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 مقدمه و بیان مساله

های شدید تنفسی، زیکا ویروس، ، جهان شاهد اپیدمی سندرم21در دو دهه اول قرن

ویروس ابوال، تب زرد و کرونا ویروس بوده است  ویروس کرونتا هتی  تتوجهی بته طبقته      

یت شخصی یا مرزها ندارد  با توجه به تعداد زیتاد متر  و میتر در حتال     اجتماعی، وضع

حاضر و پتانسیل باالی ویروس برای شیوع بیشتر و به دلیل تتاایر کلتی آن بتر جوامتع،     

مبنی بر اینکه کرونا ویروس بزرگتترین چتالش بترای بشتریت پتس از      ای  اجماع گسترده

کرونا، سواالت بیشماری را در همه  جنگ جهانی دوم است، وجود دارد  بیماری همه گیر

سطوح برانگیخته است  ویروس کرونا روشن ساخته که همه متا بته هتم پیوستته ایتم و      

آسیب پذیری سالمتی، نگرانی اصلی برای افراد با امتیاز کمتر، در جامعه نیست  اپیتدمی  

ض کرونا ویروس آسیب پذیری دنیای مدرن را به نمایش گذاشتته و بشتریت را  در معتر   

های بزرگی را به وجود آورده استت اگتر چته    یک بحران جهانی قرار داده است که چالش

-ها به ظاهر با یکدیگر ناسازگارند، به عنوان مثال، اینکه چگونه تعداد سرایتبرخی از آن

 ها را با یک قرنطینه سخت به حداقل برستانیم و در عتین حتال باعتث خستارت جبتران      
هتا قابتل   نشویم  در حالی که همگان معتقدند که ایتن چتالش  ناپذیری به اقتصاد جامعه 

تصمیم گیری دقیح، کارآمد و آگاهانه الزم است  این امر به نوبته ختود، بته     حل است اما

ظریف بین عوامل متعدد و فرایندهای دخیل نیتاز   و تعامل درک خوبی از پویایی اپیدمی

ا ویتروس کرونتا یتک دستتورالعمل     از آنجا که برای مقابله ب(  Viens&Eyawo,2020ودارد

باشد و کشورهای مختلتف بتا توجته بته شترایط اجتمتاعی، سیاستی و        ویژه جوابگو نمی

های متناسبی را برای مقابله بتا پانتدمی متورد استتفاده قترار      اقتصادی خود دستورالعمل

ملل، گیر در سطح یک کشور، منطقه یا بین الهای همهاند و نیز برای مقابله با بحرانداده

های انتدکی در خصتوص راهکارهتای مقابلته بتا      سرمایه اجتماعی کالن پژوهش در حوزه

ها صورت گرفته لذا این پژوهش در پی آن است تا از طریح تجمیع و یکپارچه گیریهمه

هتای سترمایه اجتمتاعی کتالن،     سازی مطالعات انجام شده و ایجاد تصویری واحد، مولفه

بندی نماید  سترمایه  و طبقه یروس کرونا در جوامع را شناساییهای وبرای مقابله با پیامد

اجتماعی بطور باورنکردنی گسترده است و به طور بالقوه با همه چیز مترتبط استت  ایتن    

هتای  های مختلف  و در سطوح مختلف تحلیل متفاوت است  در ستال امر اغلب در زمینه

هتا، اعتمتاد و   ربتوط بته شتبکه   اخیر در ادبیات توافح شده است که سترمایه اجتمتاعی م  
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هنجارها است و نیز پذیرفته شده است که سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف تحلیل به 

شود و این سطوح بسیار به هم مرتبط هستند و بر استاس  طور متفاوتی مفهوم سازی می

-یک سنت کامال اابت در تحلیل جامعه شناختی  شامل سطح خرد، متوسط و کالن می

امعه شناسی معمول است که تحلیل سطح خترد جامعته را متشتکل از افتراد     شود  در ج

داند، تحلیل سطح متوسط جامعه را متشکل از روابط اجتماعی و تحلیل کالن جامعته  می

داند  برای نویسندگانی که سترمایه اجتمتاعی را منحصترا    را متشکل از مصالح جمعی می

روابطی در مقیتاس مختلتف جغرافیتایی     دانند، سطح به عنواندرگیر روابط اجتماعی می

شود  از این منظر، سطح  خرد به روابط بین افراد، سطح متوسط به روابتط بتین   تلقی می

ها و سطح کالن به روابتط بتین منتاطح یتا کشتورها اشتاره دارد  بترای        ها و شرکتگروه

ی نویسندگانی که سترمایه اجتمتاعی را بته عنتوان روابتط اجتمتاعی و ستاختار اجتمتاع        

شتود امتا نته لزومتا مقیتاس      گیرند، سطح نیز به مقیاس مربوط میتر در نظر میگسترده

-جغرافیایی  از این منظر، عوامل سطح خرد به درهم تنیدگی روابط اجتماعی مربوط می

بندی اجتماعی قابل اجترا  شوند یا در آنها نهفته است  عوامل سطح متوسط در متن گروه

به طور کلی به عمتوم یتا جامعته  مترتبط هستتند  عوامتل       هستند و عوامل سطح کالن 

-بندی اجتماعی بوده و به طور گستترده گروه ساختاری سطح کالن عموما فراتر از سطح

ها اجتماعی هستتند و جوامتع پیچیتده بزرگتی را ایجتاد      ای قابل استفاده هستند  انسان

ی و جلتوگیری از  اند که برای حل مشکالت پیچیتده همتاهنگی، تخصتیص و کتارای    کرده

هتا قتوانینی   رفتارهای سوارکارانه و استثماری به ساختار و سازماندهی نیاز دارنتد  انستان  

هتای  کنند و سیستتم کنند، مجریان را منصوب میهایی را تعیین میکنند، نقشوضع می

های اخالقتی و فرهنگتی در ایتن ستاختارها رستمی      دهند  ارزشای را توسعه میپیچیده

کنند  در سطح کالن، این ساختارها گفتار و عمل را ایجاد می معیارهای تفکر، شوند ومی

شامل نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی  از جمله نهادهای حقوقی، قضتایی و اجترای   

ها را نهادهای هماهنگ کننده بنامیم  این نهادهتای  توانیم آنقانون است  در مجموع می

عامل انسانی و تعریف قواعد بین قوانین و هنجارهتای  هماهنگ کننده به تنظیم ماهیت ت

هتای قدرتمنتدی بترای توستعه هنجارهتای      اجتماعی و قوانین و مقرراتتی کته ستیگنال   

کننتد  ایتن   دهنتد،کمک متی  های اجتماعی در همه ستطوح ارائته متی   اجتماعی و تحریم

اجتماعی بته  ساختارهای کالن اجتماعی با ایجاد درک مشترک و نسبتا پایدار از واقعیت 
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کنند  ماهیت ترکیبی نهادهای هماهنگ کننده و قتوانین  کاهش عدم اطمینان کمک می

کنتد   و مقررات ناشی از آن، ساختارهای قدرتمندی از طبقه بندی اجتماعی را ایجاد متی 

است که شتبیه فرهنتگ و آداب و   ای  عوامل شناختی در سطح کالن معموال درک زمینه

های زنتدگی روزمتره و   کند و در جنبهای فکر و عمل فراهم میبرای  رسوم است و زمینه

است  عوامل شناختی سطح کتالن شتامل زبتان     سازمان و ساختار اجتماعی ریشه دوانده

ها، اعتقتادات و تعلقتات مترتبط بتا هویتت اجتمتاعی       ها، نگرشها، ارزشمشترک، روایت

نند یک جامعه یا ملتوبه هستند و مربوط به تجربه مشترک یک گروه بزر  اجتماعی ما

 ( claridge,2004وباشدعنوان مثال: میهن پرستی و ملی گرایی( می

 سواالت پژوهش

 دراین پژوهش سه سوال اصلی مطرح است:

های سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ساختار  مولفه1

 اقتصادی کدامند؟

برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ساختار  های سرمایه اجتماعی کالن مولفه2

 سیاسی کدامند؟

های سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ساختار  مولفه3

 اجتماعی کدامند؟

 ادبیات نظری پژوهش

 ، یاجتمتاع  ، یاست یس ، یملت  ،ای  منطقته  ، یجهان بحران کی کرونا روسیو سترشگ

 یبت  عنتوان  بته  تواند می تنها نه کرونا روسیو بحران  است کرده جادیا یرتجا و یاقتصاد

 انتشتار  عیتستر  دوره عنتوان  به تواند می بلکه شود مشخص خطر و نانیاطم عدم ، یابات

 عرضههای  رهیزنج و ارتباط یبرقرار اشکال و خرد سطح ابتکارات و تالیجیدهای  یفناور

ی، اقتصتاد  ،یبهداشتت  اقتدامات  کشتورها  از یاریبس  شود شناخته یجهان یسپار برون و

 بحتران  بهبتود  و کرونتا  روسیت و انتشار رساندن حداقل به هدف با را یاجتماع و سیاسی

 ختود  روزمتره  یزندگ یبخشها تمام در با یتقر شهروندان  در بعد اجتماعی، اند داده انجام

 ییکتارا   انتد  کترده  تجربته  را ختود  یهتا دولتت  یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس مداخالت
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 کرونتا  روسیت و بحتران  ریتأا نکهیا  است ناشناخته یادیز حد تا مداخالت نیا از یاریبس

 ابتکتارات  و راتیتتأا  یبررست  بتا    محققتان استت  ناشناخته زین افتی خواهد ادامه چگونه

 و نتدها یفرا هتا، تیت فعال از را متا  درک نته تنهتا   کرونتا،  روسیت و بحران به مربوط یاساس

 روابتط تحتول در   و بحتران  ریتتأا  یچگتونگ  از نیهمچن بلکه بحران، طول در ماتیتصم

 یهتا یاستتراتژ  هتا، یه اتحاد و کیتیژئوپل یفلکهای  صورت ،یامنطقه ی،جهان ی،اقتصاد

 و یآور فتن هتای   میپتارادا  ،یملت هتای   تیاولو وها  استیس ،یرقابت یهاتیموقع و یتجار

 و یشخصت  یانتزوا  ،یاجتمتاع  فاصتله  ( karabag,2020دهتدو ی افزایش متی ارتباط اشکال

 باعث و شده یاقتصادهای  بخش تمام در کار یروین کاهش به منجر سفرهای  تیمحدود

 محصتوالت  و کاالها به ازین و شده لیتعط مدارس  است شده یادیز مشاغل رفتن نیب از

 یتتوجه  قابتل  طتور  بته  یپزشتک  زاتیت تجه به ازین مقابل، در  است افتهی کاهش یدیتول

 یستاز  رهیت نخ وخریتد   وحشتت  لیت دل بته  زیت ن ییغتذا  متواد  بخش  است افتهی شیافزا

 اقتدامات  جهان سراسر در کشورها  است شده روبرو یشتریب یتقاضا با ییغذا محصوالت

 فاصتله  شتامل کته   اند کرده اعمالافزایشی ویروس  گسترش از یریجلوگ یبرا را یمهم

 ینت یب شیپت   استت  اجتماعتات  تیممنوع و یرضروریغهای  مسافرت از زیپره ،یاجتماع

 هتزاران   باشتد  داشته یجهان اقتصاد یبرا یادیز یامدهایپ نفت متیق جنگ که شودیم

 قترار  حقتوق  بتدون  و موقتت  یمرخصت  در ای و شده برکنار کار از جهان سراسر در کارگر

هتای   وام اجتاره،  پرداختت  در افراد ییتوانا بر یمهم ریتأا حتم طور به امر نیا ،اند گرفته

 یاجتمتاع  فاصتله  و قرنطینته  اقتدامات   داشتت  خواهد خانوار مختلفهای  نهیهز و یرهن

 شتده  یخانگ خشونت سطح شیافزا از ترس باعث ویروس کرونا وعیش از یریجلوگ یبرا

 تحتت  کته  افتراد  از یاریبس  است یجنس و یعاطف ،یجسم استفادهء سو شامل که است

 نیت آنالهتای   یبتاز بتا انجتام    مانندیم خانه در ای و شوندیم یمنزو یدولت حیدق مقررات

از آنجا که ویروس   (Nicola et al,2020 واند شدهها  شرکت از یاریبس درآمد شیافزا باعث

 در عصتز عامل انسانی نیتاز دارد تعتامالت جوامتع انستانی     به  نسانکرونا برای انتقال به ا

 تعتامالت  بته  امتر  نیت ا  رندیگ می قرار ریتأا تحت یشتریب ریتأا با و عتریسرن شد یجهان

 هتا یریگ همه که است نیا ، راهکارشود می مربوط مهاجرت و سفر حیطر از یانسان یقو

 متمرکتز  انسان تحرک بر کهها کشور نیب موقت فاصله هیاول اقدامات حیطر از توان می را

 شتود  متی  باعتث  کته بل ستت، ین یستاز  یجهتان  هیت عل یاستدالل نیا، البته کرد مهار است
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هتای   رساختیز در یگذار هیسرما یبرا یشتریب ییتوانا، تریرقابت و اروتمندتر یکشورها

(  Zimmermann et al,2020وباشتند  داشتته  یالمللت  نیبت هتای   یهمکار حیطر از یبهداشت

 ینهنت  یباورها یاتیح نقش  گذاردیم ریتأا هاآن یاقتصاد تشویش بر ی افراد نیزباورها

 در یعفتون  یهتا یمتار یب وعیشت  ینهن یهامدل نیهمچن و یریگ همه خطرات مورد در

  دارد تتاایر  یاقتصتاد  تشتویش  و یبهداشتت  بحتران  شتدت  از یعمتوم  درک یریگشکل

 اطالعتات  ارائته  نشان میدهد ویروس کرونا بودن یمسر و ریم و مر  به مربوط یباورها

 یمهمت  بحث  شود می افراد نیب در یاقتصاد تشویش جادیا باعثها  یژگیو نیا به مربوط

 متردم  یباورهتا  ی از طریتح ماریب وعیشبر  یعموم ارتباطات وها  رسانه ریتأا یچگونگبه 

-همته  شتدت  از افراد درک یاساس طور به یفرد ینهن یهامدل در یناهمگن  پردازدیم

 ریتتأا  تحتت  کتل  اقتصاد بر ریتأا مورد در را آنها ینگران و دهد می شکل را یجهان یریگ

 بته  اعتماد شیافزا باعث افراد  اضطراب بحران، زمان در(  Fetzer et al,2020ودهد می قرار

 و اضتطراب  کته  معتقدنتد  محققان از یبرخ واقع، در  داردرا  یفعل استمدارانیس و دولت

 برابتر  در اغلتب  کته  شتود یم "پرچم اطراف در ییگردهما" اار جادیا باعث تیامن به ازین

 همتان  قتا  یدق ویروس کرونا ریگ همه یماریب گرچهشود،  می مشاهده یخارج یدهایتهد

-یژگیو اما باشد، داشته را پرچمدر اطراف  ییگردهما اارات که ستین ینظام دیتهد نوع

 یزنتدگ  ابتد، ی می گسترش یداخل یمرزها از  است مشترک یخارج داتیتهد با آن یها

 De vries etدارد ازیت ن یشخصت  یهتا یفتداکار  بته  مقابلته  یبرا و کندیم دیتهد را مردم

al,2020))  منتاطح  در اول درجته  در یمتار یب انتقتال  که رودمی انتظار ،یماریب وعیش با 

 یراهروهتا  ایت  مجلتل هتای   هتتل  در نه  فتدیب اتفاق یاجتماع نظر از محروم و تیپرجمع

 مرزهتا  ای یشخص تیوضع ، یاجتماع طبقه به یتوجه  یه کرونا روسیو  یاسیس قدرت

ی، بهداشتت  یریپتذ  بیآست  و میا وستهیپ هم به ما همه که است کرده روشن   کروناندارد

 حاکم طبقات( انفعالو عدم تحرک  ستین جامعه در برخوردار کم افراد ی درجه اولنگران

LMIC در یبهداشتت هتای   ستمیس ضعف به منجرکه 
وکشتورهای بتا درآمتد متوستط و      4

 ریتتأا  یریگهمه نیا از یناش یاقتصاد و یبهداشت دیشد بحران حیطر از شودیمپایین( 

 از کامتل  طوفتان  نیت ا  Viens&Eyawo,2020)و گذاشتت  خواهتد  هتا آن بر یمنف میمستق

 بطتور  ،ویروس کرونا ریگ همه یماریب از یناش یبهداشت و یاقتصاد ،یاجتماعهای  فاجعه

 ملتل  داریت پا توسعه اهداف به یابیدست و کندیم دیتهد را جهان رفاه و شتیمع میمستق
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 یبترا (  در بعتد اقتصتادی،   Berchin and De Andrade,2020 وانتدازد  می خطر به را متحد

  است شده شیآزما مختلف یاستراتژ نیچند آن، بحران کنترل و کرونا روسیو با مبارزه

 تتوان یمت  شتود،  متی  اعمتال  یآلودگ منابع یجداساز یبرا که یابیرد و شیآزمابه کمک 

 ایت  ،، از نرم به سختشده اعمال یریسختگ وها  تیمحدود زانیم به بسته را هااستراتژی

 شتامل  هتا یاستتراتژ  همته   ، در چندین روش طبقه بندی کردرمشخصیغ به هدفمند از

 هتا دولتت  ایت  هتا ملت چگونه کهاین ن،یبنابرا  هستند نشده محاسبه مینتا و نانیاطم عدم

 یهتا تیفعال بر شده انتخاب یاستراتژ چگونه و کنندیم نییتع را خود کیاستراتژ پاسخ

 ریتتأا  مدت بلند و مدت کوتاه در کنندگان مصرف رفتار و یتیریمد ماتیتصم ،یاقتصاد

ی، رفتتار  ی،نهتاد  ،یمل عامل نیچند از متأار یاستراتژ هر تیموفق  است مهم گذارد،یم

 تتاکنون   بتود  خواهتد  دولتت  در موجود اعتماد و هارساختیز ،یاجتماع ،یپزشک تیظرف

 موفتح  عنتوان  به کره، و وانیتا ،یشرق یایآس در کیدموکرات کشور دو به همراه لیاسرائ

 رانهیستختگ  اقتدامات  یاجترا  بتدون  کرونتا  روسیو ریگهمه یماریب با مبارزه موارد نیتر

 ،یملت  اقتصتاد  در کرونتا  روسیت و بحتران  ریتتأا   اند شده شناخته ،نیچ در استفاده مورد

 ستهام،  یبازارهتا  بر تنها نه ریتأا نیا  است بوده یجد یاجتماع یهاتیفعال و هااستیس

 ،یملت  ناختالص  دیت تول ،یپتول  و یمتال هتای   استیسبر  بلکه هیاول مواد ریسا و نفت متیق

 ریتتتأا زیتتن یاجتمتتاع یهتتااستتتیس و اشتتتغال تجتتارت، چرختته ،یتجتتار یهتتااستتتیس

 تحتت  جهتان  ستطح  در را هتا ستازمان  و مشاغل جوامع، کرونا ( karabag,2020وگذارد می

-واکنش  است گذاشته ریتأا یجهان اقتصاد و یمال یبازارها بر ناخواسته و داده قرار ریتأا

 بتر  عتالوه   استت  شده نیتأم رهیزنج در اختالل جادیا به منجر دولت هماهنگ ریغی ها

 در کتاهش   است گرفته قرار ریتأا تحت زین هیسرما بازار بخش ن،یتأم رهیزنج در اللتاخ

 شتده  ینگینقتد  یبحرانت  ستطح  بتا  داریناپا یفضا کی جادیا باعث یجهان سهام یبازارها

 از نتان یاطم یبترا  یجهتان  ستطح  در یمرکزهای  بانک رات،یتأا نیا با مقابله یبرا  است

 دیت جد یاقتصاد رکود از ترس  اند کرده مداخله یاقتصاد شوک کاهش و ینگینقد حف 

هتای   مراقبتت  در منعطتف  و قدرتمنتد  یرهبتر یی، هتا زمتان در چنتین   یمال یفروپاش و

 یبترا  یفور اقدامات  طلبدیم تر گستردهرا به صورت  جامعه و یدولت ،یتجار ،یبهداشت

  شتود  میتنظت  و اجرا است الزم دهد ر ها  شکاف حیطر از است ممکن که یمشکالت رفع

 انیت م یزیر برنامه بحران، نیا از پس اقتصاد به مجدد یانرژورود  و تعادل یبرقرار یبرا
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 شتامل  گستترده  اجتمتاعی  - یاقتصتاد  توستعه  برنامه کی  است الزم مدت بلند و مدت

 متورد  زیت ن کنتد یمت  حیتشو را ینیکارآفر که ستمیاکوس کی و بخش به بخشهای  برنامه

 نیت ا  شتوند  شتکوفا  هستند، داریپا و یقو یتجار یهامدل یدارا که یکسان تا است ازین

 و کننتد  مجتدد  یابیت ارز را تیوضتع  دائمتا   یمال سساتوم و هادولت که است خردمندانه

 Nicolaواستت  افتهی تحقح واقعا  "است الزم که آنچه هر" وعده که کنند حاصل نانیاطم

et al,2020  )ییپاستخگو  ستمیس و آالت نیماش رییتغ باعث تنها نه یبزرگ نیا به یشوک 

 انتداز  چشتم  رییت تغ باعتث  بلکته  شتود،  متی  متدت  بلنتد  و مدت انیم دوره کی در دولت

 و اتروت  عیت توز راتییتغ از احتماال  امر نیا  شودیم ریتأا تحت یهاملت شتریب یاقتصاد

 دهیت د بیآست  کشتور  هتر   است مشاهده قابل شوک ریتأا از پس هاآن تیجمع در درآمد

 کترده  مشتاهده  ختود  یاقتصتاد  و یاجتماعی، اسیس انداز چشم در گسترده اختالل کی

 یابیت ارز و( کرونا ویتروس  مانندو یبزرگ یهاشوک یاقتصاد خیتار به حیدق ینگاه  است

 نیا جهینت ریتأا مورد در را جالب جنبه کی ها،آن یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماع راتیتأا

 ینتابرابر  یعنت ی ،یگتر ید یمنحنت  ،یزمتان  دوره کی یط در ها،آن  کندیم انیبها  شوک

 یاجتماع-یاسیس موجود وضع در یادیبن تحوالت با همراه کشور، سراسر در اروت یباال

 قستمت  - اروپتا  در متدرن  از شیپت  دوران از -ها  یدمیاپ  کنندی را تسطیح میاقتصاد و

 و یتت یجمع ،یساختار راتییتغ باعث جهینت در و ندبرد نیب از را تیجمع از یتوجه قابل

( یاستتعمار  هنتد  درو یقحط مانند یعیطب یایبال  ندشد دهید بیآس جوامع در یاسیس

 لیت دل بته  شتتر یب بلکته  ، نبتود  یکشاورز کم دیتول ای ییغذا غالت یواقع کمبود لیدل به

 یناکارآمتد  لیت دل بته  و دولتت  تیریمتد  تحتهای  ستمیس در رمجازیغ عیتوزهای  شبکه

 مختلتف  عوامتل  بته  شتوک  نیت ا ریتتأا  متورد  در یصیتشخ یابیارز هر  بود کیستماتیس

 و کشتور هتای   استت یس کشتور،  کی ییپاسخگو نحوه به که دارد یبستگ نهیزم با مرتبط

 گتذارد می ریتأا کشور هر موجود تیوضع بر شوک نیا صورت، هر در  دارد یبستگ رهیغ

Mohan,2020)) ،و میهستت  روبرو یبیترک عرضه و تقاضا شوک با بار نیا  در بعد اقتصادی 

 هتا آن از یبرخت  کشتور،  هر یاقتصاد ساختار به بسته  هستند محدود یاقتصاد یابزارها

 یدارا کته  ییکشورها مثال، عنوان به  رندیگ می قرار ریتأا تحت گرید یکشورها از شتریب

 و گرفتت  خواهند قرار ریتأا تحت شتریب هستند یشتریب یوخدماتی(ده سیسرو اقتصاد

 نظتر  به ریناپذ اجتناب یجهان رکودخواهند گرفت   قرار خطر معرض در یشتریب مشاغل
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 تیت موفق بته  بتود،  خواهتد  یطتوالن  و حیت عم انتدازه  چه تا رکود نیا که نیا اما  رسد می

 یبرا دولتهای  استیس اارات ،کرونا ویروس وعیش از یریجلوگ یبرا شده انجام اقدامات

هتای   ختانواده  از تیت حما ، و کم درآمد متوسطهای  شرکت در ینگینقد مشکالت کاهش

 واکتنش  یچگتونگ  بته  نیهمچنت  امتر  نیت ا  دارد یبستتگ  شغل نیتأم و یمال فشار تحت

  هستند یاتیح زین نیتأم یهاهریزنج  دارد یبستگ یفعل قرنطینه زمان مدت وها  شرکت

 توانتد ینمت  کتس  یهت   شتود یم عیتوز نابرابر طور به یاقتصاد رکودی اقتصادهای  نهیهز

 استت  یهیبد  کند ینیب شیپ حیدق طور به را کرونا ویروس از یناش یمال یینها خسارت

 پاستخ  و نتده یآ یهتا متاه / هتا   هفتته  در یریگ همه شدت ،یبندزمان به یبستگ نیا که

 داده قترار  فشار تحت را کشورها از یادیز تعداد روسیو کرونا  دارد کشورها یهااستیس

  استت  گذاشتته  ریتتأا  نفت متیق یحت و نیتأم رهیزنج سفر، تیممنوع بر امر نیا  است

بتین   تجتارت  و ارزش رهیت زنج نفتت،  متت یق :ماننتد ی اقتصاد مهم یهابخش از یتعداد

 و یستاز  یجهانهای  هیپا یاصل بخش سه نیا  دارند قرار المللی تحت تاایر ویروس کرونا

 ی نیتز خارج میمستق یگذار هیسرما راتیتأا  (Muzakki,2020 وهستند الملل نیب اقتصاد

 یایت مزا لیت دل به گذاریسرمایههای  نهیهز که دهد می نشان تحول درحال یکشورها در

 نیت ا مورد نیبارزتر  باشد باال اریبس دیبا دارد، یخارج میمستق یگذار هیسرما که یمهم

 یگتذار  هیسترما  و انتداز  پتس  مکمتل  تواند می یخارج میمستق یگذار هیسرما که است

 استتانداردهای  و یوربهتره  بتردن  بتاال  یبرا گذار حال در یاقتصادها تمام و باشد یداخل

 ستود  یختارج  یهتا شترکت   دارنتد  ازیت ن یاضاف یگذار هیسرما به شدت به خود یزندگ

 یداخلت  تیت مالک تحت یهاشرکت به نسبت را آن از یشتریب اریبس سهم و دارند یباالتر

  دهنتد  متی  شیافتزا  نتده یآ در را هیسرما لیتشک نیبنابرا کنند،یممجدد  یگذار هیسرما

 و دیت جد یفنتاور  کته  استت  نیت ا سرمایه گذاری مستتقیم ختارجی   یایمزا از گرید یکی

 یختارج  تیت مالک تحتت  یهتا شترکت  ن،یبنتابرا   دارد همتراه  به را یتیریمدهای  مهارت

 بتر  عتالوه   کننتد یمت  استفاده یتر شرفتهیپ یهایورافن از و دارند یباالتر تولید احتماال 

را بته   یخارجهای  شرکت ی مهم،تیریمدهای  مهارت وها  یورافن نیا زیسرر احتماال  ن،یا

 همته  یآتت  یاقتصاد رکود  (Brada et al,2005 دهد وکشور سوق می یداخل اقتصاد سمت

 راتیتتأا  عمتده   استت  آورده وجود به را بزر  یاقتصاد بحران کی کرونا روسیو یریگ

 اقتدامات  بتا  تنهتا  کته  استت،  همتراه  دستتمزد  و شتغل  دادن دست از با یاقتصاد یمنف
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 (رهیت غ و یاتیت مال فیت تخف ، شتده  نیتضتم  درآمتد وهتا   دولتت  ازین مورد درآمد ی،تیحما

 عالوه  شد خواهد دیتول شتریب کاهش باعث جهینت در تقاضا کاهش  شود جبران تواند می

 امتا  نشتود،  لیتبتد  یداخل دیتول شیافزا به است ممکن درآمد از تیحما اقدامات ن،یا بر

-یمت  یاقتصتاد  یاستتگذار یس یسنت یابزارها  شود شتریب واردات به منجر است ممکن

 بحران مهار یبرا ابزار نیموارتر  باشند اار یب کرونا روسیو یامدهایپ با مبارزه در توانند

 دیت تول یکاالها دیخر ،یعموم خدمات ارائه یبرا یعمومهای  نهیهز ادیز شیافزا تواند می

 یصتنعت  استت یس کیت  چارچوب در یدیتول دیجد یهاتیفعال در یگذارهیسرما و داخل

 بتر  و داردای  گستترده  دامنته  کرونتا،  روسیت و یریگ همه یاقتصاد یامدهایپ  باشد سبز

 ملتل  سازمان بشر حقوق یجهان هیاعالم در  »گذارد می ریتأا یجهان اقتصاد عملکرد نحوه

 یبترا  مناستب  یزندگ استاندارد داشتن حح کس هر: که است آمده( ملل سازمانو متحد

 خدمات و یپزشکهای  مراقبت و مسکن لباس، غذا، جمله از اش، خانواده و خود یسالمت

 یکتاال  کیت  ستالمت  ،یعموم و یاقتصادهای  استیس دگاهید از«  را دارد الزم یاجتماع

وارد  مصترف  بتازار  بته  و شتده  دیتول کاال کی عنوان به تواندینم که است یجهان یعموم

 در واقتع،  در ای - یسالمت کمبود مقابل در و افراد برسد یفرد کنندگان مصرف به و شود

نتد  ریپذ بیآست  اریبست  نیزمت  کتره  از قستمت  هر در - ریگ همه یهایماریب وعیش برابر

 یاصتل  عنوان به پرسنل کمبود و واردات به مربوط مسائل   (Lucchese and Pianta,2020و

 و نیتتأم هتای   رهیت زنج در اختتالل  جتاد یا از یناشت  تولیتدی  مشتاغل  یبترا  ینگران نیتر

 شترکت  کیت  یهتا نقش از یاریبس یبرا واقع، در  است مطرح ییانزوا خودهای  استیس

در بعتد سیاستی،     (Nicola et al,2020وستت ین یمناستب  نته یگز "خانته  در کار" ،یدیتول

 در همته  و هستند یریگ همه با مقابله دنبال به توسعه حال در و افتهی توسعه یکشورها

هایی با محدودیت -توسعه  حال در یکشورها در دتریشد کمبود با - خود منابع تیظرف

 یکشتورها  در زمان طول در است ممکن ریتأا نیشتریب ،یاسیس جهان درروبرو هستند  

 مستائل  و یمتال  منتابع  ،یبهداشتت  یهتا ستتم یس که ییجا شود، احساس توسعه حال در

 ماننتد و مدرن یرفاه یهادولت (  Chohan,2020دوشونیم یدرمان اقدامات مانع یتیحاکم

 و اتیت مال از قبتل  ینابرابر جبران در مناسبی اقدام است ممکن( رهیغ و دانمارک ، کانادا

 نیت ا بتا   دهنتد  انجام یاجتماع تیامنهای  شبکه و پیشرفتههای  استیس حیطر از انتقال

 یوقتت  ،تتر یاساست  حیتستط  یبترا  :کنتد یمت  استدالل (2511و1دلیش که همانطور حال،
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 شتوک  هرچته   "شتود  متزلتزل  دیت با( ممتتاز و مستتقر  نظم" رسند، می اوج به هاینابرابر

 کامال  ییایدن در  ((Mohan,2020شودیم ترآسان باال در ازیامت کاهش شود شتریب ستمیس

 ب،یت ترت نیهمت  بته   استت  ریت م و متر   از فراتتر  یماریب نیا راتیتأا کپارچه،ی و متصل

 حف  یبرا کمکهای  بسته و یاضطرارهای  برنامه هیته حال در جهان سراسر یهادولت

 و استت  شده مختل یجهان نیتأمهای  رهیزنج عملکرد ، یکل طور به  هستند خود اقتصاد

 شتغل  تواننتد  متی  نفتر هتا   ونیلیم  است داده قرار ریتأا تحت را جهان سراسرهای  شرکت

ای  کننتده  نگتران  اخبتار  روز هتر  ن،یا بر عالوه  بدهند دست از ندهیآهای  ماه یط را خود

-یمت هتا   اختراج  اعالم ایها  نیتخم در نظر دیتجد گر،یدهای  شرکت تیفعال توقف درباره

 کمبتود  بته  منجتر  و داده رییت تغ را خود مصرف یالگو نیهمچن کنندگان مصرف  میشنو

 یساز یخصوص  (Fernandes,2020 واند شده جهانهای  سوپرمارکت در کاالها از یاریبس

 ختود هتای   تیفعال یساز کوچک به مجبور را یدولتهای  آژانس ،یعموم بودجه کاهش و

هتای   شترکت   بترد بتین متی   از را خدمات تیفیک و یااربخش بودن، یجهان یگاه و کرده

 و های بهداشتتی مراقبت ،یبازنشستگ حقوق - هاسودآورترین زمینه از شروع با یخصوص

 و پرستنل  گردش متالی  عدم ،منابع مالی کاهش  اند شده هاتیفعال نیا وارد ها، دانشگاه

تحت الشعاع قرار داده  را یرفاه خدمات خدمات، به ازای پرداخت یبرا به مشتریان فشار

 نیتتأم  راه تنهتا  عنتوان  بته  بتازار  ستمیس پیدا کنند  بازار یکاالها به یشتریب شباهت تا

-یم جادیا را یسالمت یدهایتهد بازار شدن یجهان  است شده ارائه خدمات و کاالهاوارم

 کیت  دیت نبا را رفتاه  دولتت   ستت ین یاضتطرار  طیشترا  به ییپاسخگو به قادر کامال  و کند

 استت  یمتواز  ستمیس کی بلکه گرفت نظر در یخصوص یاقتصاد ستمیس یبرا "نهیهز"

 یازهتا ین و حقتوق  استاس  بر را جامعه دیتول و کند می دیتول یعموم خدمات و کاالها که

 و رفتاه  ، رفاه دولت  کندکردن تضمین می نهیهز در انیمشتر ییتوانا، به جای شهروندان

 بتازار  ارزش استاس  بتر  ،یداخل ناخالص دیتول که یابعاد کند، می دیتول یاجتماع تیفیک

 و ستت یز طیمحت  تیت فیک مورد درها  استدالل نیهم  کند یریگ اندازه تواند نمی کاالها،

 دیجد مدل موتور تواند می رفاه دولت  کند می صدق نهیزم نیا در یعموم مداخله به ازین

هتای   استت یس حتال،  نیا با  باشد ستیز طیمح یداریپا و باال یاجتماع تیفیک با توسعه

 را اقتصتاد  توستعه  یرهایمس دیبا بلکه  باشد یرفاه خدمات ارائه به محدود دینبا یعموم

 یبهداشت ،یاجتماع اهداف و یتجار رفتار نیب انسجام از تا کند تیهدا کل کی عنوان به
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 دولت نقش گسترش مورد در  شود حاصل نانیاطم شد نکر باال در که یطیمح ستیز و

 و رفتاه  دولت  دارد وجودای  ندهیفزا جماعا جامعه و اقتصاد در یعموم اقدامات ضرورت و

 نته یزم نیت ا درنگرانتی اساستی    ینتابرابر  د ده می کاهش راها  ینابرابر یعموم بهداشت

 شیافتزا  شترفته یپ یکشتورها  ی،برالینئتول های  استیس جهینت در ، 1415 دههدر   است

 ختود  تیت ماه لیدل به رفاه دولت  را تجربه کردند اروت و درآمد ها درنابرابری ریچشمگ

 یاصتل  عامتل  ،یاجتمتاع  و یفرد یازهاین مبتنی بر خدمات و کاال کننده نیتام عنوان به

 ،یاست یس یفضتا  کتاهش   استت  بتوده  دوم یجهتان  جنتگ  از پتس ها  ینابرابر کاهش در

 اقتدامات  توستط  قتبال  کته  یمنتاطق  در بازار گسترش و یعموم خدمات یساز یخصوص

 اتاختالفت  کته  انتد  کترده  جتاد یا را یدیت جدهتای   ستم یمکان شدند،یم محافظت یعموم

 ،یفرهنگت  ،یاجتمتاع های  تفاوت دیبا گذاران استیس  کند می جادیا یاجتماع و یاقتصاد

 آنچته  براساس دیبا یگذار استیس گر،ید عبارت به  رندیبگ نظر در را یاقتصاد و یاسیس

(  در بعتد  Lucchese and Pianta,2020 و باشتد  افتتد  متی  اتفتاق  جوامتع  وها  مارستانیب در

هتای   ستتم یس یبترا  ستابقه  یب یچالش ویروس کرونا ریگ همه یماریب بهداشت و درمان،

 کارکنتان  یبترا  خطتر  ختاص،  طتور  بته   استت  کترده  جتاد یا جهتان  سراسر در یبهداشت

 در یبهداشتت هتای   ستتم یسهتای   یریپتذ  بیآس نیبزرگتر از یکی یبهداشتهای  مراقبت

 از کتار  به قادر یبهداشتهای  مراقبت کارکنان شتریب نکهیا به توجه با  است جهان سراسر

 کارکنتان  یبترا  روسیت و شیآزمتا  هنگام زود نجاما جمله از ییراهبردها ستند،ین دور راه

 ( Nicola et al,2020 و استت  یضرور مقدم خط ای/  و عالمت بدون یبهداشتهای  مراقبت

 یرفتاه هتای   ستتم یس و یعمتوم  ستالمت   استت  یجهتان  یعمتوم  یکتاال  کیت  یسالمت

 یاصتل  عناصتر  از یکت ی یجهتان  یعمتوم  بهداشتت  و هستند بازار یبرا یاساسهای  نهیگز

 و یرفتاه هتای   استت یس یبترا  یجهتان  منتابع  و قتانون   یه  است یطلب یبرابر استیس

 بهداشتت،   است نشده یمعرف یطیمح ستیز یاستانداردها و کار حقوق یبرا ، یبهداشت

 کته  شود، محافظت یالملل نیب یاستانداردها توسط دیبا ستیز طیمح و کار حقوق رفاه،

 دار،یت پا توستعه  اهتداف   باشد االجرا الزم کاالها وها  هیسرما یالملل نیب حرکت یبرا دیبا

 نیت ا نیتی تع یبترا  را یگتر ید چتارچوب  ملتل،  ستازمان  عضو یکشورها همه دییتأ مورد

 است بازار یبرا اروم ینیگزیجا رفاه دولت(  2513 ، ملل سازمانو دهد می ارائهها  تیاولو

  دارنتد  کرونتا  روسیت و وعیشت  بته  پاستخ  در یاساست  نقش یعموم بهداشتهای  ستمیس
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 یاساست  حتح  کیت  عنتوان  به سالمت انداز چشم بر یمبتن یعموم بهداشتهای  ستمیس

 نیتتأم  یبترا  شتده  یطراحت  یعمتوم  ختدمات  ارائته  حیطر از دولت توسط دیبا که است

 دانشتگاه  آموزش، بهداشت،  شود نیتضم بازار منطح از خارج ،یاجتماع و یفرد یازهاین

 اقتدامات  با عمدتا  یدیکل یهاتیفعال ریسا و یاجتماع یهاکمک ،یبازنشستگ حقوق ها،

 مورد کمتر اریبس که دارد وجود زین یگرید یبهداشت یهابحران  شوندیم نیتأم یعموم

 مترتبط  حتوادث  و استت  شده گرفته دهیناد یشغل یمنیا و هداشت  برندیگ می قرار توجه

 وها  یماریبآلودگی مربوط به   هستند ریچشمگ موضوع کی رهمچنانیم و مر با کار و 

 کشتورها  همته  در نتده یفزا چتالش  کی ستیز طیمح نییپا تیفیک از یناش ریم و مر 

 تبتدیل شتوند    دیت جد حتول ت یاصتل  موتتور به  دنتوانیم رفاه و بهداشت ، واقع در  است

 و کتاربران  شتهروندان،  شتتر یب نقتش  بتا  یرفاه خدمات در است ممکن یاجتماع ینوآور

 جوامتع  یسازمانده خود دیجد اشکال و یعموم خدمات نیتأم ،یانتفاع ریغ یهاسازمان

 و متردان  تولد بدو در یزندگ به دیام میانگین بر زین بهداشتیهای  ینابرابر  ابدی گسترش

 بتا  متناستب  ریت م و متر   زانیم  دهد می کاهش سال 1819 را آن و گذاردیم ریتأا زنان

-یم شیافزا یاجتماع طبقه و التیتحص تر، نییپا درآمد ،یاجتماع و یاقتصاد مشکالت

 را یبهداشتت  هتای نتابرابری  کتاهش  امکتان  یاقتصادهای  ینابرابر کاهش ، نیبنابرا  ابدی

 یهتا درمتان  و رفتارها در یبرابرت، بهداش از شتریب تیحما حال، نیع در  کندیم فراهم

 تنهتا  یبرابتر  نیچنت  امتا   استت  یضترور  یوپانتدمی( ریگ همته  مبارزه با یبرا یبهداشت

 نیهمت  بته   باشتد  رفتاه  دولتت  یاساست  پیامتد  ی وجهان یعموم بهداشت جهینت تواند می

 و یاجتمتاع  ،یاقتصتاد هتای   استت یس در یاصل تیاولو کی عنوان به دیبا یبرابر ب،یترت

 Lucchese and و شتود  شتناخته  روسیت وپستا کرونتا    عصتر  ی دربهداشتت هتای   مراقبتت 

Pianta,2020،متورد  یاصتل  موضتوع  کیت  حاضر حال در یساز تالیجید (  در بعد فناوری 

 تتال یجید یارتبتاط  یابزارها از استفاده شیافزا شاهد ما و استها  رشته از یاریبس توجه

 از فترد  بته  منحصتر  یبت یترک ( karabag,2020 و میت ا بتوده  کرونتا  روسیو بحران طول در

 استتفاده  و شتهروندان  مشتارکت  و جامعته  حیت دق نظتارت  ح،یدق مقررات ،یقو تیحاکم

 نیچت  یهتا تالش یاصل عوامل از تال،یجیدهای  یآور فن و کالنهای  داده از هوشمندانه

 یاساست  هیت پا لیتشتک  یبرا موقع به و مناسب اطالعات  بود ویروس کرونا با مبارزه یبرا

وترکیبی از اطالعات و اپیدمی است که بته  4اینفودمیک  است مهم اریبس یدرمان اقدامات
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طور معمول به گسترش سریع و دور از دستترس اطالعتات درستت ونادرستت در متورد      

 با همراه مختلف، نفعانین مشارکت آن در که است، یدیکل کلمه کی چیزی اشاره دارد(

 یاجتمتاع های  رسانه و اطالعات عصر در یجعل اخبار ریتأا کاهش یبرا تر، حیدق مقررات

 بر تمرکز اما دارند، ازین یمختلف یکردهایرو به مختلف یکشورها اگرچه  است ازین مورد

 عامتل  دو ،یادیت بن اطالعتات  بته  مربوط موضوعات به پرداختن و آن بشردوستانه تیماه

 یایت بال ریستا  بترخالف  روسیت و کرونتا   استت  یجهان یبعدهای  تالشکاهش  یبرا مهم

 داشتتن  ن،یبنتابرا   استت  یریگ اندازه رقابلیغ فاجعه کی و،یواکتیراد انتشار مانند ینامرئ

 از یدرمتان  یریشتگ یپ در زین و آن گسترش از یریجلوگ یبرا موقع به و حیصح اطالعات

 شتهروندان،  مشارکت و خوب تیحاکم با همراه عامل، دو نیای ضروری است  ماریب نیا

(  برختی از  Hua and Shaw,2020 واست  ندهیآ در کرونا روسیو با مبارزه در تیموفق رمز

 و یختانگ  کتار  دفترهای  روش از استفاده کرونا، روسیو بحران خطر کاهش یبرا هابنگاه

 را رو در رو جلستات  حتذف  و نیت آنال جلستات  بته  اعتمتاد  ماننتد  یتالیجید یهاتیفعال

  (karabag,2020ونداهداد گسترش

 پژوهشروش 

 آن ییتوانتا  ب،یت فراترک روش قتوت  نقطه  است «یفیک بیفراترک » حاضر پژوهش روش

 نهیشت یپ دل از یمفهتوم  چتارچوب  کیت  جتاد یا و مشترک یهامقوله ییشناسا به نسبت

 یهتا افتته ی و اطالعتات  کته  استت  یفت یک ۀمطالعت  ینوع بیفراترک »مریز اعتقادبه  است

 در« کنتد یمت  یبررست  را مشابه و مرتبط موضوع با گرید یفیک مطالعات از شدهاستخراج

 هتا آن ارتباط براساس و منتخب یفیک مطالعات از ب،یفراترک یبرا موردنظر ۀنمون جهینت

 یامرحلته  هفتت  روش از پتژوهش،  روش یراستتا  در  شودیم ساخته پژوهش پرسش با

"باروسو و  یسندلوسک"
 داده نشتان ( 1و شکل در مراحل نیا ۀخالص که شده استفاده 15

 روش پتژوهش،  هتدف  بته  توجته  بتا (  1344 همکتاران،  و یباتمتان به نقتل از  واست شده

  شتود  ییشناستا  راهکارهای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا تا کندیم کمک بیفراترک

 ،مرتبط با ویروس کرونا یهاپژوهش در  است آرشیویهای داده اطالعات یگردآور روش

هتای سترمایه   مولفته  ییشناستا  یبترا یکپارچه  و جامع به چارچوبی مناسب، پژوهشگران

 بیت فراترک روش کمتک  بتا  است توانسته حاضر پژوهش اند ونیافته دستاجتماعی کالن 



 44|     اهای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونشناسایی مولفه

 

 

 

مقتاالت    یۀکل شامل پژوهش نیا یآمار ۀجامع  کند کمک هامولفه نیا یاحصا به یفیک

-داده  استت  هدفمنتد  زین یریگنمونه روشباشد،  می به ویروس کرونا مربوطو گزارشات 

کرونتا ویتروس    موضتوع  بتا  2525در ستال   منتشرشده یهاپژوهش از ل،یموردتحل یها

 یاطالعتات  یهتا گتاه یپا نیمعتبرتر به هاپژوهش نیا یبررس منظوربه  است شده برگرفته

"پابمتتد"ون چتت
"ستتی  دی  ستتی "، 11

"ستتاینس"، 12
"مدرکستتیو"، 13

"وایلتتی"، 19
13 ،

"الزویر"
"گوگل استکوالر "ی جو و  جست یموتورها و 11

"گوگتل " و 14
 شتده  مراجعته  11

 Corona"و "Social capital" یهتا دواژهیت کل از یاطالعتات  یهتا گتاه یپا در نیهمچن  است

virus"  هیت اول مقاالت کل تعداد پژوهش، نیا در  شد استفاده مرتبط مقاالت افتنی جهت 

 مقاله 14 تعداداز این  شد مشخص گرفتهصورت یها یبررس با تیدرنها که بود مقاله 35

  کرده اند  اشاره «پیامدهای ویروس کرونا » موضوع به

 استتفاده  یفت یک یهتا  پتژوهش  یۀاول مطالعات تیفیک یابیارز یبرا معموال  که یابزار

 ابتتدا  در کته  یمنابع و مقاالت تعداد  است «یانتقاد یابیارز یهامهارت ۀبرنام» شود،یم

 لیتحل و یبررس منبع و مقاله 14 برنامه نیا براساس که بود منبع و مقاله 35 شد، افتی

  است شده منعکس (2و شکل در برنامه نیا براساس منابع و مقاالت یغربالگر ۀویش  شد

 تیت فیک و محتوا» و «دهیچک» ،«عنوان بودن مرتبط» براساس بیترتبه هاداده یغربالگر

 یبرگشت و رفت صورتبه مقاالت یوجو جست  گرفت صورت پژوهش موضوع با «هامقاله

 متتن  از حاضتر  ۀمقالت  یهتا داده کته  ییآنجتا  از  داشتت  ادامته  اشباع حد به دنیرس تا و

 هتا داده لیت تحل جهتت  «یدست یکدگذار» روش از است شده استخراج نیشیپ مطالعات

 در «میمفتاه » ستپس  شتد،  یکدگتذار  جداگانته  مقاله هر که صورت نیا به  شد استفاده

  شدند یبنددسته «هامقوله» قالب
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 های فراترکیب: گام1شکل

 

 

 پرسش تحقیحتنظیم 

 

 مند متونبررسی نظام

 

وجو و انتخاب جست

 مقاالت مناسب

وتحلیل  و تجزیه

 های کیفیترکیب یافته

ستخراج اطالعات ا

 مقاله

 کنترل کیفیت

 

 هاارائۀ یافته
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 CASP: شیوه غربالگری مقاالت براساس2شکل

 تعداد مقاالتی که یافت شد

N=30 

 هکل چکیده غربال شد

N=25 

کل محتوای مقاالت بررسی 

 شده

N=20 

 تعداد کل مقاالت اولیه

N=19 

 تعداد کل مقاالت اولیه

N=19 

تعداد مقاالت رد شده از نظر 

 عنوان

N=5 

تعداد مقاالت رد شده از نظر 

 چکیده

N=5 

نعداد مقاالت رد شده از نظر 

 محتوا

N=1 

رد شده  به تعداد مقاالت 

 علت فقدان اطالعات نویسنده

N=0 
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 : اسناد و مقاالت مورد مطالعه1جدول

 سال نام نویسنده نوع سندومجله( عنوان شماره

A1 

An unprecedented 
global crisis! the 
global, regional, 

national, political, 
economic and 

commercial impact of 
the coronavirus 

pandemic 

Journal of Applied 
Economics and 

Business 
Research, 10(1), 1-6 

Karabag, S. F 2020 

A2 

Forecasting the 
Economic Impact of 

Coronavirus on 
Developing Countries: 

Case of Pakistan. 

Available on the Social 
Science Research 

Network(SSRN):CASS 
working papers on 

economics & national 
affairs 

Chohan, U. W. 2020 

A3 

The socio-economic 
implications of the 

coronavirus pandemic 
(COVID-19): A 

review. 

International journal of 
surgery (London, 
England), 78, 185 

Nicola, M., Alsafi, 
Z., Sohrabi, C., 
Kerwan, A., Al-

Jabir, A., Iosifidis, 
C., ... & Agha, R 

2020 

A4 

Development of the 
reproduction number 

from coronavirus 
SARS-CoV-2 case 

data in Germany and 
implications for 

political measures. 

medRxiv 

Khailaie, S., Mitra, 
T., 

Bandyopadhyay, 
A., Schips, M., 
Mascheroni, P., 
Vanella, P., ... & 
Meyer-Hermann, 

M. 

2020 

A5 

Inter‐country 
Distancing, 

Globalization and the 
Coronavirus Pandemic. 

The World Economy. 

Zimmermann, K. 
F., Karabulut, G., 
Huseyin Bilgin, 
M., & Cansin 

Doker, A 

2020 

A6 
Coronavirus: The great 

leveller. 
 Mohan, D 2020 

A7 

Economic effects of 
coronavirus outbreak 
(COVID-19) on the 

world economy. 

Available at SSRN 
3557504 

Fernandes, N 2020 

A8 

The Global Political 
Economy Impact of 
Covid-19 and The 

Implication to 
Indonesia 

Journal of Social 
Political 

Sciences, 1(2), 76-92. 
Muzakki, F 2020 
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 سال نام نویسنده نوع سندومجله( عنوان شماره

A9 
Coronavirus 

perceptions and 
economic anxiety 

Review of Economics 
and Statistics, 1-36. 

Fetzer, T., Hensel, 
L., Hermle, J., & 

Roth, C 
2020 

A10 

Impact of international 
travel and border 

control measures on 
the global spread of the 

novel 2019 
coronavirus outbreak 

Proceedings of the 
National Academy of 

Sciences, 117(13), 
7504-7509. 

Wells, C. R., Sah, 
P., Moghadas, S. 
M., Pandey, A., 

Shoukat, A., Wang, 
Y., ... & Galvani, 

A. P. 

2020 

A11 

Perceptions of 
Coronavirus Mortality 
and Contagiousness 
Weaken Economic 

Sentiment 

arXiv preprint 
arXiv:2003.03848. 

Fetzer, T., Hensel, 
L., Hermle, J., & 

Roth, C. 
2020 

A12 

The effects of 
transition and political 
instability on foreign 
direct investment in 

ECE emerging 
markets. UN. 

 
Brada, J. C., Kutan, 
A. M., & Yigit, T. 

M. 
2005 

A13 
The Coming 

Coronavirus Crisis: 
What Can We Learn?. 

Intereconomics, 55, 
98-104 

Lucchese, M., & 
Pianta, M 

2020 

A14 

Crisis Signaling: How 
Italy's Coronavirus 
Lockdown Affected 

Incumbent Support in 
Other European 

Countries 

. Available at SSRN 
3606149. 

De Vries, C. E., 
Bakker, B. N., 
Hobolt, S., & 
Arceneaux, K 

2020 

A15 

Corona virus (Covid-
19)“infodemic” and 

emerging issues 
through a data lens: 
The case of china 

International journal 
of environmental 

research and public 
health, 17(7), 2309. 

Hua, J., & Shaw, R 2020 

A16 

Is the impact of social 
distancing on 

coronavirus growth 
rates effective across 
different settings? A 
non-parametric and 

local regression 
approach to test and 
compare the growth 

rate. 

medRxiv Lancastle, N. M 2020 

A17 Coronavirus–Scientific Mathematical Volpert, V., 2020 
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 سال نام نویسنده نوع سندومجله( عنوان شماره

insights and societal 
aspects.  

Modelling of Natural 
Phenomena 

Banerjee, M., 
d’Onofrio, A., 
Lipniacki, T., 

Petrovskii, S., & 
Tran, V. C. 

A18 

COVID-19: the rude 
awakening for the 

political elite in low-
and middle-income 

countries 

BMJ Global 
Health, 5(5), e002807. 

Viens, A. M., & 
Eyawo, O 

2020 

A19 

GAIA 3.0: Effects of 
the Coronavirus 

Disease 2019 
(COVID-19) outbreak 

on sustainable 
development and 

future perspectives. 

Research in 
Globalization, 2, 

100014. 

Berchin, I. I., & de 
Andrade, J. B. S. 

O. 
2020 

 های پژوهشیافته

های سترمایه  ی سرمایه اجتماعی به بررسی مولفههای اندکی در حوزهاز آنجا که پژوهش

اند، پژوهش حاضر با توجه روس کرونا پرداختهاجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای وی

هتا پرداختته و   ها و منابع موجود و مرتبط با ویروس کرونا به شناسایی این مولفهبه مقاله

ها، عملیات شناسایی و طبقته  بر اساس جدول زیر در قالب کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله

 بندی تکمیل شده است 

مقولته استتخراج    3 مفهتوم، 13کتد اولیته،   11تعدادمقاله بررسی شده  14از مجموع 

ها کدهای پرتکرار مشخص گردید که عبارتند گردید  پس از دسته بندی مفاهیم و مقوله

(، ب:جهتانی  2و ارتباط عمومی بر شیوع پانتدمیو ای  از: الف: چگونگی تاایر پوشش رسانه

ای مقابلته بتا   هت (، پ:افزایش ظرفیت پزشکی برای موفقیتت استتراتژی  9سازی کشورهاو

(، ج: وجتود  2(، ث: وجتود پرستنل کتافیو   2(، ت:جبران کمبودهای مالی مزمنو2بحرانو

(،ح:کتاهش  3(،چ: ایجتاد بهداشتت و رفتاهو   2های بهداشت عمومی جهانی و رفتاهو سیستم

حمایت از ایجتاد  (، د:1(، :جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از پاندمیو3بحران اقتصادیو

(،ن:حرکت به ستوی جهتانی شتدن و    2ی شخصی و محدودیت سفروفاصله اجتماعی،انزوا

 ( 2(،ر: وجود فناوری کالن دادهو2های فناوری وپیشرفت
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 شماره سند مورد مطالعه( Anها)بندی کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله: دسته2جدول

 منابع کدها مفاهیم مقوله

کارامدی نظام 
 اجتماعی

باورها و مدلهای نهنی افراد 
 خطر پاندمیدر مورد 

 A13  درک ماهیت مشکالت بهداشتی،اجتماعی، اقتصادی1

 A13  درک میزان بحران2

 درک خوب از پویایی اپیدمی و تعامل نامحسوس بین 3
 عوامل و فرایندهای بیشمار برای رفع بحران

A17 

 شناخت نقش ادراک درمورد پاندمی برای روشن 4
 های روانشناختیکردن مکانیسم

A11 

 A9  باورهای مربوط به عوامل خطر پاندمی3

 A9  مدلهای نهنی افراد از شیوع بیماری1

 A9  اعتقادات درونی درمورد خطرات پاندمی4

اشکال جدید خودسازماندهی 
 جوامع

 A1  لزوم مشارکت نینفعان مختلف1

 نقش بیشتر شهروندان، کاربران، سازمانهای 4
 غیرانتفاعی، خدمات عمومی

A13 

 آموزش واقعی مردم در مورد پاندمی برای مهار 15
 گسترش تشویش اقتصادی

A11 

 A5 ها از طریح سفر و مهاجرت تعامل قویتر انسان11

 تاایرعوامل ملی،نهادی، رفتاری، اجتماعی درموفقیت 12
 های مقابله با بحراناستراتژی

A1 

 A13   اشکال جدید خودسازماندهی جوامع13

 
مفتاهیم منتتم از کتدهای استتخراج شتده در       مختصر در خصوص پیامتدهای  اتتوضیح

 2جدول شماره

های نهنی افراد در متورد خطتر پانتدمی: درک میتزان بحتران بترای        باورها و مدل1

های ملی، نهادهای اروپایی و های بزر  برای دولتمقابله با پیامدهای اقتصادی و چالش

باورهای مربوط به خطر پاندمی باعث تشتویش اقتصتادی    سیستم بین المللی الزم است 

دهی ادراک عمومی از شتدت بحتران بهداشتتی معاصتر و تتنش      شود و به شکلافراد می

 ( Fetzer et al,2020شودواقتصادی منجر می
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  اشتتکال جدیتتد خودستتازماندهی جوامتتع: اشتتکال جدیتتد خودستتازماندهی جوامتتع 2

گسترش نوآوری اجتماعی در خدمات رفاهی را به همراه دارد  همچنین موجب موفقیتت  

 ( Lucchese& Pianta,2020گرددوهای مقابله با بحران میاستراتژی

 د مورد مطالعه(شماره سن Anها)بندی کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله: دسته3جدول

 منابع کدها مفاهیم مقوله

همبستگی 
 جهانی

کاهش اار 
اینفودمیک در شیوع 

 پاندمی

 A15  ارائه اطالعات در مورد خصوصیات پاندمی1

ای و ارتباط عمومی بر  چگونگی تاایر پوشش رسانه2
 شیوع پاندمی

A9,A15 

 A15  تمرکز بر ماهیت انسان دوستانه اخبار و اطالعات3

جهانی سازی 
 کشورها

 A7  اتصال کامل و یکپارچگی جهان9

 A1,A5,A13,A19  جهانی سازی کشورها3

 تغییر اشکال غالب ادغام جهانی ملل، صنایع،مشاغل، 1
 ها و افرادتجارت

A1 

 A1 ها و همبستگی اتحادیه اروپا و تمرکز ملی قوی ارزش4

قوانین هماهنگ 
 جهانی

های رفاهی منابع جهانی برای سیاست  وجود قانون و 1
و بهداشتی، حقوق نیروی کار، استانداردهای زیست 

 محیطی

A13 

  وجودقوانین جهانی و هماهنگی در زمینه حمایت از 4
 بهداشت برای شناسایی سریع و مقابله با پاندمی

A13 

 

توضیحات مختصر در خصوص پیامتدهای مفتاهیم منتتم از کتدهای استتخراج شتده در       

 3جدول شماره

در شیوع پاندمی: کاهش اار اینفودمیتک موجتب کتاهش     14  کاهش اار اینفودمیک1

بتر اعتقتادات   ای  شود پوشتش رستانه  های اجتماعی جهانی متی تاایر اخبار جعلی و رسانه

گذارد و ارائه اطالعات در مورد پاندمی منجر به تنش اقتصادی در بین افتراد  افراد اار می

  (Hua& Shaw,2020شودومی

هتای احتمتالی و     جهانی سازی کشورها: یکپارچگی جهان منجتر بته تهیته برنامته    2

ها در سراسر جهان استت جهانی ستازی،   های کمک برای پایدار کردن اقتصاد دولتبسته

هتای بهداشتتی از   گتذاری زیرستاخت  تر، تواناتر در سترمایه کشورها را اروتمندتر، رقابتی
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کند  اشتکال غالتب ادغتام جهتانی همچنتین، میتزان       المللی میهای بین طریح همکاری

 ( Zimmermann et al,2020کندوها ایجاد میآسیب پذیری و ریسک باالیی برای ناکامی

  قوانین هماهنگ جهتانی: نبتود قتوانین و منتابع جهتانی باعتث تکته تکته کتردن          3

منتابع عمتومی    ها و قطعسازیهای ملی و تحت فشار قرار دادن توسط خصوصیسیاست

اقتصادی و اجتماعی ناشتی از  های  شود  همچنین در زمینه حمایت از بهداشت هزینهمی

 &Luccheseکنتتدوهتتای بهداشتتتی و رفتتاهی کتتافی را ایجتتاد متتیعتتدم وجتتود سیستتتم

Pianta2020 ) 

 شماره سند مورد مطالعه( Anها)بندی کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله: دسته4جدول

 منابع کدها مفاهیم مقوله

ان
رم
 د
ت و
اش
هد
م ب
ست
سی
ی 
مد
ارا
ک

 

ان
رم
 د
ت و
اش
هد
م ب
ست
سی
ت 
رفی
 ظ
ش
زای
اف

 

HIC کاهش اار رقابت 1
25

برای تقاضای منابع پزشکی و قیمت گذاری در بازار ها  

 جهانی فعلی

A18 

-گذاری در سیستم توجه به حقوق صاحبان سهام برای مدیریت مسئوالنه و سرمایه2

 های بهداشتی

A18 

 A13  پیشرفت در سیستمهای مراقبت، ابزار دقیح، بیوتکنولوژی، ژنتیک، تحقیقات دارویی3

 A1,A18 های مقابله با بحران افزایش ظرفیت پزشکی برای موفقیت استراتژی9

 A3,A13  جبران کمبودهای مالی مزمن3

 A3,A13   وجود پرسنل کافی1

 A13 باال توانایی در ارائه خدمات با کیفیت 4

تر
یش
ی ب
ساو
و ت
ی 
هان
 ج
ت
الم
 س
 از
ت
اظ
حف

 

 A13,A18  وجود سیستمهای بهداشت عمومی جهانی و رفاه1

 A13  وجود بهداشت و ایمنی شغلی4

 A13  افزایش کیفیت  محیط زیست15

 A13,A18,A19  ایجاد بهداشت و رفاه11

 A13 های بهداشتی ایجاد برابری12

 A13 سالمت جهانی و تساوی بیشتر حفاظت از 13

 A13 های بهداشتی برابری در رفتارها و درمان19

 A13 اقتصادی -های اجتماعی کاهش تفاوت در بهداشت و سالمت گروه13
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توضیحات مختصر در خصوص پیامدهای مفاهیم منتم از کدهای استتخراج شتده در   

 9جدول شماره

وکشتورهای پردرآمتد(   21هتا HIC  ظرفیت سیستم بهداشت و درمتان:در رقابتت بتا    1

-استفاده شخصی از تجهیزات پزشکی الزم برای نخبگان سیاسی دشوار یا غیرممکن متی 

شود  حقوق صاحبان سهام برای مدیریت مسئوالنه موقعیت قویتری بترای کشتورهای بتا    

کند  از طرفتی کمبتود   ویروس ایجاد می درآمد متوسط و پایین به منظور مقابله با اارات

شود که پیامتدهای  مالی و پرسنل ناکافی سبب ناتوانی در ارائه خدمات با کیفیت باال می

آن ضعف در بهداشت، اتالف منابع مالی، افزایش نابرابری، سهم نامتناستب از مستئولیت   

 &Viensحتتد و حصتتر افتتراد محتتروم و آستتیب پتتذیر استتتوبیمتتاری جهتتانی، رنتتم بتتی

Eyawo,2020 ) 

هتای بهداشتت عنصتر      حفاظت از سالمت جهانی و تساوی بیشتر: وجتود سیستتم  2

اصلی سیاست مساوات وبرابری( است  نادیده گرفتن بهداشت و ایمنتی شتغلی و کیفیتت    

های مربوط به زیست منجر به حوادث مرتبط با کار و مر  و میر و آلودگی پایین محیط

های بهداشتی بر میانگین امید به زنتدگی و کتاهش آن تتاایر    شود  نابرابریها میبیماری

هتای بهداشتت و رفتاه    دارند و حفاظت از سالمت جهانی باعث کاهش قابل توجه هزینته 

 ( Lucchese& Pianta,2020شودوعمومی می
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 شماره سند مورد مطالعه( Anها)بندی کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله: دسته5جدول
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 A13  غلبه برترس ناشی از بحران شدید اعتباری1

 A13 های اقتصادی جلوگیری از فروپاشی عمده فعالیت2

 A13  جلوگیری ازگسترش بازارهای مالی سقوط کرده در سراسر جهان3

 A3,A7,A13  کاهش بحران اقتصادی9

 A3,A4,A7,A8,A13,A15  جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از پاندمی3

 A13  کاهش تاایرات منفی عمده اقتصادی1

ت
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ی 
مد
ارا
ک

ی
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ی 
ها

 

 A13 های مالی گسترده یا کاهش مالیات در کوتاه مدت سیاست4

 A13  افزایش منابع مالی1

کشورهای توسعه یافته و  کاهش محدودیت در ظرفیت منابع 4
 درحال توسعه

A2 

 A13   افزایش گردش مالی پرسنل15

  جلوگیری از فشار به مشتریان برای پرداخت جهت دریافت 11
 خدمات

A13 

 A12  باال بردن نر  پس انداز  12

FDI استفاده از مزیت13
22

 A12 گذاری مستقیم خارجیو ورود سرمایه 
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 A13  ایجاد سیستم اقتصادی با کیفیت باالتر19

 A13 های اقتصادی جهت حمایت از بهداشت و رفاه انجام فعالیت13

 A13 های اقتصادی کاهش نابرابری11

 A12  نیاز به مزایای اقتصادی14

 A3  برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت به دنبال بحران11

 A1  تامین کاالها و خدمات حیاتی14

های مقابله با بحران و تعیین  چگونگی انتخاب استراتژی25
 های استراتژیک کشورهاچگونگی پاسخ

A1 

توضیحات مختصر در خصوص پیامدهای مفاهیم منتم از کدهای استتخراج شتده در   

 3جدول شماره
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های اقتصادی باعث ایجتاد  فعالیت  بحران اقتصادی ناشی از پاندمی: فروپاشی عمده 1

هتای خصوصتی   شود  رکود و بحران اقتصادی ناشی از پاندمی انبوه بدهیبحران مالی می

کند  تاایرات منفتی عمتده اقتصتادی باعتث از دستت دادن      غیرقابل پرداخت را ایجاد می

 ( Lucchese& Pianta,2020شودواشتغال و دستمزد می

یاستتهای متالی گستترده ستبب تتاایر متوستط در       های مالی: س  کارآمدی سیاست2

شود کاهش منتابع متالی ستبب تحتت الشتعاع قرارگترفتن       مبارزه با پیامدهای کرونا می

(  Lucchese& Pianta,2020گترددو خدمات رفاهی و شباهت یافتن آن به کاالهای بازار می

ختارجی و   گذاری مستتقیم انداز باعث ورود جریان سرمایههمچنین پایین بودن نر  پس

های متدیریتی را بته همتراه    های جدید و مهارتشود در نتیجه فناوریرشد اقتصادی می

 ( Brada et al,2005آوردومی

  ایجاد سیستم اقتصادی با کیفیت باالتر: ایجاد سیستم اقتصادی بتا کیفیتت بتاالتر    3

حمایتت   های اقتصادی درزند  فعالیتآسیب کمتری به سالمت کارگران و شهروندان می

از بهداشت و رفاه منجر به تحتول پایتدار بلندمتدت زیستت محیطتی براستاس سیاستت        

های بهداشتی های اقتصادی باعث کاهش نابرابریشود و کاهش نابرابریصنعتی سبز می

مزایای اقتصادی باعث اعاده صلح به منطقه و رفتع  (   (Lucchese& Pianta,2020 گرددمی

 ( Brada et al,2005بین کشورهای منطقه استو ها چه در داخل و چه درتنش

 شماره سند مورد مطالعه( Anها)بندی کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله: دسته6جدول
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 A3,A4  حمایت از ایجاد فاصله اجتماعی، انزوای شخصی،محدودیت سفر1

 A10   حمایت از اقدامات کنترل مرزی، غربالگری فرودگاه و محدودیت سفر2

های بهداشتی هایی مانند فاصله اجتماعی و توصیههای عمومی از سیاست حمایت3
 کندهای فردی را محدود میگسترده که آزادی

A14 

 A18  کاهش منافع شخصی نخبگان سیاسی9

ها برای سیاسی در استفاده از قدرت و اروت و امتیاز آن نظارت بر توانایی نخبگان 3
 دریافت امکانات

A18 

 حمایت از قرنطینه شدن و ممنوعیت سفر برای نخبگان سیاسی در کشورهای با 1
 درآمد متوسط و پایین

A18 
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 A13  جلوگیری از چندپارگی واکنش ملی4

 A18 مد کم و متوسط  تحرکوعدم انفعال( طبقات حاکم در کشورهای بادرآ1
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های زندگی ها در تمام بخش تاایر مداخالت سیاسی،اجتماعی، اقتصادی دولت4
 روزانه شهروندان

A1 

های عوامل اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی توسط  در نظر گرفتن تفاوت15
 گذارانسیاست

A16 

 A16 ها و جوامع حوادث و رویدادهای ر  داده در بیمارستان سیاست گذاری بر اساس 11

 A1  عوامل زیرساختی و اعتماد به دولت12

اقتصادی گسترده و وجود اکوسیستمی برای - تهیه برنامه توسعه اجتماعی13
 تشویح کارآفرینی

A3 

 A13 های بوجود آورنده بحران  به روز کردن سیاست19

 A15 سختگیرانه وجود قوانین 13
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 A18 جلوگیری از انتخابات بد سیاسی در کشورهای با درآمد متوسط و پایین11

 جلوگیری از فساد سیاسی و نفون ایدئولوژی سیاسی در کشورهای با درآمد 14
 متوسط و پایین

A18 

 A13 نئولیبرالیهای  نبود سیاست11

 A13 گذاری افزایش فضای سیاست14

گذاران خارجی ای برتمایل سرمایههای سیاسی منطقه کنترل تاایر ناپایداری25
 گذاریبرای سرمایه

A12 

 A12 های بین المللیها و تنش کنترل بی اباتی سیاسی با منشاء داخلی یا درگیری21

فاه
ت ر
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 A13 های بهداشتیرفاه و سیستم   وجود دولت22

 A13 های عمومی کنترل خصوصی سازی و قطع بودجه23

 A13 های دولتیهای آژانس جلوگیری ازکاهش فعالیت29

 A13  گسترش بازار در مناطقی که توسط اقدامات عمومی محافظت شده23

ناکارامدی های دولتی و های توزیع غیرمجاز در سیستم کنترل شبکه21
 سیستماتیک

A6 

ت 
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 A1,A19 های فناوری  حرکت به سوی جهانی شدن و پیشرفت24

 big data) A15,A19 وجود فناوری کالن دادهو21

 A12 های مهم مدیریتیها و مهارت وجود فناوری24

 

توضیحات مختصر در خصوص پیامتدهای مفتاهیم منتتم از کتدهای استتخراج شتده در       
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 1جدول شماره

  جلوگیری از چنتدپارگی واکتنش ملتی: منتافع شخصتی نخبگتان سیاستی باعتث         1

شود  توانایی نخبگتان سیاستی   گذاری در یک سیستم درمانی موار و یکپارچه میسرمایه

ها برای تضعیف و کمبتود پوشتش جهتانی بهداشتت     در استفاده از قدرت باعث تالش آن

جلتوگیری از چنتدپارگی ملتی باعتث ایجتاد یتک نهتاد        (  Viens& Eyawo,2020شودومی

 &Luccheseشتودو سیاسی قادر بته مواجهته بتا پانتدمی و پیامتدهای اقتصتادی آن متی       

Pianta,2020 ) 

هتایی کته منجتر بته       عوامل زیرساختی و اعتماد به دولت: به روز کتردن سیاستت  2

های ملتی،  رای دولتهای بزر  ببحران شده باعث مقابله با پیامدهای اقتصادی و چالش

ایجتتاد .(Lucchese& Pianta,2020نهادهتتای اروپتتایی و سیستتتم بتتین المللتتی استتتو   

هتای  اکوسیستمی که مشوق کارآفرینی است باعتث شتکوفایی افترادی کته دارای متدل     

های مقابلته  شود  اعتماد به دولت نیز برای موفقیت استراتژیتجاری و قوی و پایدارند می

 ( Nicola et al,2020با بحران ضروری استو

  فساد سیاسی و نفون ایدئولوژی سیاسی در کشورها: انتخاب بتد سیاستی و وجتود    3

فساد سیاسی باعث محدود شدن بودجته بهداشتت و درمتان و بهداشتت عمتومی و نیتز       

هتای نئتولیبرالی   (  سیاستViens& Eyawo,2020شودوهای بهداشتی میتضعیف سیستم

شتود   و افزایش شدید اختالف در درآمد و اتروت متی   باعث کاهش جدی وضعیت رفاهی

هتای  گذاری ستاز وکارهتای جدیتدی در ایجتاد نتابرابری     همچنین کاهش فضای سیاست

 .((Lucchese& Pianta,2020 اقتصادی و اجتماعی است

-های عمومی باعث کاهش فعالیت  وجود دولت رفاه: خصوصی سازی و قطع بودجه9

د که منجر به از دست دادن کلیت وجامعیت(، ااربخشتی و  شوهای دولتی میهای آژانس

کیفیت خدمات است  وجود دولت رفاه سبب روی آوردن به دولت به دلیتل انجتام اقتدام    

هتای اجتمتاعی،   ها، حقوق بازنشستتگی، کمتک  جمعی، تامین بهداشت، آموزش، دانشگاه

 &Lucchese شتود متی هتا  تامین مالی عمدتا از طریح اقدامات عمومی و کاهش نتابرابری 

Pianta,2020)). 

های بین المللی   پیشرفت فناوری: جهانی شدن فناوری سبب ایجاد و تقویت شبکه3

باشد  وجتود فنتاوری کتالن    ها و تجربیات میو انتقال دانش و به اشتراک گذاشتن روش
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هتای  پتذیری سیستتم  هتای جدیتد و بهبتود انعطتاف    داده باعث ترسیم ابتکارات و شتیوه 

 Berchin& deوشتود  اجتمتاعی انستانی و روابتط آن بتا محتیط زیستت متی       -اقتصتادی 

Andrade,2020های مدیریتی باعث ستوق دادن شترکت  ها و مهارت(و نیز وجود فناوری-

 ( Brada et al,2005شودوهای خارجی به سمت اقتصاد داخلی می

 گیرینتیجه

مقدمته پتژوهش، عوامتل     توضیحات بیان شتده در متورد سترمایه اجتمتاعی در    براساس 

بنتدی اجتمتاعی   ساختاری سرمایه اجتماعی در سطح کالن عموما فراتتر از ستطح گتروه   

کته بترای جلتوگیری از رفتارهتای      ای را ایجتاد کترده  جوامتع پیچیتده   انستان باشد  می

بته ستاختار و   ( شتود کشی از فرد در اجتمتاع متی  رفتارهایی که منجر به بهرهواستثماری

دارد  ایتن ستاختارها شتامل نهادهتای مختلتف دولتتی و غیردولتتی و         سازماندهی نیتاز 

نهادهای هماهنگ کننده است که به تنظیم ماهیت تعامل انسانی و تعریف قواعد کمتک  

کنند  ماهیت ترکیبی این نهادهای هماهنگ کننده و قتوانین و مقتررات ناشتی از آن    می

کند  شتیوع ویتروس کرونتا و    می بندی اجتماعی را ایجادساختارهای قدرتمندی از طبقه

تاایر آن بر ساختارهای مختلف جوامع، اهمیت نقش سرمایه اجتماعی را در سطح کتالن  

سازد  پیامدهای پاندمی برای جوامع نشان دهنتده ایتن واقعیتت    بیش از پیش نمایان می

های همه گیتر، کارآمتدی ستاختارهای مختلتف جامعته از      است که برای مقابله با بحران

جمله ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشت و درمان الزم و ضتروری استت   

کنتد   که این امر بر اهمیت عوامل ساختاری سرمایه اجتماعی در سطح کالن داللت متی 

ای برای رسیدن به کارآمتدی  الزم است جوامع از سرمایه کالن اجتماعی به عنوان وسیله

هتای هماهنتگ   های دستتگاه که در این میان برنامه ساختارهای مختلف خود بهره گیرند

کننده قوانین و مقررات علی الخصوص دولت برای تحقح ایتن هتدف از اهمیتت بستزایی     

های مهم سترمایه  های پژوهش اعتماد به دولت از جمله مولفهبرخوردار است  طبح یافته

یتن بحتران ضتروری    اجتماعی است که برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ادامته ا 

است  ناکارآمدی هر یک از ساختارهای هماهنتگ کننتده در ستطح کتالن ستبب ایجتاد       

-اختالل درکارکرد سرمایه  اجتماعی در سطوح پایین تر یعنی سطح متوسط و خرد متی 

ستازد   های زیادی مواجته متی  های مقابله با بحران کرونا ویروس را با دشواریگردد و راه
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باشد که تقویت و توجه بته سترمایه اجتمتاعی در ستطح     ین امر میشواهد نشان دهنده ا

کالن یکی از راهکارهای  هدایت جوامع به سمت اهداف توسعه پایدار و آمتادگی بیشتتر   

 باشد گیر آتی میهای همهها برای مقابله با مسائل و بحرانآن

 پیشنهادات

ر سطح کالن مانع مقابله بتا  از آنجا که ناکارآمدی در عوامل ساختاری سرمایه اجتماعی د

باشتد نویستنده    های پیش رو در آینتده متی  گیری کرونا ویروس و سایر بحرانخطر همه

دهد: بررسی جتامع و همته جانبته    های پژوهش پیشنهادات زیر را ارائه میمطابح با یافته

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و درمان بترای کشتف علتل و    در ساختار نظام

امل ناکارامدی این ساختارها و تالش در جهت رفع این علل و عوامتل از طریتح التف(    عو

های نهنی مطابح با اهتداف سترمایه   فرهنگ سازی و تالش در جهت ایجاد باورها و مدل

اجتماعی کالن در سطح جامعه، ب(نظارت و کنترل بر انتشار اطالعات و اخبار ارائه شده 

ااتر اینفودمیتک اطالعتات و جلتوگیری از ایجتاد       های جمعی جهت کاهشتوسط رسانه

باورهای متاار از اخبار جعلی در سطح جامعه، پ( تالش برای تدوین و اجترای قتوانین و   

مقررات هماهنگ کننده نهادها در جهت ایجاد ستاختارهای قدرتمنتدی از طبقته بنتدی     

ش ظرفیتت  های سیستم بهداشت و درمتان از طریتح افتزای   اجتماعی، ت( رفع ناکارامدی

سیستم بهداشتت و درمتان و پزشتکی و حفاظتت از ستالمت همگتانی و ایجتاد برابتری         

های مالی و ایجاد بهداشتی، ث(رفع ناکارامدی سیستم اقتصادی از طریح بررسی سیاست

هتتای سیستتتم اقتصتتادی بتتا کیفیتتت بتتاالتر وتتتالش در جهتتت کتتاهش نتتابرابری       

طریتتح معطتتوف ستتاختن توجتته اقتصتتادی،ج(جلوگیری از چنتتدپارگی واکتتنش ملتتی از 

متوستط و کتالن    نهادهای هماهنگ کننده به پیامدهای سرمایه اجتماعی در سطح خرد،

های جامعته و تتالش در   و ایجاد اعتماد عمومی، چ(بررسی مجدد و همه جانبه زیرساخت

گیری فساد سیاسی و نفون جهت برطرف ساختن نواقص و مشکالت ،ح( ممانعت از شکل

گر و هماهنگ کننده  قوانین و مقررات و سیاسی در میان نهادهای تدوینهای ایدئولوژی

 مجریان قوانین 
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Identifying the components of macro-social capital 

to deal with outcomes of the corona virus 

Fatemeh Jaderan 
Hamid Reza Yazdani 

Abstract 

In the first two decades of the 21st century, the world has 

witnessed an epidemic of severe respiratory syndromes such as 

Zika virus, Ebola virus, yellow fever and corona virus. Given 

the current high mortality rate and the high potential for the 

corona virus to spread, and because of its overall impact on 

communities, there is a broad consensus that the corona virus is 

the greatest challenge to humanity since world War II. Corona 

virus has raised countless questions at all levels. Therefore, the 

present study aimed at identifying the components of macro-

social capital to deal with the consequences of Corona virus. 

We studied the research literature using a qualitative meta-

synthesis analysis method. The statistical population were 

articles and reports on corona virus that was published in 2020. 

The databases included “Science”,“CdC”,“Pubmed”, “Else–

vier”, “wiley”, “medRxiv”,.The method of data analysis was 

open coding, that focused on selected articles concerned with 

corona virus. The initial codes were extracted, which were 

classified into 86 basic codes,15 concepts and 5 categories. The 

results indicate that the five  categories of macro social capital 

that has to be dealt with as  outcome of the corona virus are 

‘social system efficiency’, ‘global solidarity’, ‘health system 

efficiency’, ‘economic  system efficiency’, ‘political system 

efficiency’  
 
Keywords :Social capital, Corona virus, Social structure, 

economic structure, political structure. 

 

 


