزیک قدرت بود، هرچند که در موارد معدودی هم نظام تنبیه و مجازات 

رفت و آمد اتومبیل ها در برخی از کشورها کم و بیش اعمال شد، اما اجرای سازوکارهای  نظیر اعمال جریمه برای خروج از قرنطینه یا

 .کروناویروس با مشکالت زیادی مواجه شدجامعه انضباطی در ایران در ایام 

، : سرعت و دقت دو ویژگی اساسی دولت های مدرن در واکنش به بالیا و مصیبت های نظیر جنگدولت کُندسرعت و بی دقت. 3

از آن جا که  و لذا گفته می شود دولت های مدرن دولت های واکنش سریع اند. سیل، زلزله، آتش سوزی و به ویژه اپیدمی هاست

یکی از ویژگی های مدرنیته فشردگی زمان و مکان است، این منطق بیش تر از همه جا در »گردش سرمایه« در سطح جهانی خودش 

نی شدن سرمایه ظرف چند ساعت، چند دقیقه و گاه در چند ثانیه بین اقتصادهای کشورهای را نشان می دهد. امروزه، در عصر جها

مختلف رفت و برگشت می کند. سرعت مبادالت که گاهی اوقات برای تصمیم گیری تقریباً فوری به طور خودکار از پیش برنامه 

لوژی نیز به ویژه، در حوزه تکنولوژی ارتباطات سریع ریزی شده اند سود و زیان را تعیین می کنند. عالوه بر گردش سرمایه تکنو

تغییر می کند، زیرا بر اساس آخرین یافته های علمی قرار دارند. تغییر سریع بازارها و به تناسب آن انطباق بنگاه های تولید شبکه 

روز است. »جنگ های مدرن« ای جهانی با تقاضای بازار و تغییرات تکنولوژیک نمونه های دیگری از اهمیت سرعت در دنیای ام

در دوران جدید امر دفاع کامال وابسته به آمادگی  (.529-505: 1389نیز سریع، ظریف، محدود و مبتنی بر تکنولوژی هستند )کاستلز، 

خلیج فارس به روشنی می توان دید؛ در این جنگ نیروهای  1991همیشگی برای جنگ است. این وضعیت را در جریان جنگ 

نستند با سرعتی باورنکردنی نیروهای نظامی بی سابقه ای را به خاورمیانه گسیل کنند و کویت را از اشغال نیروهای عراقی ائتالف توا

( »مخاطرات مدرن« نیز همانند سایر پدیده های مدرن از ویژگی سرعت برخوردارند نظیر حادثه 108: 1390آزاد کنند )مک گرو، 

در کم  نیز این امر صادق است. کرونا شیوع کروناویروسباره آخرین خطر بزرگ جهانی، یعنی  درانفجار نیروگاه هسته ای چرنویل. 

. بنابراین در برخورد با مخاطراتی که سریع اتفاق می افتند باید سرعت عمل و دقت داشت سرایت کردتر از چند ماه به سراسر جهان 
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های بسیار ناگواری تری دربرخواهد داشت. در مبارزه و مهار و هرگونه اهمال، سستی و کم کاری هزینه ها و عواقب و پیامد

کروناویروس نیز سرعت و دقت نقش تعیین کننده ای داشت. چهار کشور شرق آسیا، یعنی هنگ کنک، تایوان، ژاپن و سنگاپور، به 

اویروس داشتند، که علت رغم داشتن مرز مشترک و حجم باالی مبادالت اقتصادی با چین آمار مرگ و میر کم تری ناشی از کرون

اصلی آن واکنش سریع این کشورها به کروناویروس در هنگام وقوع آن در چین بود. شاید اکثر کشورها وقتی کروناویروس در 

ووهان چین شیوع پیدا کرد، داشتند چین را نظاره می کردند، اما چهار کشور یاد شده سریعاً اقداماتی در این زمینه انجام دادند، برای 

بیمار کرونایی  300ثال هنگ کنک که هم مرز چین است در سه ماهی که در چین کروناویروس جان انسان ها را می گرفت، م

نفر از آن ها فوت شدند؛ دانشگاه ها و مدارس برای چندماه تعطیل شدند و سیستم اطالع رسانی شفاف برای  2شناسایی کرد که تنها 

میلیون جمعیت اقداماتی  23ا اعمال شد تا مردم به آن مکان ها تردد نکنند. در تایوان با رصد بیماران کرونایی از سوی رسانه ه

خاص صورت گرفت؛ تایوانی ها با تشخیص به موقع دامنه شیوع کرونا در چین بالفاصله ورود مسافران از چین، هنگ کنک و 

که جزو مصوبات مرکز فرماندهی بهداشت تایوان بود که ماکائو را ممنوع و محدودیت هایی را برای تردد شهروندان اعمال کردند، 

تأسیس شد. در  2002-2003در واقع مرکز واکنش سریع وزارت بهداشت ملی تایوان است که بعد از بیماری سارس طی سال های 

گی باالیی برای درصد مردم آن دارای اصالت چینی هستند، هنگام بروز کروناویروس آماد 75ژاپن و نیز در سنگاپور، که بیش از 

افراد بیمار  مبارزه با آن وجود داشت. این دو کشور کنترل های شدیدی بر تردد اعمال کردند و پروتکل هایی را برای شناسایی

 4. در قاره اروپا یونان سریع تر از سایر کشورهای اروپایی به کروناویروس واکنش نشان داد. دولت یونان تنها تعریف و اجرا کردند

روز بعد به این  30روز بعد و اسپانیا  18از فوت اولین بیمار کرونایی تمامی مشاغل غیرضرور را تعطیل کرد ولی ایتالیا روز پس 

روز پس از اولین فوت  26اقدام دست زدند. یونان یک هفته بعد تمامی ترددهای غیرضرور در کشور را ممنوع کرد، ولی اسپانیا تا 

بقات فوتبال هچنان جریان داشت. واکنش سریع و به موقع دولت یونان به کروناویروس باعث شد بیمار کرونایی در این کشور مسا

از این رو، این کشورها در زمان کوتاه تری نسبت به دیگر کشورها توانستند بر کرونا  .تا فشار بر سیستم بهداشتی یونان کاهش یابد

اما شواهد نشان داد که دولت ایران نیز در برخورد با وجوه مختلف  . غلبه کنند و بنابراین آسیب کم تری از کروناویروس دیدند

 شیوع کرونا نظیر اعالم قرنطینه، اعالم تعطیلی مراکز عمومی، واکسیناسیون عمومی بسیار کُند عمل کرده است.

هرچه جامعه مرفه : یکی از ویژگی های پایداری هر جامعه رشد اقتصادی و به دنبال آن رفاه مردم جامعه است. و نابرابری رفق.  4

چه الریش بک در این رابطه  چنان .و عکس آن نیز صادق است تر و میزان فقر در آن کم تر باشد، مقابله با خطر در آن آسان تر است

 15هستند در خط ریسک 14( و کسانی که در خط فقر85: 1397ابطه وجود دارد )بک، ، بین فقر حداکثر و ریسک حداکثر رمی گوید
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(. از سوی دیگر، در مقیاس بین المللی، بین فقر مادی و غفلت از خطرات  رابطه وجود دارد )بک، 48: 1397هم هستند. )بک، 

( و برعکس آن، آن گروه هایی 87: 1397ک، (. در واقع مردم فقیر دچار نوعی کوری فرهنگی نسبت به خطرات هستند )ب85: 1397

که در معرض خطر بوده ]و پیامدهای آن را درک می کنند[ تحصیل کرده ترند و فعاالنه خود را آگاه به مسایل نگاه می دارند )بک، 

1397 :107.) 

مناسب و کسب  هینباشد امکان تغذ یکاف یتوان اقتصاد یادار یاگر فرداز جمله  فقر از ابعاد مختلف بر سالمت تأثیر می گذارد

هر  درآن  یکرونا فقر و گستردگ یریگدوران همه. در  (1:1384)ماهر،  سالمت خود و خانواده خود ندارد نیمتا یبرا یآموزش کاف

 (2:1400 ،یریحسن دل ی)اسعدداد  یم شیاز کرونا را افزا یو تلفات ناش وعیشکشوری از ابعاد زیر 

 کم درآمد یهادر گروه یسالمت جسم یریپذ بیآس شیافزا-1 

 ریسالمت و درمان در جوامع فق یها رساختیو ز یمحدود بودن دانش عموم -2

 کم درآمد یهادر گروه یاجتماع یهامهیمحدود بودن پوشش ب -3

ها که بر شغل نیا تیماه لیدلکم درآمد به یگروه یکسب و کارها یتر شیدر ب یاجتماع یگذارنکردن مقررات فاصله تیرعا -4

 یاست که سبب ابتال یعامل نیکم درآمد اول یهادر گروه یندارد ضعف سالمت عموم یو امکان دور کار یاساس تعامالت اجتماع

 .(3:1400 ،یریحسن دل یاسعد) شودیم یماریبه ب تر شیب

و  یماریتر در مقابله با ب نییپا یآگاه یمدرن دارا یارتباط جمع لیتر از وسا کم یبرخوردار لیبه دل ریافراد فق گریاز طرف د .5

  .هستند یبهداشت یهابه آموزش یتر کم یدسترس

درمان  یهانهیدر پرداخت هز یمال یینداشتن توانا کندیم لیتبد یسالمت فرد یبرا یدیکه فقر را به تهد یاز عوامل گرید یکی. 6

کم  یهادر گروه یدرمان همگان یها مهیپوشش ندادن ب لیباالست به دل نهیدرمان کرونا مستلزم صرف هز که نیاست به خاطر ا

 .(4:1400 ،یریحسن دل یاسعد) ابدییم شیقصد مقابله با کرونا افزا نیا یریپذ بیدرآمد آس

بررسی دقیق تر آمار مبتالیان و فوتی های کرونایی نشان می دهد که قربانیان کروناویروس در سراسر دنیا،  بیش تر از سالمندان، 

فقرا و افرادی هستند که در مشاغل خدماتی و یدی کار می کنند، مشاغلی که دارای تاب آوری پایین درآمدی هستند و به همین 

ینه های زندگی از خانه بیرون بیایند و مقررات قرنطینه را زیرپا بگذارند، از جمله برای مثال می توان به دلیل افراد مجبورند برای هز



 
 
 

 

 
 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  445  

مشاغل زباله گردی یا دستفروشی و در رده های بعدی رانندگان تاکسی در همه کشورها از جمله در کشورهای جهان سوم با تراکم 

کشورها اشاره کرد. حتا در کشور بسیار توسعه یافته ای نظیر آمریکا که در عین  باالی جمعیتی نظیر هند، پاکستان، ایران و سایر

ثروت، فقر بسیاری هم وجود دارد، علل باالبودن میران مرک و میر ناشی از کروناویروس پیری جمعیت، تعداد باالی فقرا و کارتون 

ان داد که در جوامع متکثر و چندقومی اقوام مهاجر خواب ها و عدم پوشش بیمه های همگانی در این کشور است. کروناویروس نش

دارند. از این رو تعداد مبتالیان سیاه پوست به کروناویروس در برابر کرونا و گروه های اقلیت و حاشیه ای آسیب پذیری بیش تری 

 . درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند 12سه برابر سفیدپوستان است، در حالی که سیاهان پوستان فقط 

درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و در دو دهه گذشته به دلیل  40حدود  در حال حاضر ، از آن جایی کهنیز کشور ما ایران در

و روستایی افزایش پیدا کرده اند  شهری ریپذبیآس ها و اقشارگروهتورم و بیکاری باال قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است، 

 اساس بر. (9:1400حسن،  ی)اسعدو لذا در معرض آسیب های سالمتی و کار ناشی از فقر هستند  (4:1399) خلقت دوست، 

 سال انتهای تا که است حالی در این دارد وجود کشور در مطلق فقیر میلیون 8 راغفر حسین اقتصاددان سوی از شده انجام محاسبات

 نفر میلیون 13 تا 12 معادل آمار این که هستند مطلق فقر در کشور مردم از درصد 16 شده انجام محاسبات که 96

 است ضروری نیازهای تأمین برای کشور سراسر در افراد ماهانه های هزینه حداقل فقر خط از . منظور)(www.isna.ir.است

 250 و میلیون یک معادل 1392 سال سرانه ر اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت سوی از ایران در فقر خط رسمی گزارش مطابق

 برای و تومان هزار هشت و پنجاه و هفتصد و میلیون دو نفره سه خانوارهای برای سال این در فقر خط همچنین است تومان هزار

 آن قبل سال به نسبت 99 سال فقر خط دهدمی نشان هابررسی است شده برآورد تومان هزار 385 و میلیون 3 نفره چهار خانواده

 هم است بوده مسکن و هاخوراکی بخش دو در باال تورم 99 سال در فقر خط افزایش عامل ترین مهم که داشته درصدی 38 رشد

 نرخ آن به که موضوعی داشتند قرار فقر خط زیر در ایرانی خانوارهای سوم یک 98 سال در درآمد و هزینه هایداده اساس بر چنین

 نشان و 90 سال در فقر پایش گزارش است یافته افزایش که کرد بینیپیش توانمی 99 سال فقر نرخ در باره اما شود می گفته فقر

 است رسیده تومان هزار 254 و میلیون یک به آن از قبل سال به نسبت رشد درصد 38 با متوسط طور به سرانه فقر خط که دهدمی

 های دهک و است شده مردم معیشت شدن ترسخت باعث کرونا و ها تحریم از ناشی اقتصادی رکود و تورم گزارش این اساس بر

 است بوده قبل از بدتر 99 سال در وضعیت این که شد محاسبه 1398 سال در فقر نرخ میکند تحمل را فشار بیش ترین درآمد کم

 رسیده نفر میلیون 26 از بیش به داشتند 98 سال در فقر خط از کمتر درآمدی که افرادی تعداد همچنین

 (..(http://donya_e_eqtesad.com)است

http://www.isna.ir)/
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. قبل از وقوع کروناویروس جامعه راه دور بود خدمات از یکی از راه های مقابله بر کروناویروس تحقق : خدمات از راه دور. 5

مدرن و در کل جامعه جهانی تا اندازه ای جامعه دور بود، اما کروناویروس باعث شد که سازوکارهای انجام امور از راه دور نظیر 

ند و فعالیت شدت و سرعت بگیرو دولت الکترونیک خرید از راه دور، عملیات بانکی از راه دور، آموزش از راه دور، کار از راه دور، 

تمام مراکز و مشاغل آنالوگی، نظیر مراکز خرید،  تا مدت ها های جدیدی را پوشش دهند. از آن جا که کروناویروس توانست

و  فرودگاه ها، موزه ها، ورزشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها، کتابخانه ها را به تعطیلی بکشاند، مراکز دیجتالی مشابه بازگشایی

ز خرید دیجیتالی توانستند محصوالت شان را در دوره کروناویروس بفروشند، به همان میزانی که برخی از . مراکجایگزین شدند

موزه ها درهایشان را به صورت مجازی به سوی بازدیدکنندگان باز کردند و به همین ترتیب، شاهد فعالیت های مجازی کتابخانه 

 ها، مدارس و دانشگاه ها بودیم.

یا  ندارددور در ایام کرونا بسیاری از مؤلفه های الزم در همه بخش ها وجود جامعه مبتنی بر خدمات از راه  در ایران برای تشکیل

بسیار ضعیف هستند. هرچند بسیاری از عملیات بانکی و آموزش در مدارس و دانشگاه و خریدها و کارهای دولتی به صورت از 

ل مالحظه نبود. به صورتی که برای مثال، در برخی از مناطق گستردگی آن ها قابراه دور انجام شدند اما کمیت و کیفیت و حجم و 

از راه دور  دانش آموز از آموزش های درصد 30سرعت اینترنت کافی نبود به همین دلیل حدود پوشش اینترنت وجود نداشت یا 

در  گانیرا نترنتیا تیبا گایگ 100روز  12مدت حدود  یبرا نترنتیا یهرچند اپراتورها زین انیدانشجو یبرامحروم شدند. 

تلفن همراه  نترنتیو مجبورند از ا ستندیثابت ن نترنتیا یها مدم یاعالم کردند که دارا انیدانشجو یقرار دادند اما برخ ارشانیاخت

 هیوزارت علوم اطالع .را ندارد هاسیسرو یاطراف دانشگاه امکان ارائه برخ یمخابرات یهاستگاهیا زیها ندانشگاه یاستفاده کنند برخ

 یلتریف ینترنتیخدمات ا یها نهیباالبودن هز ینترنتیمناطق و پوشش خدمات ا یدر برخ ینترنتیارتباطات ا تیفیدرباره ضعف در ک

در دوران  نترنتیمردم از ا اغلباستفاده  شیافزا اطاتشرکت ارتب رعاملیمد یصحبت ها . بر اساسدر بحران کرونا اعالم کرد

و  افتهی شی% افزا100 نترنتیاستفاده از ا ،نهیگذراندن اوقات فراغت در قرنط یمثل آموزش از راه دور دورکار یلیبه دال ییکرونا

 30 شد. بر اساس برخی تخمین ها از سوی منابع موثق، در سال اول شیوع کرونا حدود نییمثل سرعت پا یاختالالت جادیموجب ا

و امکانات  نترنتیبه ا یبه خاطر عدم دسترس کردند لیکشور ترک تحص یاز شهرها یدر برخ انیو دانشجو آموزاندرصد دانش 40تا 

ارسال و  یبرا انیآموزان و دانشجودانش کهیاست در حال 2G نترنتیهمچنان ا رانیروستاها در ا یاز راه دور در برخ یآموزش

 نترنتیکشور تحت پوشش ا یسوم روستاها کیآموزان حدود دانش. دندار 4Gای G 3 نترنتیبه ا ازین یآموزش یویدیو یریبارگ

 همچنین دولت تا اندازه زیادی از تحقق دولت الکترونیکی بسیار فاصله داشت. .همراه قرار ندارد
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پذیر توصیهمردم ایران نیز به عالوه و دولت عاجز از اجرای قانون است.  «گریزقانون» تا حدو زیادی جامعه ایران: قانون گریزی. 6

بسیاری از مقررات نا ودر ایام کرکه  عامل با ویژگی بی نظمی اجتماعی جامعه ایران سبب شدپوشانی این هم. ندنیست و اخالقی

نمونه ای از بی قانونی ها باالبودن میز ان جریمه های  خودروها در هر مرحله  د.ندولتی در باره محدودیت های کرونایی بی اثر شو

 یرانندگ دیجد نیقوان یکسریراهور  سیو پل یو رانندگ ییراهنما نیبر اساس آمار مامورهاست. از اجرای محدودیت های خودرو

 یبرا یو مردم از هرگونه راهکار شده تر شیب نیقوان نیو تخلف رانندگان از ا میجرا زانیشده که م بیتصو ییکرونا امیکه در ا

قابل  ریغ یدادن پالک و عبور از مکان ها رییتغ ایپوشاندن  لمثا یکنند برا یاستفاده م نیقوان نیگرفتن ا دهیپا گذاشتن و ناد ریز

 کرونا صادر شده است.( در ایام صدبار یاز رانندگان حت یبعض)برای  مهیقبض جر ونیلیم 7. هم چنین صدور بیش از دید

جسمی و به ویژه  سالمتمؤثر بر ترین شاخص های یکی از اساسی سرمایه اجتماعی :متوسط رو به پایین «سرمایه اجتماعی». 8

سالمت دارد  نییدر تع ینقش اساس یاجتماع هیاست که سرما نیا گر انیب یشواهد جهان. جامعه است سالمت روانی اعضای یک

 یارتقا یبرا یاجتماع هیاستفاده از سرما یاقدامات بالقوه برا یابیدارند ارز یتر کم یبهتر اختالالت روان یاجتماع هیجوامع با سرما

 نیرا در درون و ب یاجتماع تیممکن است حما یاجتماع هیاست اشکال سرما یضرور ریپذ بیآس تیسالمت روان در جمع

 یاجتماع هیمداخالت سرما یاجتماع-یاقتصاد یهاچالش رت عیکرونا هستند فراهم کند بهبود سر ریکه به شدت تحت تاث یجوامع

 یهمگ یماریب نیا یاجتماع یروان یامدهایکاهش پ یرا برا یکند و جمع آور تیصنعت روان را تقو یممکن است عوامل اجتماع

 (2:1400 ،نسب یکند.)دانشور تیتقو

ح متوسط و متوسط رو در سطوضعیت سرمایه اجتماعی در ایران مطلوب نیست و  که ت مختلف در ایران نشان می دهدتحقیقااما 

 و 1387 سال در کشور کل برای اجتماعی سرمایه میانگین باالترین که است این از حاکی روند آن کاهشی است. نتایج به پایین و

 ساله ده دوره این در دهدمی نشان اجتماعی سرمایه میانگین مطالعه .است بوده 1381 سال در اجتماعی سرمایه میانگین کم ترین

 نتشارا (.6:1391همکاران، و مهرگان) باشدمی اجتماعی سرمایه میانگین مقدار باالترین دارای جنوبی خراسان و ترین کم دارای تهران

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ملی هایطرح دفتر سرپرستی تحت و 1380 سال در که «نگرشهای و ارزشها ملی »پیمایش های یافته

 هاینگرش و ارزشها) کندمی داللت کشور در اجتماعی سرمایه نازل ظاهربه سطح از گرفت صورت کشور استان 28 در

 زمینه در آن میزان است پایین آن با مرتبط هایشاخص و چندگانه های مولفه اغلب لحاظ از اجتماعی سرمایه میزان(. 1380ایرانیان،

 می دهد نشان موضوع این است پایین بسیار آنها به فکری کمک و مدنی نهادهای در اجرایی مسئولیت قبول ویژه به انجمنی روابط

 هایگروه و نهادها به اعتماد ویژه به اجتماعی اعتماد و هنجارها عدبُ در  .است جمعی خیر دنبال به کسی تر کم امروز ایران در که

 و پیوندها عدبُ در .است پایین شهروندی تکالیف و حقوق رعایت از اطمینان و مسئوالن به مردم اعتماد ولی است خوب اجتماعی
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 دوستی احساس زمینه در ولی باال آن به اعتماد و دیگران با همکاری و آمد و رفت لحاظ از اجتماعی سرمایه هم فردی بین اعتماد

 سرمایه هم اجتماعی انسجام و همبستگی لحاظ از و است پایین آنان جمعی های فعالیت در مشارکت و شرکت و دیگران به تعلق و

 گفت توانمی نتیجه در .است پایین قومی بین انسجام زمینه در ولی است خوب اجتماعی پذیرش میزان لحاظ از ایران در اجتماعی

 چندان شود می گذشته اجتماعی سرمایه و سنتی جنبه به مربوط هم آن که استثنایی موارد در جز به اجتماعی سرمایه وضعیت که

 (.216:1386عبدالهی،موسوی،) رسد نمی نظر به مطلوب

، در بسیاری از ندوجود سرمایه اجتماعی متوسط به پایین در ایران و نیز ضعف همکاری بین مردم و دولت در ایام کرونا باعث شد

موارد برنامه های دولت در زمینه اجرای قرنطینه ها، واکسیناسیون عمومی، اجرای محدودیت های تردد شبانه شهری و بین شهری، 

 با مشکالتی نظیر تأخیر و نقص در اجرا انجام شوند. 

 

 نتیجه گیری 

امعه ایران با پایداری در برابر همه گیری کرونا پرداخته در این مقاله به بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگی اجتماعی دولت و ج

ی در برابر کرونا ویروس از نظر این مقاله تاب آوری جامعه ایران در برابر کرونا مطلوب نبود و جامعه ایران آسیب های زیادشد. 

 دولتدولت، ضعف عت و کم دقتی کُندی سر اپیدمی کرونا در بُعد سیاسی،دالیل آسیب پذیری جامعه ایران در برابر متحمل شد. 

باطی، قانون گریزی و کمبود سرمایه اجتماعی خودخطرافکنی، بی انضدر بُعد اجتماعی و فرهنگی فقر،  اقتصادیدر بُعد  و الکترونیک،

ها جامعه ایرانی بود. به نظر می رسد راه حل تقویت تاب آوری اجتماعی جامعه و دولت ایرانی در شناخت ضعف ها و رفع آن 

باشد. به عبارت دقیق تر دولت باید چابک تر و سریع تر شود، خدمات دولت الکترونیکی کامل شود، و ضعف های جامعه ایرانی 

دیگر یا حادثه  احتمالی در زمینه های مورد اشاره برطرف یا کاهش پیدا کنند تا جامعه ایران در برابر خطر احتمالی یک همه گیری

 ری پیدا کند و تاب آورتر شود.مخاطره آمیز مصونیت بیش ت

 منابع

، مطالعه موردی؛ جوامع روستایی درب آستانه آوری اجتماعی در موفقیت فرایند بازسازیبررسی نقش تاب(. 1394اسدی، سعیده )

 . 96، بهار157دشت سیالخور، استان لرستان، مجله مسکن و محیط روستا، شماره  1385و بابا پشمان پس از زلزله سال 
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فصلنامه مدیریت  «،گیری کرونا در ایران و جهانارزیابی اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر همه» (1400) دلیری حسنی مرضیه، اسعد

 .20-32، سالمت

، «رفاه اجتماعیرابطه سرمایه اجتماعی با سالمت اجتماعی در ایران، »(، 1390) رفیعی حسنو  موسوی میرطاهر، امینی رارانی مصطفی

 . . 228 تا صفحه 203 از صفحه ; 42  شماره , 11  دوره , 1390پاییز 

 ، ترجمه غالمرضا خدیوی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.چیستی جامعه شناسی( 1392الیاس، نوربرت )

 ، ترجمه رضا فاضل، مهدی فرهمندزاده، تهران: ثالث.جامعه خطر به سوی مدرنیته ای نوین( 1397بک، اولریش )

 ، ترجمه محمدرضا مهدی زاده، تهران: نشرکویر.عه در مخاطره جهانیجام( 1388بک، اولریش )

شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس (، »1399) یزدانی, حمیدرضا جادران, فاطمه

 .59, شماره 15دوره  ، فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران «،کرونا

 .  www.sabteahval.ir سازمان ثبت احوال ایراندرگاه 

هشتمین همایش ملی مطالعات و  ،«سرمایه اجتماعی و سالمت روان در دوران بیماری کرونا( »1400) دانشوری نسب، عبدالحسین

 . https://civilica.com/doc/1316627، تهران تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران،

درآمدی بر فهم جامعه مدرن، کتاب دوم، اشکال سیاسی و رایلی، دنیس، »شهروندی و دولت رفاه«، ترجمه ژیال ابراهیمی، در: 

عباس مخبر ، ویراستاران: جان آلن، پیتربریم و پال لوییس، مترجمان ژیال ابراهیمی، رامین کریمیان، محمود متحد، اقتصادی مدرنیته

 و حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه. 

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،  ،«بررسی مدیریت بحران کرونا و سرمایه اجتماعی( »1399) رحیمی، فرشته و سایه میری، علی

 . https://civilica.com/doc/1123501گردشگری و تکنولوژی،

 محله موردی ؛ نمونه محالت شهری فرهنگی -آوری اجتماعی تاب ارتقای منظور به شهری طراحی راهنمای(. 1394شیرانی، زهرا )

 فناوری و علوم پژوهشگاه ، 1394ایران  تهران، هنر، دانشگاه وشهرسازی، معماری دانشکده اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، جلفا

 .(ایرانداک) ایران اطالعات

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=133031
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=45934
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=7805
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1150
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=33850
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=33850
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/788999
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/788999
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/788999
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/789054
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/789054
http://www.sabteahval.ir/
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 ، مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.زندانمراقبت و تنبیه تولد ( 1391فوکو، میشل )

جلد اول و دوم، مترجمان احد علی قلیان و افشین خاکباز، ویراستار  عصر اطالعات؛ ظهور جامعه شبکه ای،( 1389کاستلز، مانوئل )

 علی پایا، تهران طرح نو.

 ان: نشر نی.، ترجمه حسن چاوشیان، تهرجامعه شناسی( 1386گیدنز، آنتونی )

 ، تهران: طرح نو.چشم اندازهای جهانی( 1384گیدنز، آنتونی )

 .18شماره  1384رفاه اجتماعی پاییز  «،بررسی رابطه فقر و سالمت در ایران(، »1384)علی  ،ماهر

درآمدی بر فهم جامعه مدرن، کتاب »دولت در جوامع سرمایه داری پیشرفته«، ترجمه عباس مخبر، در : ( 1390مک گرو، آنتونی )

، ویراستاران: جان آلن، پیتربریم و پال لوییس، مترجمان ژیال ابراهیمی، رامین کریمیان، محمود دوم، اشکال سیاسی و اقتصادی مدرنیته

  ه.متحد، عباس مخبر و حسن مرتضوی، تهران: نشر آگ

 . آمایش استان تهران برنامه مطالعات انجام راهنمای. (1385)سرزمین  مرکز ملی آمایش

 Beck, Ulrich and Beck- Grensheim (2013) distant Love, les Gofton on world Families and 

globalization. 

Elias, Norbert (2002) Über die Einsamkeit der Sterbenden in unren Tagen, Suhrkamp Verlag. 

Luhmann, Nikulas (1991) "Verständigung über Risken und Gefahren"; die politische Meinung, 

PP, 217-28. 

Luhmann, Niklas (1999) Gesellschaft der Gesellschaft, Nördlingen, Suhrkamp. 

Robertson, Ronald (1992) Globalization: social Theory and global culture, London: Sage. 
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