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چکیده
در دو دهه اول قرن ،21جهان شاهد اپیدمی سندرمهای شدید تنفسی زیکتا ویتروس،
ویروس ابوال ،تب زرد و کرونا ویروس بوده است با توجه به تعداد زیاد متر و میتر در
حال حاضر و پتانسیل باالی ویروس کرونا برای شیوع بیشتر ،و به دلیل تتاایر کلتی آن
بر جوامع ،اجماع گستردهای مبنی بر اینکه کرونا ویروس بزرگترین چالش برای بشریت
پس از جنگ جهانی دوم است ،وجود دارد ویروس همهگیر کرونا ،سواالت بیشماری را
در همه سطوح برانگیخته است  .هدف ایتن پتژوهش ،شناستایی مولفتههتای سترمایه
اجتماعی کالن برای مقابله با پیامتدهای ویتروس کرونتا ،از طریتح مطالعتهی ادبیتات
پژوهشهای انجام شده و با استفاده از روش فراترکیب کیفی است جامعه آماری شامل
مقاالت و گزارشات مربوط به کرونا ویروس بوده و روش نمونهگیری نیز هدفمند استت
دادههای مورد تحلیل در پژوهش ،از میان مقاالت منتشر شدهودادههای اانویه) در سال
 2525و بتتا استتتفاده از پایگتتاههتتای اطالعتتاتی" الزویتتر"" ،1وایلتتی"" ،2مدرکستتیو"،3
"ساینس"" ،9سی دی سی"" ،3پابمد" 1با موضوع «کرونا ویروس» استخراج شده است
شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات کدگذاری باز بوده که براساس آن مقاالت منتخب مورد
بررسی قرار گرفته و کدهای اولیه استخراج شد که نتایم آن در قالب  11کد اولیته13،
مفهوم و 3مقوله طبقهبندی گردید در نهایت  3مقولته «کارآمتدی نظتام اجتمتاعی»،
«همبستگی جهانی» «،کارآمتدی سیستتم بهداشتت و درمتان»« ،کارآمتدی سیستتم
اقتصادی»« ،کارآمدی نظام سیاسی» به عنوان مولفههای سرمایه اجتماعی کالن بترای
مقابله با پیامدهای ویروس کرونا شناسایی و معرفی گردیدند
کلیدواژه ها :سرمایه اجتماعی ،ویروس کرونا ،ستاختار اجتمتاعی ،ستاختار اقتصتادی،
ساختار سیاسی
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مقدمه و بیان مساله
در دو دهه اول قرن ،21جهان شاهد اپیدمی سندرمهای شدید تنفسی ،زیکا ویروس،
ویروس ابوال ،تب زرد و کرونا ویروس بوده است ویروس کرونتا هتی تتوجهی بته طبقته
اجتماعی ،وضع یت شخصی یا مرزها ندارد با توجه به تعداد زیتاد متر و میتر در حتال
حاضر و پتانسیل باالی ویروس برای شیوع بیشتر و به دلیل تتاایر کلتی آن بتر جوامتع،
اجماع گستردهای مبنی بر اینکه کرونا ویروس بزرگتترین چتالش بترای بشتریت پتس از
جنگ جهانی دوم است ،وجود دارد بیماری همه گیر کرونا ،سواالت بیشماری را در همه
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
کرونا ویروس آسیب پذیری دنیای مدرن را به نمایش گذاشتته و بشتریت را در معترض
یک بحران جهانی قرار داده است که چالشهای بزرگی را به وجود آورده استت اگتر چته
برخی از آن ها به ظاهر با یکدیگر ناسازگارند ،به عنوان مثال ،اینکه چگونه تعداد سرایت-
ها را با یک قرنطینه سخت به حداقل برستانیم و در عتین حتال باعتث خستارت جبتران
ناپذیری به اقتصاد جامعه نشویم در حالی که همگان معتقدند که ایتن چتالشهتا قابتل
حل است اما تصمیم گیری دقیح ،کارآمد و آگاهانه الزم است این امر به نوبته ختود ،بته
درک خوبی از پویایی اپیدمی و تعامل ظریف بین عوامل متعدد و فرایندهای دخیل نیتاز
داردو )Viens&Eyawo,2020از آنجا که برای مقابله با ویتروس کرونتا یتک دستتورالعمل
ویژه جوابگو نمی باشد و کشورهای مختلتف بتا توجته بته شترایط اجتمتاعی ،سیاستی و
اقتصادی خود دستورالعملهای متناسبی را برای مقابله بتا پانتدمی متورد استتفاده قترار
دادهاند و نیز برای مقابله با بحرانهای همهگیر در سطح یک کشور ،منطقه یا بین الملل،
در حوزه سرمایه اجتماعی کالن پژوهشهای انتدکی در خصتوص راهکارهتای مقابلته بتا
همهگیری ها صورت گرفته لذا این پژوهش در پی آن است تا از طریح تجمیع و یکپارچه
سازی مطالعات انجام شده و ایجاد تصویری واحد ،مولفههتای سترمایه اجتمتاعی کتالن،
برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در جوامع را شناسایی و طبقهبندی نماید سترمایه
اجتماعی بطور باورنکردنی گسترده است و به طور بالقوه با همه چیز مترتبط استت ایتن
امر اغلب در زمینههای مختلف و در سطوح مختلف تحلیل متفاوت است در ستالهتای
اخیر در ادبیات توافح شده است که سترمایه اجتمتاعی مربتوط بته شتبکههتا ،اعتمتاد و
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هنجارها است و نیز پذیرفته شده است که سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف تحلیل به
طور متفاوتی مفهوم سازی میشود و این سطوح بسیار به هم مرتبط هستند و بر استاس
یک سنت کامال اابت در تحلیل جامعه شناختی شامل سطح خرد ،متوسط و کالن می-
شود در جامعه شناسی معمول است که تحلیل سطح خترد جامعته را متشتکل از افتراد
میداند ،تحلیل سطح متوسط جامعه را متشکل از روابط اجتماعی و تحلیل کالن جامعته
را متشکل از مصالح جمعی میداند برای نویسندگانی که سترمایه اجتمتاعی را منحصترا
درگیر روابط اجتماعی میدانند ،سطح به عنوان روابطی در مقیتاس مختلتف جغرافیتایی
تلقی میشود از این منظر ،سطح خرد به روابط بین افراد ،سطح متوسط به روابتط بتین
گروهها و شرکت ها و سطح کالن به روابتط بتین منتاطح یتا کشتورها اشتاره دارد بترای
نویسندگانی که سترمایه اجتمتاعی را بته عنتوان روابتط اجتمتاعی و ستاختار اجتمتاعی
گستردهتر در نظر میگیرند ،سطح نیز به مقیاس مربوط میشتود امتا نته لزومتا مقیتاس
جغرافیایی از این منظر ،عوامل سطح خرد به درهم تنیدگی روابط اجتماعی مربوط می-
شوند یا در آنها نهفته است عوامل سطح متوسط در متن گروهبندی اجتماعی قابل اجترا
هستند و عوامل سطح کالن به طور کلی به عمتوم یتا جامعته مترتبط هستتند عوامتل
ساختاری سطح کالن عموما فراتر از سطح گروهبندی اجتماعی بوده و به طور گستترده-
ای قابل استفاده هستند انسانها اجتماعی هستتند و جوامتع پیچیتده بزرگتی را ایجتاد
کردهاند که برای حل مشکالت پیچیتده همتاهنگی ،تخصتیص و کتارایی و جلتوگیری از
رفتارهای سوارکارانه و استثماری به ساختار و سازماندهی نیاز دارنتد انستانهتا قتوانینی
وضع میکنند ،نقشهایی را تعیین میکنند ،مجریان را منصوب میکنند و سیستتمهتای
پیچیدهای را توسعه میدهند ارزشهای اخالقتی و فرهنگتی در ایتن ستاختارها رستمی
میشوند و معیارهای تفکر ،گفتار و عمل را ایجاد میکنند در سطح کالن ،این ساختارها
شامل نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی از جمله نهادهای حقوقی ،قضتایی و اجترای
قانون است در مجموع میتوانیم آنها را نهادهای هماهنگ کننده بنامیم این نهادهتای
هماهنگ کننده به تنظیم ماهیت تعامل انسانی و تعریف قواعد بین قوانین و هنجارهتای
اجتماعی و قوانین و مقرراتتی کته ستیگنالهتای قدرتمنتدی بترای توستعه هنجارهتای
اجتماعی و تحریمهای اجتماعی در همه ستطوح ارائته متیدهنتد،کمک متیکننتد ایتن
ساختارهای کالن اجتماعی با ایجاد درک مشترک و نسبتا پایدار از واقعیت اجتماعی بته
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کاهش عدم اطمینان کمک میکنند ماهیت ترکیبی نهادهای هماهنگ کننده و قتوانین
و مقررات ناشی از آن ،ساختارهای قدرتمندی از طبقه بندی اجتماعی را ایجاد متیکنتد
عوامل شناختی در سطح کالن معموال درک زمینهای است که شتبیه فرهنتگ و آداب و
رسوم است و زمینهای برای فکر و عمل فراهم میکند و در جنبههای زنتدگی روزمتره و
سازمان و ساختار اجتماعی ریشه دوانده است عوامل شناختی سطح کتالن شتامل زبتان
مشترک ،روایتها ،ارزشها ،نگرشها ،اعتقتادات و تعلقتات مترتبط بتا هویتت اجتمتاعی
هستند و مربوط به تجربه مشترک یک گروه بزر اجتماعی مانند یک جامعه یا ملتوبه
عنوان مثال :میهن پرستی و ملی گرایی) میباشدو)claridge,2004
سواالت پژوهش
دراین پژوهش سه سوال اصلی مطرح است:
 1مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ساختار
اقتصادی کدامند؟
 2مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ساختار
سیاسی کدامند؟
 3مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ساختار
اجتماعی کدامند؟
ادبیات نظری پژوهش
گسترش ویروس کرونا یک بحران جهانی  ،منطقتهای  ،ملتی  ،سیاستی  ،اجتمتاعی ،
اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است بحران ویروس کرونا نه تنها میتواند بته عنتوان بتی
اباتی  ،عدم اطمینان و خطر مشخص شود بلکه میتواند به عنتوان دوره تستریع انتشتار
فناوری های دیجیتال و ابتکارات سطح خرد و اشکال برقراری ارتباط و زنجیره های عرضه
و برون سپاری جهانی شناخته شود بسیاری از کشتورها اقتدامات بهداشتتی ،اقتصتادی،
سیاسی و اجتماعی را با هدف به حداقل رساندن انتشار ویتروس کرونتا و بهبتود بحتران
انجام داده اند در بعد اجتماعی ،شهروندان تقریبا در تمام بخشهای زندگی روزمتره ختود
مداخالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دولتتهتای ختود را تجربته کترده انتد کتارایی
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بسیاری از این مداخالت تا حد زیادی ناشناخته است اینکه تأایر بحتران ویتروس کرونتا
چگونه ادامه خواهد یافت نیز ناشناخته استت محققتان بتا بررستی تتأایرات و ابتکتارات
اساسی مربوط به بحران ویتروس کرونتا ،نته تنهتا درک متا را از فعالیتتهتا ،فراینتدها و
تصمیمات در طول بحران ،بلکه همچنین از چگتونگی تتأایر بحتران و تحتول در روابتط
اقتصادی ،جهانی ،منطقهای ،صورت های فلکی ژئوپلیتیک و اتحادیه هتا ،استتراتژیهتای
تجاری و موقعیتهای رقابتی ،سیاستها و اولویتهتای ملتی ،پتارادایمهتای فتن آوری و
اشکال ارتباطی افزایش متیدهتدو )karabag,2020فاصتله اجتمتاعی ،انتزوای شخصتی و
محدودیت های سفر منجر به کاهش نیروی کار در تمام بخش های اقتصادی شده و باعث
از بین رفتن مشاغل زیادی شده است مدارس تعطیل شده و نیاز به کاالها و محصتوالت
تولیدی کاهش یافته است در مقابل ،نیاز به تجهیتزات پزشتکی بته طتور قابتل تتوجهی
افزایش یافته است بخش متواد غتذایی نیتز بته دلیتل وحشتت خریتد و نخیتره ستازی
محصوالت غذایی با تقاضای بیشتری روبرو شده است کشورها در سراسر جهان اقتدامات
مهمی را برای جلوگیری از گسترش افزایشی ویروس اعمال کرده اند کته شتامل فاصتله
اجتماعی ،پرهیز از مسافرت های غیرضروری و ممنوعیت اجتماعتات استت پتیش بینتی
میشود که جنگ قیمت نفت پیامدهای زیادی برای اقتصاد جهانی داشته باشتد هتزاران
کارگر در سراسر جهان از کار برکنار شده و یا در مرخصتی موقتت و بتدون حقتوق قترار
گرفته اند ،این امر به طور حتم تأایر مهمی بر توانایی افراد در پرداختت اجتاره ،وام هتای
رهنی و هزینه های مختلف خانوار خواهد داشتت اقتدامات قرنطینته و فاصتله اجتمتاعی
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باعث ترس از افزایش سطح خشونت خانگی شتده
است که شامل سوء استفاده جسمی ،عاطفی و جنسی است بسیاری از افتراد کته تحتت
مقررات دقیح دولتی منزوی میشوند و یا در خانه میمانند بتا انجتام بتازیهتای آنالیتن
باعث افزایش درآمد بسیاری از شرکتها شده اندو ) Nicola et al,2020از آنجا که ویروس
کرونا برای انتقال به انسان به عامل انسانی نیتاز دارد تعتامالت جوامتع انستانی در عصتز
جهانی شدن سریعتر و با تأایر بیشتری تحت تأایر قرار میگیرند ایتن امتر بته تعتامالت
قوی انسانی از طریح سفر و مهاجرت مربوط میشود ،راهکار این است که همه گیریهتا
را میتوان از طریح اقدامات اولیه فاصله موقت بین کشورها که بر تحرک انسان متمرکتز
است مهار کرد ،البته این استداللی علیته جهتانی ستازی نیستت ،بلکته باعتث متیشتود
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کشورهای اروتمندتر و رقابتیتر ،توانایی بیشتری برای سرمایه گذاری در زیرساختهتای
بهداشتی از طریح همکاریهتای بتین المللتی داشتته باشتندو)Zimmermann et al,2020
باورهای افراد نیز بر تشویش اقتصادی آنها تأایر میگذارد نقش حیاتی باورهای نهنتی
در مورد خطرات همه گیری و همچنین مدلهای نهنی شتیوع بیمتاریهتای عفتونی در
شکلگیری درک عمتومی از شتدت بحتران بهداشتتی و تشتویش اقتصتادی تتاایر دارد
باورهای مربوط به مر و میر و مسری بودن ویروس کرونا نشان میدهد ارائته اطالعتات
مربوط به این ویژگی ها باعث ایجاد تشویش اقتصادی در بین افراد میشود بحث مهمتی
به چگونگی تأایر رسانهها و ارتباطات عمومی بر شیوع بیماری از طریتح باورهتای متردم
میپردازد ناهمگنی در مدلهای نهنی فردی به طور اساسی درک افراد از شتدت همته-
گیری جهانی را شکل میدهد و نگرانی آنها را در مورد تأایر بر اقتصاد کتل تحتت تتأایر
قرار میدهدو )Fetzer et al,2020در زمان بحران ،اضطراب افراد باعث افزایش اعتماد بته
دولت و سیاستمداران فعلی را دارد در واقع ،برخی از محققان معتقدنتد کته اضتطراب و
نیاز به امنیت باعث ایجاد اار "گردهمایی در اطراف پرچم" میشتود کته اغلتب در برابتر
تهدیدهای خارجی مشاهده میشود ،گرچه بیماری همه گیر ویروس کرونا دقیقتا همتان
نوع تهدید نظامی نیست که اارات گردهمایی در اطراف پرچم را داشته باشد ،اما ویژگی-
های آن با تهدیدات خارجی مشترک است از مرزهای داخلی گسترش مییابتد ،زنتدگی
مردم را تهدید میکند و برای مقابلته بته فتداکاریهتای شخصتی نیتاز دارد De vries et
) )al,2020با شیوع بیماری ،انتظار میرود که انتقتال بیمتاری در درجته اول در منتاطح
پرجمعیت و محروم از نظر اجتماعی اتفاق بیفتد نه در هتتلهتای مجلتل یتا راهروهتای
قدرت سیاسی ویروس کرونا هی توجهی به طبقه اجتماعی  ،وضعیت شخصی یا مرزهتا
ندارد کرونا روشن کرده است که همه ما به هم پیوسته ایم و آستیب پتذیری بهداشتتی،
نگرانی درجه اول افراد کم برخوردار در جامعه نیست عدم تحرک وانفعال) طبقات حاکم
که منجر به ضعف سیستمهتای بهداشتتی در  LMIC4وکشتورهای بتا درآمتد متوستط و
پایین) میشود از طریح بحران شدید بهداشتی و اقتصادی ناشی از این همهگیری تتأایر
مستقیم منفی بر آنهتا خواهتد گذاشتتو  (Viens&Eyawo,2020ایتن طوفتان کامتل از
فاجعه های اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا ،بطتور
مستقیم معیشت و رفاه جهان را تهدید میکند و دستیابی به اهداف توسعه پایتدار ملتل
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متحد را به خطر میانتدازدو ) Berchin and De Andrade,2020در بعتد اقتصتادی ،بترای
مبارزه با ویروس کرونا و کنترل بحران آن ،چندین استراتژی مختلف آزمایش شده است
به کمک آزمایش و ردیابی که برای جداسازی منابع آلودگی اعمتال متیشتود ،متیتتوان
استراتژیها را بسته به میزان محدودیت ها و سختگیری اعمال شده ،از نرم به سخت ،یتا
از هدفمند به غیرمشخص ،در چندین روش طبقه بندی کرد همته استتراتژیهتا شتامل
عدم اطمینان و نتایم محاسبه نشده هستند بنابراین ،اینکه چگونه ملتهتا یتا دولتتهتا
پاسخ استراتژیک خود را تعیین میکنند و چگونه استراتژی انتخاب شده بر فعالیتهتای
اقتصادی ،تصمیمات مدیریتی و رفتار مصرف کنندگان در کوتاه مدت و بلند مدت تتأایر
میگذارد ،مهم است موفقیت هر استراتژی متأار از چندین عامل ملی ،نهتادی ،رفتتاری،
ظرفیت پزشکی ،اجتماعی ،زیرساختها و اعتماد موجود در دولتت خواهتد بتود تتاکنون
اسرائیل به همراه دو کشور دموکراتیک در آسیای شرقی ،تایوان و کره ،به عنتوان موفتح
ترین موارد مبارزه با بیماری همهگیر ویروس کرونتا بتدون اجترای اقتدامات ستختگیرانه
مورد استفاده در چین ،شناخته شده اند تتأایر بحتران ویتروس کرونتا در اقتصتاد ملتی،
سیاستها و فعالیتهای اجتماعی جدی بوده است این تأایر نه تنها بر بازارهتای ستهام،
قیمت نفت و سایر مواد اولیه بلکه بر سیاستهتای متالی و پتولی ،تولیتد ناختالص ملتی،
سیاستتتهتتای تجتتاری ،چرختته تجتتارت ،اشتتتغال و سیاستتتهتتای اجتمتتاعی نیتز تتتأایر
میگذاردو )karabag,2020کرونا جوامع ،مشاغل و ستازمانهتا را در ستطح جهتان تحتت
تأایر قرار داده و ناخواسته بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی تأایر گذاشته است واکنش-
های غیر هماهنگ دولت منجر به ایجاد اختالل در زنجیره تأمین شده استت عتالوه بتر
اختالل در زنجیره تأمین ،بخش بازار سرمایه نیز تحت تأایر قرار گرفته است کتاهش در
بازارهای سهام جهانی باعث ایجاد یک فضای ناپایدار بتا ستطح بحرانتی نقتدینگی شتده
است برای مقابله با این تأایرات ،بانک های مرکزی در ستطح جهتانی بترای اطمینتان از
حف نقدینگی و کاهش شوک اقتصادی مداخله کرده اند ترس از رکود اقتصادی جدیتد
و فروپاشی مالی در چنتین زمتانهتایی ،رهبتری قدرتمنتد و منعطتف در مراقبتت هتای
بهداشتی ،تجاری ،دولتی و جامعه را به صورت گسترده تر میطلبد اقدامات فوری بترای
رفع مشکالتی که ممکن است از طریح شکاف ها ر دهد الزم است اجرا و تنظتیم شتود
برای برقراری تعادل و ورود انرژی مجدد به اقتصاد پس از این بحران ،برنامه ریزی میتان
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مدت و بلند مدت الزم است یک برنامه توستعه اقتصتادی  -اجتمتاعی گستترده شتامل
برنامههای بخش به بخش و یک اکوسیستم که کارآفرینی را تشویح متیکنتد نیتز متورد
نیاز است تا کسانی که دارای مدلهای تجاری قوی و پایدار هستند ،شتکوفا شتوند ایتن
خردمندانه است که دولتها و موسسات مالی دائمتا وضتعیت را ارزیتابی مجتدد کننتد و
اطمینان حاصل کنند که وعده "هر آنچه که الزم است" واقعا تحقح یافته استتو Nicola
 )et al,2020شوکی به این بزرگی نه تنها باعث تغییر ماشین آالت و سیستم پاستخگویی
دولت در یک دوره میان مدت و بلنتد متدت متیشتود ،بلکته باعتث تغییتر چشتم انتداز
اقتصادی بیشتر ملتهای تحت تأایر میشود این امر احتماال از تغییرات توزیتع اتروت و
درآمد در جمعیت آنها پس از تأایر شوک قابل مشاهده است هتر کشتور آستیب دیتده
یک اختالل گسترده در چشم انداز سیاسی ،اجتماعی و اقتصتادی ختود مشتاهده کترده
است نگاهی دقیح به تاریخ اقتصادی شوکهای بزرگی ومانند کرونا ویتروس) و ارزیتابی
تأایرات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آنها ،یک جنبه جالب را در مورد تأایر نتیجه این
شوک ها بیان میکند آنها ،در طی یک دوره زمتانی ،منحنتی دیگتری ،یعنتی نتابرابری
باالی اروت در سراسر کشور ،همراه با تحوالت بنیادی در وضع موجود سیاسی-اجتماعی
و اقتصادی را تسطیح میکنند اپیدمیها  -از دوران پتیش از متدرن در اروپتا  -قستمت
قابل توجهی از جمعیت را از بین بردند و در نتیجه باعث تغییرات ساختاری ،جمعیتتی و
سیاسی در جوامع آسیب دیده شدند بالیای طبیعی مانند قحطی ودر هنتد استتعماری)
به دلیل کمبود واقعی غالت غذایی یا تولید کم کشاورزی نبتود  ،بلکته بیشتتر بته دلیتل
شبکههای توزیع غیرمجاز در سیستمهای تحت متدیریت دولتت و بته دلیتل ناکارآمتدی
سیستماتیک بود هر ارزیابی تشخیصی در متورد تتأایر ایتن شتوک بته عوامتل مختلتف
مرتبط با زمینه بستگی دارد که به نحوه پاسخگویی یک کشتور ،سیاستت هتای کشتور و
غیره بستگی دارد در هر صورت ،این شوک بر وضعیت موجود هر کشور تأایر میگتذارد
) )Mohan,2020در بعد اقتصادی ،این بار با شوک تقاضا و عرضه ترکیبی روبرو هستتیم و
ابزارهای اقتصادی محدود هستند بسته به ساختار اقتصادی هر کشتور ،برختی از آنهتا
بیشتر از کشورهای دیگر تحت تأایر قرار میگیرند به عنوان مثال ،کشورهایی کته دارای
اقتصاد سرویس دهیوخدماتی) بیشتری هستند بیشتر تحت تأایر قرار خواهند گرفتت و
مشاغل بیشتری در معرض خطر قرار خواهند گرفت رکود جهانی اجتناب ناپذیر به نظتر
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میرسد اما این که این رکود تا چه انتدازه عمیتح و طتوالنی خواهتد بتود ،بته موفقیتت
اقدامات انجام شده برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس ،اارات سیاست های دولت برای
کاهش مشکالت نقدینگی در شرکتهای متوسط و کم درآمد  ،حمایتت از ختانوادههتای
تحت فشار مالی و تأمین شغل بستتگی دارد ایتن امتر همچنتین بته چگتونگی واکتنش
شرکت ها و مدت زمان قرنطینه فعلی بستگی دارد زنجیرههای تأمین نیز حیاتی هستند
هزینه های اقتصادی رکود اقتصادی به طور نابرابر توزیع میشتود هتی کتس نمتیتوانتد
خسارت نهایی مالی ناشی از کرونا ویروس را به طور دقیح پیش بینی کند بدیهی استت
که این بستگی به زمانبندی ،شدت همه گیری در هفتته هتا  /متاههتای آینتده و پاستخ
سیاستهای کشورها دارد کرونا ویروس تعداد زیادی از کشورها را تحت فشار قترار داده
است این امر بر ممنوعیت سفر ،زنجیره تأمین و حتی قیمت نفت تتأایر گذاشتته استت
تعدادی از بخشهای مهم اقتصادی ماننتد :قیمتت نفتت ،زنجیتره ارزش و تجتارت بتین
المللی تحت تاایر ویروس کرونا قرار دارند این سه بخش اصلی پایههای جهانی ستازی و
اقتصاد بین الملل هستندو ) Muzakki,2020تأایرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیتز
در کشورهای درحال تحول نشان میدهد که هزینه های سرمایهگذاری به دلیتل مزایتای
مهمی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد ،باید بسیار باال باشد بارزترین مورد ایتن
است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی میتواند مکمتل پتس انتداز و سترمایه گتذاری
داخلی باشد و تمام اقتصادهای در حال گذار برای بتاال بتردن بهترهوری و استتانداردهای
زندگی خود به شدت به سرمایه گذاری اضافی نیتاز دارنتد شترکتهتای ختارجی ستود
باالتری دارند و سهم بسیار بیشتری از آن را نسبت به شرکتهای تحت مالکیتت داخلتی
سرمایه گذاری مجدد میکنند ،بنابراین تشکیل سرمایه را در آینتده افتزایش متیدهنتد
یکی دیگر از مزایای سرمایه گذاری مستتقیم ختارجی ایتن استت کته فنتاوری جدیتد و
مهارت های مدیریتی را به همتراه دارد بنتابراین ،شترکتهتای تحتت مالکیتت ختارجی
احتماال تولید باالتری دارند و از فناوریهای پیشرفته تری استفاده متیکننتد عتالوه بتر
این ،احتماال سرریز این فناوری ها و مهارت های مدیریتی مهم ،شرکت های خارجی را بته
سمت اقتصاد داخلی کشور سوق میدهد و  )Brada et al,2005رکود اقتصادی آتتی همته
گیری ویروس کرونا یک بحران اقتصادی بزر را به وجود آورده استت عمتده تتأایرات
منفی اقتصادی با از دست دادن شتغل و دستتمزد همتراه استت ،کته تنهتا بتا اقتدامات
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حمایتی ،درآمد مورد نیاز دولتت هتا ودرآمتد تضتمین شتده  ،تخفیتف مالیتاتی و غیتره)
میتواند جبران شود کاهش تقاضا در نتیجه باعث کاهش بیشتر تولید خواهد شد عالوه
بر این ،اقدامات حمایت از درآمد ممکن است به افزایش تولید داخلی تبتدیل نشتود ،امتا
ممکن است منجر به واردات بیشتر شود ابزارهای سنتی سیاستتگذاری اقتصتادی متی-
توانند در مبارزه با پیامدهای ویروس کرونا بی اار باشند موارترین ابزار برای مهار بحران
میتواند افزایش زیاد هزینه های عمومی برای ارائه خدمات عمومی ،خرید کاالهای تولیتد
داخل و سرمایهگذاری در فعالیتهای جدید تولیدی در چارچوب یتک سیاستت صتنعتی
سبز باشد پیامدهای اقتصادی همه گیری ویتروس کرونتا ،دامنته گستترده ای دارد و بتر
نحوه عملکرد اقتصاد جهانی تأایر میگذارد «در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملتل
متحد وسازمان ملل) آمده است که :هر کس حح داشتن استاندارد زندگی مناستب بترای
سالمتی خود و خانواده اش ،از جمله غذا ،لباس ،مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات
اجتماعی الزم را دارد» از دیدگاه سیاست های اقتصادی و عمومی ،ستالمت یتک کتاالی
عمومی جهانی است که نمیتواند به عنوان یک کاال تولید شتده و بته بتازار مصترف وارد
شود و به مصرف کنندگان فردی برسد و افراد در مقابل کمبود سالمتی  -یا در واقتع ،در
برابر شیوع بیماریهای همه گیر  -در هر قستمت از کتره زمتین بستیار آستیب پذیرنتد
و )Lucchese and Pianta,2020مسائل مربوط به واردات و کمبود پرسنل به عنوان اصتلی
ترین نگرانی بترای مشتاغل تولیتدی ناشتی از ایجتاد اختتالل در زنجیترههتای تتأمین و
سیاست های خود انزوایی مطرح است در واقع ،برای بسیاری از نقشهتای یتک شترکت
تولیدی" ،کار در خانته" گزینته مناستبی نیستتو )Nicola et al,2020در بعتد سیاستی،
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال مقابله با همه گیری هستند و همته در
ظرفیت منابع خود  -با کمبود شدیدتر در کشورهای در حال توسعه  -با محدودیتهایی
روبرو هستند در جهان سیاسی ،بیشترین تأایر ممکن است در طول زمان در کشتورهای
در حال توسعه احساس شود ،جایی که سیستتمهتای بهداشتتی ،منتابع متالی و مستائل
حاکمیتی مانع اقدامات درمانی میشوندو ) Chohan,2020دولتهای رفاهی مدرن وماننتد
کانادا  ،دانمارک و غیره) ممکن است اقدام مناسبی در جبران نابرابری قبتل از مالیتات و
انتقال از طریح سیاست های پیشرفته و شبکه های امنیت اجتماعی انجام دهنتد بتا ایتن
حال ،همانطور که شیدل1و )2511استدالل متیکنتد :بترای تستطیح اساستیتتر ،وقتتی
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نابرابریها به اوج میرسند" ،نظم مستتقر وممتتاز) بایتد متزلتزل شتود" هرچته شتوک
سیستم بیشتر شود کاهش امتیاز در باال آسانتر میشود) )Mohan,2020در دنیایی کامال
متصل و یکپارچه ،تأایرات این بیماری فراتتر از متر و میتر استت بته همتین ترتیتب،
دولتهای سراسر جهان در حال تهیه برنامه های اضطراری و بسته های کمک برای حف
اقتصاد خود هستند به طور کلی  ،عملکرد زنجیرههای تأمین جهانی مختل شده استت و
شرکتهای سراسر جهان را تحت تأایر قرار داده است میلیونهتا نفتر متیتواننتد شتغل
خود را طی ماههای آینده از دست بدهند عالوه بر این ،هتر روز اخبتار نگتران کننتدهای
درباره توقف فعالیت شرکت های دیگر ،تجدید نظر در تخمین ها یا اعالم اختراج هتا متی-
شنویم مصرف کنندگان همچنین الگوی مصرف خود را تغییتر داده و منجتر بته کمبتود
بسیاری از کاالها در سوپرمارکتهای جهان شده اندو ) Fernandes,2020خصوصی سازی
و کاهش بودجه عمومی ،آژانس های دولتی را مجبور به کوچک سازی فعالیت هتای ختود
کرده و گاهی جهانی بودن ،ااربخشی و کیفیت خدمات را از بتین متیبترد شترکتهتای
خصوصی با شروع از سودآورترین زمینهها  -حقوق بازنشستگی ،مراقبتهای بهداشتتی و
دانشگاه ها ،وارد این فعالیتها شده اند کاهش منابع مالی ،عدم گردش متالی پرستنل و
فشار به مشتریان برای پرداخت به ازای خدمات ،خدمات رفاهی را تحت الشعاع قرار داده
تا شباهت بیشتری به کاالهای بازار پیدا کنند سیستم بتازار بته عنتوان تنهتا راه تتأمین
موارکاالها و خدمات ارائه شده است جهانی شدن بازار تهدیدهای سالمتی را ایجاد می-
کند و کامال قادر به پاسخگویی به شترایط اضتطراری نیستت دولتت رفتاه را نبایتد یتک
"هزینه" برای سیستم اقتصادی خصوصی در نظر گرفت بلکه یک سیستم متوازی استت
که کاالها و خدمات عمومی تولید میکند و تولید جامعه را بر استاس حقتوق و نیازهتای
شهروندان ،به جای توانایی مشتریان در هزینه کردن تضمین میکند دولت رفاه  ،رفتاه و
کیفیت اجتماعی تولید میکند ،ابعادی که تولید ناخالص داخلی ،بتر استاس ارزش بتازار
کاالها ،نمیتواند اندازه گیری کند همین استدالل ها در مورد کیفیتت محتیط زیستت و
نیاز به مداخله عمومی در این زمینه صدق میکند دولت رفاه میتواند موتور مدل جدید
توسعه با کیفیت اجتماعی باال و پایداری محیط زیست باشد با این حتال ،سیاستت هتای
عمومی نباید محدود به ارائه خدمات رفاهی باشد بلکه باید مسیرهای توستعه اقتصتاد را
به عنوان یک کل هدایت کند تا از انسجام بین رفتار تجاری و اهداف اجتماعی ،بهداشتی
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و زیست محیطی که در باال نکر شد اطمینان حاصل شود در مورد گسترش نقش دولت
و ضرورت اقدامات عمومی در اقتصاد و جامعه اجماع فزاینده ای وجود دارد دولت رفتاه و
بهداشت عمومی نابرابری ها را کاهش میدهد نتابرابری نگرانتی اساستی در ایتن زمینته
است در دهه  ، 1415در نتیجه سیاست های نئتولیبرالی ،کشتورهای پیشترفته افتزایش
چشمگیر نابرابریها در درآمد و اروت را تجربه کردند دولت رفاه به دلیل ماهیتت ختود
به عنوان تامین کننده کاال و خدمات مبتنی بر نیازهای فردی و اجتمتاعی ،عامتل اصتلی
در کاهش نابرابری ها پتس از جنتگ جهتانی دوم بتوده استت کتاهش فضتای سیاستی،
خصوصی سازی خدمات عمومی و گسترش بازار در منتاطقی کته قتبال توستط اقتدامات
عمومی محافظت میشدند ،مکانیستم هتای جدیتدی را ایجتاد کترده انتد کته اختالفتات
اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند سیاست گذاران باید تفاوت های اجتمتاعی ،فرهنگتی،
سیاسی و اقتصادی را در نظر بگیرند به عبارت دیگر ،سیاست گذاری باید براساس آنچته
در بیمارستانها و جوامتع اتفتاق متیافتتد باشتد و ) Lucchese and Pianta,2020در بعتد
بهداشت و درمان ،بیماری همه گیر ویروس کرونا چالشی بی ستابقه بترای سیستتمهتای
بهداشتی در سراسر جهتان ایجتاد کترده استت بته طتور ختاص ،خطتر بترای کارکنتان
مراقبت های بهداشتی یکی از بزرگترین آسیب پتذیری هتای سیستتم هتای بهداشتتی در
سراسر جهان است با توجه به اینکه بیشتر کارکنان مراقبت های بهداشتی قادر به کتار از
راه دور نیستند ،راهبردهایی از جمله انجام زود هنگام آزمتایش ویتروس بترای کارکنتان
مراقبتهای بهداشتی بدون عالمت و  /یا خط مقدم ضروری استت و) Nicola et al,2020
سالمتی یتک کتاالی عمتومی جهتانی استت ستالمت عمتومی و سیستتم هتای رفتاهی
گزینه های اساسی برای بازار هستند و بهداشتت عمتومی جهتانی یکتی از عناصتر اصتلی
سیاست برابری طلبی است هی قتانون و منتابع جهتانی بترای سیاستت هتای رفتاهی و
بهداشتی  ،برای حقوق کار و استانداردهای زیست محیطی معرفی نشده است بهداشتت،
رفاه ،حقوق کار و محیط زیست باید توسط استانداردهای بین المللی محافظت شود ،کته
باید برای حرکت بین المللی سرمایه ها و کاالها الزم االجرا باشد اهتداف توستعه پایتدار،
مورد تأیید همه کشورهای عضو ستازمان ملتل ،چتارچوب دیگتری را بترای تعیتین ایتن
اولویت ها ارائه میدهد وسازمان ملل  )2513 ،دولت رفاه جایگزینی موار برای بازار است
سیستم های بهداشت عمومی نقش اساستی در پاستخ بته شتیوع ویتروس کرونتا دارنتد
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سیستم های بهداشت عمومی مبتنی بر چشم انداز سالمت به عنتوان یتک حتح اساستی
است که باید توسط دولت از طریح ارائته ختدمات عمتومی طراحتی شتده بترای تتأمین
نیازهای فردی و اجتماعی ،خارج از منطح بازار تضمین شود بهداشت ،آموزش ،دانشتگاه
ها ،حقوق بازنشستگی ،کمکهای اجتماعی و سایر فعالیتهای کلیدی عمدتا با اقتدامات
عمومی تأمین میشوند بحرانهای بهداشتی دیگری نیز وجود دارد که بسیار کمتر مورد
توجه قرار میگیرند بهداشت و ایمنی شغلی نادیده گرفته شده استت و حتوادث مترتبط
با کار و مر و میرهمچنان یک موضوع چشمگیر هستند آلودگی مربوط به بیماریها و
مر و میر ناشی از کیفیت پایین محیط زیست یک چتالش فزاینتده در همته کشتورها
است در واقع  ،بهداشت و رفاه میتوانند به موتتور اصتلی تحتول جدیتد تبتدیل شتوند
نوآوری اجتماعی ممکن است در خدمات رفاهی بتا نقتش بیشتتر شتهروندان ،کتاربران و
سازمانهای غیر انتفاعی ،تأمین خدمات عمومی و اشکال جدید خود سازماندهی جوامتع
گسترش یابد نابرابری های بهداشتی نیز بر میانگین امید به زندگی در بدو تولد متردان و
زنان تأایر میگذارد و آن را  1819سال کاهش میدهد میزان متر و میتر متناستب بتا
مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،درآمد پایین تر ،تحصیالت و طبقه اجتماعی افزایش می-
یابد بنابراین  ،کاهش نابرابری های اقتصادی امکتان کتاهش نتابرابریهتای بهداشتتی را
فراهم میکند در عین حال ،حمایت بیشتر از بهداشت ،برابری در رفتارها و درمتانهتای
بهداشتی برای مبارزه با همته گیریوپانتدمی) ضتروری استت امتا چنتین برابتری تنهتا
میتواند نتیجه بهداشت عمومی جهانی و پیامتد اساستی دولتت رفتاه باشتد بته همتین
ترتیب ،برابری باید به عنوان یک اولویت اصلی در سیاستت هتای اقتصتادی ،اجتمتاعی و
مراقبتتهتای بهداشتتی در عصتر پستا کرونتا ویتروس شتناخته شتود و Lucchese and
 )Pianta,2020در بعد فناوری ،دیجیتال سازی در حال حاضر یتک موضتوع اصتلی متورد
توجه بسیاری از رشته ها است و ما شاهد افزایش استفاده از ابزارهای ارتبتاطی دیجیتتال
در طول بحران ویروس کرونتا بتوده ایتم و ) karabag,2020ترکیبتی منحصتر بته فترد از
حاکمیت قوی ،مقررات دقیح ،نظتارت دقیتح جامعته و مشتارکت شتهروندان و استتفاده
هوشمندانه از داده های کالن و فن آوری های دیجیتال ،از عوامل اصلی تالشهتای چتین
برای مبارزه با ویروس کرونا بود اطالعات مناسب و به موقع برای تشتکیل پایته اساستی
اقدامات درمانی بسیار مهم است اینفودمیک4وترکیبی از اطالعات و اپیدمی است که بته
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طور معمول به گسترش سریع و دور از دستترس اطالعتات درستت ونادرستت در متورد
چیزی اشاره دارد) یک کلمه کلیدی است ،که در آن مشارکت نینفعان مختلف ،همراه با
مقررات دقیح تر ،برای کاهش تأایر اخبار جعلی در عصر اطالعات و رسانه های اجتمتاعی
مورد نیاز است اگرچه کشورهای مختلف به رویکردهای مختلفی نیاز دارند ،اما تمرکز بر
ماهیت بشردوستانه آن و پرداختن به موضوعات مربوط بته اطالعتات بنیتادی ،دو عامتل
مهم برای کاهش تالشهای بعدی جهانی استت کرونتا ویتروس بترخالف ستایر بالیتای
نامرئی مانند انتشار رادیواکتیو ،یک فاجعه غیرقابل اندازه گیری استت بنتابراین ،داشتتن
اطالعات صحیح و به موقع برای جلوگیری از گسترش آن و نیز در پیشتگیری درمتانی از
این بیماری ضروری است این دو عامل ،همراه با حاکمیت خوب و مشارکت شتهروندان،
رمز موفقیت در مبارزه با ویروس کرونا در آینده است و ) Hua and Shaw,2020برختی از
بنگاهها برای کاهش خطر بحران ویروس کرونا ،استفاده از روش های دفتر کتار ختانگی و
فعالیتهای دیجیتالی ماننتد اعتمتاد بته جلستات آنالیتن و حتذف جلستات رو در رو را
گسترش دادهاندو)karabag,2020
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر « فراترکیب کیفی» است نقطه قتوت روش فراترکیتب ،توانتایی آن
نسبت به شناسایی مقولههای مشترک و ایجتاد یتک چتارچوب مفهتومی از دل پیشتینه
است بهاعتقاد زیمر« فراترکیب نوعی مطالعتۀ کیفتی استت کته اطالعتات و یافتتههتای
استخراجشده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررستی متیکنتد» در
نتیجه نمونۀ موردنظر برای فراترکیب ،از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آنهتا
با پرسش پژوهش ساخته میشود در راستتای روش پتژوهش ،از روش هفتت مرحلتهای
"سندلوسکی و باروسو" 15استفاده شده که خالصۀ این مراحل در شکل و )1نشتان داده
شده استوبه نقتل از باتمتانی و همکتاران )1344 ،بتا توجته بته هتدف پتژوهش ،روش
فراترکیب کمک میکند تا راهکارهای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا شناستایی شتود
روش گردآوری اطالعات دادههای آرشیوی است در پژوهشهای مرتبط با ویروس کرونا،
پژوهشگران به چارچوبی مناسب ،جامع و یکپارچه بترای شناستایی مولفتههتای سترمایه
اجتماعی کالن دست نیافتهاند و پژوهش حاضر توانسته است بتا کمتک روش فراترکیتب
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کیفی به احصای این مولفهها کمک کند جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ مقتاالت
و گزارشات مربوط به ویروس کرونا میباشد ،روش نمونهگیری نیز هدفمنتد استت داده-
های موردتحلیل ،از پژوهشهای منتشرشده در ستال  2525بتا موضتوع کرونتا ویتروس
برگرفته شده است بهمنظور بررسی این پژوهشها به معتبرترین پایگتاههتای اطالعتاتی
13
چتتون "پابمتتد"" ،11ستتی دی ستتی"" ،12ستتاینس"" ،13مدرکستتیو"" ،19وایلتتی" ،
"الزویر" 11و موتورهای جست و جوی "گوگل استکوالر" 14و "گوگتل" 11مراجعته شتده
است همچنین در پایگتاههتای اطالعتاتی از کلیتدواژههتای " "Social capitalو "Corona
" virusجهت یافتن مقاالت مرتبط استفاده شد در این پژوهش ،تعداد کل مقاالت اولیته
 35مقاله بود که درنهایت با بررسی های صورتگرفته مشخص شد از این تعداد  14مقاله
به موضوع «پیامدهای ویروس کرونا » اشاره کرده اند
ابزاری که معموال برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیۀ پتژوهش هتای کیفتی استتفاده
میشود« ،برنامۀ مهارتهای ارزیابی انتقادی» است تعداد مقاالت و منابعی کته در ابتتدا
یافت شد 35 ،مقاله و منبع بود که براساس این برنامه  14مقاله و منبع بررسی و تحلیل
شد شیوۀ غربالگری مقاالت و منابع براساس این برنامه در شکل و )2منعکس شده است
غربالگری دادهها بهترتیب براساس «مرتبط بودن عنوان»« ،چکیده» و «محتوا و کیفیتت
مقالهها» با موضوع پژوهش صورت گرفت جست وجوی مقاالت بهصورت رفت و برگشتی
و تا رسیدن به حد اشباع ادامته داشتت از آنجتایی کته دادههتای مقالتۀ حاضتر از متتن
مطالعات پیشین استخراج شده است از روش «کدگذاری دستی» جهتت تحلیتل دادههتا
استفاده شد به این صورت که هر مقاله جداگانته کدگتذاری شتد ،ستپس «مفتاهیم» در
قالب «مقولهها» دستهبندی شدند
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تنظیم پرسش تحقیح

بررسی نظاممند متون

جستوجو و انتخاب
مقاالت مناسب

استخراج اطالعات
مقاله

تجزیهوتحلیل و
ترکیب یافتههای کیفی

کنترل کیفیت

شکل :1گامهای فراترکیب

ارائۀ یافتهها
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تعداد مقاالتی که یافت شد
N=30

تعداد مقاالت رد شده از نظر
عنوان
N=5

کل چکیده غربال شده
N=25

تعداد مقاالت رد شده از نظر

چکیده
N=5

کل محتوای مقاالت بررسی
شده
N=20

نعداد مقاالت رد شده از نظر
محتوا
N=1

تعداد کل مقاالت اولیه
N=19

تعداد مقاالت رد شده به
علت فقدان اطالعات نویسنده
N=0

تعداد کل مقاالت اولیه
N=19

شکل :2شیوه غربالگری مقاالت براساسCASP
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 اسناد و مقاالت مورد مطالعه:1جدول
سال

2020

2020

نام نویسنده

)نوع سندومجله

عنوان

شماره

Karabag, S. F

Journal of Applied
Economics and
Business
Research, 10(1), 1-6

An unprecedented
global crisis! the
global, regional,
national, political,
economic and
commercial impact of
the coronavirus
pandemic

A1

Chohan, U. W.

Available on the Social
Science Research
Network(SSRN):CASS
working papers on
economics & national
affairs

Forecasting the
Economic Impact of
Coronavirus on
Developing Countries:
Case of Pakistan.

A2

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

The socio-economic
implications of the
coronavirus pandemic
(COVID-19): A
review.

A3

medRxiv

Development of the
reproduction number
from coronavirus
SARS-CoV-2 case
data in Germany and
implications for
political measures.

A4

The World Economy.

Inter‐country
Distancing,
Globalization and the
Coronavirus Pandemic.

A5

Nicola, M., Alsafi,
Z., Sohrabi, C.,
2020
Kerwan, A., AlJabir, A., Iosifidis,
C., ... & Agha, R
Khailaie, S., Mitra,
T.,
Bandyopadhyay,
A., Schips, M.,
2020
Mascheroni, P.,
Vanella, P., ... &
Meyer-Hermann,
M.
Zimmermann, K.
F., Karabulut, G.,
2020
Huseyin Bilgin,
M., & Cansin
Doker, A
2020

Mohan, D

2020

Fernandes, N

Available at SSRN
3557504

2020

Muzakki, F

Journal of Social
Political
Sciences, 1(2), 76-92.

Coronavirus: The great
leveller.
Economic effects of
coronavirus outbreak
(COVID-19) on the
world economy.
The Global Political
Economy Impact of
Covid-19 and The
Implication to
Indonesia

A6

A7

A8

11 | شناسایی مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا
سال

نام نویسنده

Fetzer, T., Hensel,
L., Hermle, J., &
Roth, C
Wells, C. R., Sah,
P., Moghadas, S.
M., Pandey, A.,
2020
Shoukat, A., Wang,
Y., ... & Galvani,
A. P.
2020

)نوع سندومجله
Review of Economics
and Statistics, 1-36.
Proceedings of the
National Academy of
Sciences, 117(13),
7504-7509.

2020

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

2005

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

2020

Lucchese, M., &
Pianta, M

Intereconomics, 55,
98-104

2020

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

. Available at SSRN
3606149.

2020 Hua, J., & Shaw, R

arXiv preprint
arXiv:2003.03848.

International journal
of environmental
research and public
health, 17(7), 2309.

2020

Lancastle, N. M

medRxiv

2020

Volpert, V.,

Mathematical

عنوان
Coronavirus
perceptions and
economic anxiety
Impact of international
travel and border
control measures on
the global spread of the
novel 2019
coronavirus outbreak
Perceptions of
Coronavirus Mortality
and Contagiousness
Weaken Economic
Sentiment
The effects of
transition and political
instability on foreign
direct investment in
ECE emerging
markets. UN.
The Coming
Coronavirus Crisis:
What Can We Learn?.
Crisis Signaling: How
Italy's Coronavirus
Lockdown Affected
Incumbent Support in
Other European
Countries
Corona virus (Covid19)“infodemic” and
emerging issues
through a data lens:
The case of china
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.
Coronavirus–Scientific

شماره
A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17
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شماره

A18

A19

عنوان

نوع سندومجله)

نام نویسنده

insights and societal
aspects.

Modelling of Natural
Phenomena

Banerjee, M.,
d’Onofrio, A.,
Lipniacki, T.,
& Petrovskii, S.,
Tran, V. C.

COVID-19: the rude
awakening for the
political elite in lowand middle-income
countries
GAIA 3.0: Effects of
the Coronavirus
Disease 2019
(COVID-19) outbreak
on sustainable
development and
future perspectives.

سال

BMJ Global
Health, 5(5), e002807.

& Viens, A. M.,
Eyawo, O

2020

Research in
Globalization, 2,
100014.

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

2020

یافتههای پژوهش
از آنجا که پژوهشهای اندکی در حوزهی سرمایه اجتماعی به بررسی مولفههای سترمایه
اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا پرداختهاند ،پژوهش حاضر با توجه
به مقالهها و منابع موجود و مرتبط با ویروس کرونا به شناسایی این مولفههتا پرداختته و
بر اساس جدول زیر در قالب کدهای اولیه ،مفاهیم و مقولهها ،عملیات شناسایی و طبقته
بندی تکمیل شده است
از مجموع  14مقاله بررسی شده تعداد 11کتد اولیته13،مفهتوم 3 ،مقولته استتخراج
گردید پس از دسته بندی مفاهیم و مقولهها کدهای پرتکرار مشخص گردید که عبارتند
از :الف :چگونگی تاایر پوشش رسانهای و ارتباط عمومی بر شیوع پانتدمیو ،)2ب:جهتانی
سازی کشورهاو ،)9پ:افزایش ظرفیت پزشکی برای موفقیتت استتراتژیهتای مقابلته بتا
بحرانو ،)2ت:جبران کمبودهای مالی مزمنو ،)2ث :وجتود پرستنل کتافیو ،)2ج :وجتود
سیستمهای بهداشت عمومی جهانی و رفتاهو،)2چ :ایجتاد بهداشتت و رفتاهو،)3ح:کتاهش
بحران اقتصادیو: ،)3جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از پاندمیو ،)1د:حمایت از ایجتاد
فاصله اجتماعی،انزوای شخصی و محدودیت سفرو،)2ن:حرکت به ستوی جهتانی شتدن و
پیشرفتهای فناوری و،)2ر :وجود فناوری کالن دادهو)2

شناسایی مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا | 13
جدول :2دستهبندی کدهای اولیه ،مفاهیم و مقولهها( Anشماره سند مورد مطالعه)
مقوله

مفاهیم

کدها

منابع

کارامدی نظام
اجتماعی

باورها و مدلهای نهنی افراد
در مورد خطر پاندمی

 1درک ماهیت مشکالت بهداشتی،اجتماعی ،اقتصادی

A13

 2درک میزان بحران

A13

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

A17

 4شناخت نقش ادراک درمورد پاندمی برای روشن
کردن مکانیسمهای روانشناختی

A11

 3باورهای مربوط به عوامل خطر پاندمی

A9

 1مدلهای نهنی افراد از شیوع بیماری

A9

 4اعتقادات درونی درمورد خطرات پاندمی

A9

 1لزوم مشارکت نینفعان مختلف

A1

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

A13

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

A11

 11تعامل قویتر انسانها از طریح سفر و مهاجرت

A5

 12تاایرعوامل ملی،نهادی ،رفتاری ،اجتماعی درموفقیت
استراتژیهای مقابله با بحران

A1

 13اشکال جدید خودسازماندهی جوامع

A13

اشکال جدید خودسازماندهی
جوامع

توضیحات مختصر در خصوص پیامتدهای مفتاهیم منتتم از کتدهای استتخراج شتده در
جدول شماره2
 1باورها و مدلهای نهنی افراد در متورد خطتر پانتدمی :درک میتزان بحتران بترای
مقابله با پیامدهای اقتصادی و چالشهای بزر برای دولتهای ملی ،نهادهای اروپایی و
سیستم بین المللی الزم است باورهای مربوط به خطر پاندمی باعث تشتویش اقتصتادی
افراد میشود و به شکلدهی ادراک عمومی از شتدت بحتران بهداشتتی معاصتر و تتنش
اقتصادی منجر میشودو)Fetzer et al,2020
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 2اشتتکال جدیتتد خودستتازماندهی جوامتتع :اشتتکال جدیتتد خودستتازماندهی جوامتتع
گسترش نوآوری اجتماعی در خدمات رفاهی را به همراه دارد همچنین موجب موفقیتت
استراتژیهای مقابله با بحران میگرددو)Lucchese& Pianta,2020
جدول :3دستهبندی کدهای اولیه ،مفاهیم و مقولهها( Anشماره سند مورد مطالعه)
مقوله

مفاهیم

کدها

منابع

همبستگی
جهانی

کاهش اار
اینفودمیک در شیوع
پاندمی

 1ارائه اطالعات در مورد خصوصیات پاندمی

A15

 2چگونگی تاایر پوشش رسانهای و ارتباط عمومی بر
شیوع پاندمی

A9,A15

 3تمرکز بر ماهیت انسان دوستانه اخبار و اطالعات

A15

 9اتصال کامل و یکپارچگی جهان

A7

 3جهانی سازی کشورها

A1,A5,A13,A19

 1تغییر اشکال غالب ادغام جهانی ملل ،صنایع،مشاغل،
تجارتها و افراد

A1

 4ارزشها و همبستگی اتحادیه اروپا و تمرکز ملی قوی

A1

 1وجود قانون و منابع جهانی برای سیاستهای رفاهی
و بهداشتی ،حقوق نیروی کار ،استانداردهای زیست
محیطی

A13

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

A13

جهانی سازی
کشورها

قوانین هماهنگ
جهانی

توضیحات مختصر در خصوص پیامتدهای مفتاهیم منتتم از کتدهای استتخراج شتده در
جدول شماره3
14
 1کاهش اار اینفودمیک در شیوع پاندمی :کاهش اار اینفودمیتک موجتب کتاهش
تاایر اخبار جعلی و رسانههای اجتماعی جهانی متیشود پوشتش رستانهای بتر اعتقتادات
افراد اار میگذارد و ارائه اطالعات در مورد پاندمی منجر به تنش اقتصادی در بین افتراد
میشودو)Hua& Shaw,2020
 2جهانی سازی کشورها :یکپارچگی جهان منجتر بته تهیته برنامتههتای احتمتالی و
بستههای کمک برای پایدار کردن اقتصاد دولتها در سراسر جهان استت جهانی ستازی،
کشورها را اروتمندتر ،رقابتیتر ،تواناتر در سترمایهگتذاری زیرستاختهتای بهداشتتی از

شناسایی مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا | 13

طریح همکاریهای بین المللی میکند اشتکال غالتب ادغتام جهتانی همچنتین ،میتزان
آسیب پذیری و ریسک باالیی برای ناکامیها ایجاد میکندو)Zimmermann et al,2020
 3قوانین هماهنگ جهتانی :نبتود قتوانین و منتابع جهتانی باعتث تکته تکته کتردن
سیاستهای ملی و تحت فشار قرار دادن توسط خصوصیسازیها و قطع منتابع عمتومی
میشود همچنین در زمینه حمایت از بهداشت هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشتی از
عتتدم وجتتود سیستتتمهتتای بهداشتتتی و رفتتاهی کتتافی را ایجتتاد متتیکنتتدو &Lucchese
)Pianta2020
جدول :4دستهبندی کدهای اولیه ،مفاهیم و مقولهها( Anشماره سند مورد مطالعه)
کدها

مقوله مفاهیم

حفاظت از سالمت جهانی و تساوی بیشتر

کارامدی سیستم بهداشت و درمان

افزایش ظرفیت سیستم بهداشت و درمان

 1کاهش اار رقابت

25

HICها برای تقاضای منابع پزشکی و قیمت گذاری در بازار
جهانی فعلی

منابع
A18

 2توجه به حقوق صاحبان سهام برای مدیریت مسئوالنه و سرمایهگذاری در سیستم-
های بهداشتی

A18

 3پیشرفت در سیستمهای مراقبت ،ابزار دقیح ،بیوتکنولوژی ،ژنتیک ،تحقیقات دارویی

A13

 9افزایش ظرفیت پزشکی برای موفقیت استراتژیهای مقابله با بحران

A1,A18

 3جبران کمبودهای مالی مزمن

A3,A13

 1وجود پرسنل کافی

A3,A13

 4توانایی در ارائه خدمات با کیفیت باال

A13

 1وجود سیستمهای بهداشت عمومی جهانی و رفاه

A13,A18

 4وجود بهداشت و ایمنی شغلی

A13

 15افزایش کیفیت محیط زیست

A13

 11ایجاد بهداشت و رفاه

A13,A18,A19

 12ایجاد برابریهای بهداشتی

A13

 13حفاظت از سالمت جهانی و تساوی بیشتر

A13

 19برابری در رفتارها و درمانهای بهداشتی

A13

 13کاهش تفاوت در بهداشت و سالمت گروههای اجتماعی -اقتصادی

A13
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توضیحات مختصر در خصوص پیامدهای مفاهیم منتم از کدهای استتخراج شتده در
جدول شماره9
21
 1ظرفیت سیستم بهداشت و درمتان:در رقابتت بتا HICهتا وکشتورهای پردرآمتد)
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
درآمد متوسط و پایین به منظور مقابله با اارات ویروس ایجاد میکند از طرفتی کمبتود
مالی و پرسنل ناکافی سبب ناتوانی در ارائه خدمات با کیفیت باال میشود که پیامتدهای
آن ضعف در بهداشت ،اتالف منابع مالی ،افزایش نابرابری ،سهم نامتناستب از مستئولیت
بیمتتاری جهتتانی ،رنتتم بتتیحتتد و حصتتر افتتراد محتتروم و آستتیب پتتذیر استتتو &Viens
)Eyawo,2020
 2حفاظت از سالمت جهانی و تساوی بیشتر :وجتود سیستتمهتای بهداشتت عنصتر
اصلی سیاست مساوات وبرابری) است نادیده گرفتن بهداشت و ایمنتی شتغلی و کیفیتت
پایین محیط زیست منجر به حوادث مرتبط با کار و مر و میر و آلودگیهای مربوط به
بیماریها میشود نابرابریهای بهداشتی بر میانگین امید به زنتدگی و کتاهش آن تتاایر
دارند و حفاظت از سالمت جهانی باعث کاهش قابل توجه هزینتههتای بهداشتت و رفتاه
عمومی میشودو)Lucchese& Pianta,2020

شناسایی مولفههای سرمایه اجتماعی کالن برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا | 14
جدول :5دستهبندی کدهای اولیه ،مفاهیم و مقولهها( Anشماره سند مورد مطالعه)
مقوله مفاهیم
کاهش بحران اقتصادی ناشی
از پاندمی
کارامدی سیستم اقتصادی

 1غلبه برترس ناشی از بحران شدید اعتباری

A13

 2جلوگیری از فروپاشی عمده فعالیتهای اقتصادی

A13

 3جلوگیری ازگسترش بازارهای مالی سقوط کرده در سراسر جهان

A13

 9کاهش بحران اقتصادی

A3,A7,A13

 3جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از پاندمی

A3,A4,A7,A8,A13,A15

 1کاهش تاایرات منفی عمده اقتصادی

A13

 4سیاستهای مالی گسترده یا کاهش مالیات در کوتاه مدت

A13

 1افزایش منابع مالی

A13

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

A2

 15افزایش گردش مالی پرسنل

A13

 11جلوگیری از فشار به مشتریان برای پرداخت جهت دریافت
خدمات

A13

 12باال بردن نر پس انداز

A12

کارامدی سیاستهای مالی

کدها

منابع

22

 13استفاده از مزیت  FDIو ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی

A12

ایجاد سیستم اقتصادی با کیفیت باالتر

 19ایجاد سیستم اقتصادی با کیفیت باالتر

A13

 13انجام فعالیتهای اقتصادی جهت حمایت از بهداشت و رفاه

A13

 11کاهش نابرابریهای اقتصادی

A13

 14نیاز به مزایای اقتصادی

A12

 11برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت به دنبال بحران

A3

 14تامین کاالها و خدمات حیاتی

A1

 25چگونگی انتخاب استراتژیهای مقابله با بحران و تعیین
چگونگی پاسخهای استراتژیک کشورها

A1

توضیحات مختصر در خصوص پیامدهای مفاهیم منتم از کدهای استتخراج شتده در
جدول شماره3
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 1بحران اقتصادی ناشی از پاندمی :فروپاشی عمده فعالیتهای اقتصادی باعث ایجتاد
بحران مالی میشود رکود و بحران اقتصادی ناشی از پاندمی انبوه بدهیهتای خصوصتی
غیرقابل پرداخت را ایجاد میکند تاایرات منفتی عمتده اقتصتادی باعتث از دستت دادن
اشتغال و دستمزد میشودو)Lucchese& Pianta,2020
 2کارآمدی سیاستهای مالی :سیاستتهای متالی گستترده ستبب تتاایر متوستط در
مبارزه با پیامدهای کرونا میشود کاهش منتابع متالی ستبب تحتت الشتعاع قرارگترفتن
خدمات رفاهی و شباهت یافتن آن به کاالهای بازار میگترددو)Lucchese& Pianta,2020
همچنین پایین بودن نر پسانداز باعث ورود جریان سرمایهگذاری مستتقیم ختارجی و
رشد اقتصادی میشود در نتیجه فناوریهای جدید و مهارتهای متدیریتی را بته همتراه
میآوردو)Brada et al,2005
 3ایجاد سیستم اقتصادی با کیفیت باالتر :ایجاد سیستم اقتصادی بتا کیفیتت بتاالتر
آسیب کمتری به سالمت کارگران و شهروندان میزند فعالیتهای اقتصادی در حمایتت
از بهداشت و رفاه منجر به تحتول پایتدار بلندمتدت زیستت محیطتی براستاس سیاستت
صنعتی سبز میشود و کاهش نابرابریهای اقتصادی باعث کاهش نابرابریهای بهداشتی
میگردد) ) Lucchese& Pianta,2020مزایای اقتصادی باعث اعاده صلح به منطقه و رفتع
تنشها چه در داخل و چه در بین کشورهای منطقه استو)Brada et al,2005
جدول :6دستهبندی کدهای اولیه ،مفاهیم و مقولهها( Anشماره سند مورد مطالعه)
مقوله مفاهیم

کارامدی نظام سیاسی

جلوگیری از چندپارگی واکنش ملی

کدها

منابع

 1حمایت از ایجاد فاصله اجتماعی ،انزوای شخصی،محدودیت سفر

A3,A4

 2حمایت از اقدامات کنترل مرزی ،غربالگری فرودگاه و محدودیت سفر

A10

 3حمایتهای عمومی از سیاستهایی مانند فاصله اجتماعی و توصیههای بهداشتی
گسترده که آزادیهای فردی را محدود میکند

A14

 9کاهش منافع شخصی نخبگان سیاسی

A18

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

A18

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

A18
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عوامل زیرساختی و اعتماد به دولت
جلوگیری از فساد سیاسی و نفون
ایدئولوژی سیاسی در کشورها
وجود دولت رفاه
پیشرفت
فناوری

 4جلوگیری از چندپارگی واکنش ملی

A13

 1تحرکوعدم انفعال) طبقات حاکم در کشورهای بادرآمد کم و متوسط

A18

 4تاایر مداخالت سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی دولتها در تمام بخشهای زندگی
روزانه شهروندان

A1

 15در نظر گرفتن تفاوتهای عوامل اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی توسط
سیاستگذاران

A16

 11سیاست گذاری بر اساس حوادث و رویدادهای ر داده در بیمارستانها و جوامع

A16

 12عوامل زیرساختی و اعتماد به دولت

A1

 13تهیه برنامه توسعه اجتماعی-اقتصادی گسترده و وجود اکوسیستمی برای
تشویح کارآفرینی

A3

 19به روز کردن سیاستهای بوجود آورنده بحران

A13

 13وجود قوانین سختگیرانه

A15

11جلوگیری از انتخابات بد سیاسی در کشورهای با درآمد متوسط و پایین

A18

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

A18

 11نبود سیاستهای نئولیبرالی

A13

 14افزایش فضای سیاستگذاری

A13

 25کنترل تاایر ناپایداریهای سیاسی منطقهای برتمایل سرمایهگذاران خارجی
برای سرمایهگذاری

A12

 21کنترل بی اباتی سیاسی با منشاء داخلی یا درگیریها و تنشهای بین المللی

A12

 22وجود دولت رفاه و سیستمهای بهداشتی

A13

 23کنترل خصوصی سازی و قطع بودجههای عمومی

A13

 29جلوگیری ازکاهش فعالیتهای آژانسهای دولتی

A13

 23گسترش بازار در مناطقی که توسط اقدامات عمومی محافظت شده

A13

 21کنترل شبکههای توزیع غیرمجاز در سیستمهای دولتی و ناکارامدی
سیستماتیک

A6

 24حرکت به سوی جهانی شدن و پیشرفتهای فناوری

A1,A19

 21وجود فناوری کالن دادهو)big data

A15,A19

 24وجود فناوریها و مهارتهای مهم مدیریتی

A12

توضیحات مختصر در خصوص پیامتدهای مفتاهیم منتتم از کتدهای استتخراج شتده در
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جدول شماره1
 1جلوگیری از چنتدپارگی واکتنش ملتی :منتافع شخصتی نخبگتان سیاستی باعتث
سرمایهگذاری در یک سیستم درمانی موار و یکپارچه میشود توانایی نخبگتان سیاستی
در استفاده از قدرت باعث تالش آنها برای تضعیف و کمبتود پوشتش جهتانی بهداشتت
میشودو )Viens& Eyawo,2020جلتوگیری از چنتدپارگی ملتی باعتث ایجتاد یتک نهتاد
سیاسی قادر بته مواجهته بتا پانتدمی و پیامتدهای اقتصتادی آن متیشتودو &Lucchese
)Pianta,2020
 2عوامل زیرساختی و اعتماد به دولت :به روز کتردن سیاستتهتایی کته منجتر بته
بحران شده باعث مقابله با پیامدهای اقتصادی و چالشهای بزر برای دولتهای ملتی،
نهادهتتای اروپتتایی و سیستتتم بتتین المللتتی استتتو.)Lucchese& Pianta,2020ایجتتاد
اکوسیستمی که مشوق کارآفرینی است باعتث شتکوفایی افترادی کته دارای متدلهتای
تجاری و قوی و پایدارند میشود اعتماد به دولت نیز برای موفقیت استراتژیهای مقابلته
با بحران ضروری استو)Nicola et al,2020
 3فساد سیاسی و نفون ایدئولوژی سیاسی در کشورها :انتخاب بتد سیاستی و وجتود
فساد سیاسی باعث محدود شدن بودجته بهداشتت و درمتان و بهداشتت عمتومی و نیتز
تضعیف سیستمهای بهداشتی میشودو )Viens& Eyawo,2020سیاستهتای نئتولیبرالی
باعث کاهش جدی وضعیت رفاهی و افزایش شدید اختالف در درآمد و اتروت متیشتود
همچنین کاهش فضای سیاستگذاری ستاز وکارهتای جدیتدی در ایجتاد نتابرابریهتای
اقتصادی و اجتماعی است).) Lucchese& Pianta,2020
 9وجود دولت رفاه :خصوصی سازی و قطع بودجههای عمومی باعث کاهش فعالیت-
های آژانسهای دولتی میشود که منجر به از دست دادن کلیت وجامعیت) ،ااربخشتی و
کیفیت خدمات است وجود دولت رفاه سبب روی آوردن به دولت به دلیتل انجتام اقتدام
جمعی ،تامین بهداشت ،آموزش ،دانشگاهها ،حقوق بازنشستتگی ،کمتکهتای اجتمتاعی،
تامین مالی عمدتا از طریح اقدامات عمومی و کاهش نتابرابریهتا متیشتود &Lucchese
).)Pianta,2020
 3پیشرفت فناوری :جهانی شدن فناوری سبب ایجاد و تقویت شبکههای بین المللی
و انتقال دانش و به اشتراک گذاشتن روشها و تجربیات میباشد وجتود فنتاوری کتالن
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داده باعث ترسیم ابتکارات و شتیوههتای جدیتد و بهبتود انعطتافپتذیری سیستتمهتای
اقتصتادی -اجتمتاعی انستانی و روابتط آن بتا محتیط زیستت متیشتود و Berchin& de
)Andrade,2020و نیز وجود فناوریها و مهارتهای مدیریتی باعث ستوق دادن شترکت-
های خارجی به سمت اقتصاد داخلی میشودو)Brada et al,2005
نتیجهگیری
براساس توضیحات بیان شتده در متورد سترمایه اجتمتاعی در مقدمته پتژوهش ،عوامتل
ساختاری سرمایه اجتماعی در سطح کالن عموما فراتتر از ستطح گتروهبنتدی اجتمتاعی
میباشد انستان جوامتع پیچیتدهای را ایجتاد کترده کته بترای جلتوگیری از رفتارهتای
استثماریورفتارهایی که منجر به بهرهکشی از فرد در اجتمتاع متیشتود) بته ستاختار و
سازماندهی نیتاز دارد ایتن ستاختارها شتامل نهادهتای مختلتف دولتتی و غیردولتتی و
نهادهای هماهنگ کننده است که به تنظیم ماهیت تعامل انسانی و تعریف قواعد کمتک
میکنند ماهیت ترکیبی این نهادهای هماهنگ کننده و قتوانین و مقتررات ناشتی از آن
ساختارهای قدرتمندی از طبقهبندی اجتماعی را ایجاد میکند شتیوع ویتروس کرونتا و
تاایر آن بر ساختارهای مختلف جوامع ،اهمیت نقش سرمایه اجتماعی را در سطح کتالن
بیش از پیش نمایان میسازد پیامدهای پاندمی برای جوامع نشان دهنتده ایتن واقعیتت
است که برای مقابله با بحرانهای همه گیتر ،کارآمتدی ستاختارهای مختلتف جامعته از
جمله ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و بهداشت و درمان الزم و ضتروری استت
که این امر بر اهمیت عوامل ساختاری سرمایه اجتماعی در سطح کالن داللت متیکنتد
الزم است جوامع از سرمایه کالن اجتماعی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به کارآمتدی
ساختارهای مختلف خود بهره گیرند که در این میان برنامههای دستتگاههتای هماهنتگ
کننده قوانین و مقررات علی الخصوص دولت برای تحقح ایتن هتدف از اهمیتت بستزایی
برخوردار است طبح یافتههای پژوهش اعتماد به دولت از جمله مولفههای مهم سترمایه
اجتماعی است که برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ادامته ایتن بحتران ضتروری
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-
گردد و راههای مقابله با بحران کرونا ویروس را با دشواریهای زیادی مواجته متیستازد
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شواهد نشان دهنده این امر میباشد که تقویت و توجه بته سترمایه اجتمتاعی در ستطح
کالن یکی از راهکارهای هدایت جوامع به سمت اهداف توسعه پایدار و آمتادگی بیشتتر
آنها برای مقابله با مسائل و بحرانهای همهگیر آتی میباشد
پیشنهادات
از آنجا که ناکارآمدی در عوامل ساختاری سرمایه اجتماعی در سطح کالن مانع مقابله بتا
خطر همهگیری کرونا ویروس و سایر بحرانهای پیش رو در آینتده متیباشتد نویستنده
مطابح با یافتههای پژوهش پیشنهادات زیر را ارائه میدهد :بررسی جتامع و همته جانبته
در ساختار نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشت و درمان بترای کشتف علتل و
عو امل ناکارامدی این ساختارها و تالش در جهت رفع این علل و عوامتل از طریتح التف)
فرهنگ سازی و تالش در جهت ایجاد باورها و مدلهای نهنی مطابح با اهتداف سترمایه
اجتماعی کالن در سطح جامعه ،ب)نظارت و کنترل بر انتشار اطالعات و اخبار ارائه شده
توسط رسانههای جمعی جهت کاهش ااتر اینفودمیتک اطالعتات و جلتوگیری از ایجتاد
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
اجتماعی ،ت) رفع ناکارامدیهای سیستم بهداشت و درمتان از طریتح افتزایش ظرفیتت
سیستم بهداشتت و درمتان و پزشتکی و حفاظتت از ستالمت همگتانی و ایجتاد برابتری
بهداشتی ،ث)رفع ناکارامدی سیستم اقتصادی از طریح بررسی سیاستهای مالی و ایجاد
سیستتتم اقتصتتادی بتتا کیفیتتت بتتاالتر وتتتالش در جهتتت کتتاهش نتتابرابریهتتای
اقتصتتادی،ج)جلوگیری از چنتتدپارگی واکتتنش ملتتی از طریتتح معطتتوف ستتاختن توجتته
نهادهای هماهنگ کننده به پیامدهای سرمایه اجتماعی در سطح خرد ،متوستط و کتالن
و ایجاد اعتماد عمومی ،چ)بررسی مجدد و همه جانبه زیرساختهای جامعته و تتالش در
جهت برطرف ساختن نواقص و مشکالت ،ح) ممانعت از شکلگیری فساد سیاسی و نفون
ایدئولوژیهای سیاسی در میان نهادهای تدوینگر و هماهنگ کننده قوانین و مقررات و
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 macrosocial capital to deal with the consequences of Corona virus.
We studied the research literature using a qualitative metasynthesis 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.
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