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Corona from Crisis to Problem;
with Emphasis on Governance
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Abstract

The Corona problem and crisis - a new way of life - was something that all the

people and the different components of the macro-political and social structure - for

almost two years - were involved in; An issue that was related to culture, economics,

education, religion, the military, and most importantly, health, and in other words,

involved all the pillars of the socio-political system. The experience of this crisis for

the Iranian society can be the basis for study, which here examines its relationship

with governance. In other words, what issues Corona has created for us in the field

of governance is the subject of this article, which will be identified in the first step

and resolved in the next step.
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چکیده
چیـزي بـود کـه همـه     - سبک جدیدي از زندگی را رقم زده اسـت - مشکل و بحران کرونا

درگیـر  - نزدیک به دو سـال اسـت  –مردم و اجزاء متفاوت ساختار کالن سیاسی و اجتماعی 
تـر  موضوعی که به فرهنگ، اقتصاد، آموزش، دین، حـوزه نظـامی و از همـه مهـم    آن شدند؛

اجتماعی را درگیـر  - به عبارتی همه ارکان نظام سیاسی بهداشت و درمان ارتباط پیدا کرد و 
خود کرد.تجربه این بحران براي جامعه ایرانی می تواند مبناي بررسی و تامـل باشـد کـه در    

اینکـه کرونـا   جا ارتباط آن با حکمرانی مورد بررسی قـرار مـی گیرد.بـه عبـارت دیگـر،      این
وضوع این مقاله اسـت کـه در گـام اول    مسائلی در حوزه حکمرانی براي ما ایجاد کرده مچه

شناسایی و در گام بعد به حل و رفع آنها پرداخته شود.
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» دولـت «ري جامعه دسـت  هاي مدرن، اداره محوگیري دولتخواهد بود. از آنجا که با شکل
هـاي بحرانـی   هـا در موقعیـت  افتاده است، در این میان حوزه حکمرانی بـا بیشـترین چـالش   

ترکنـد و بهتـر بتوانـد مسـائل را     اي چقدر بتوانـد مشـکالت را کم  مواجهه است.اینکه جامعه
کند، موضوع مهمی است.امروزه که علم، جایگاه مهمی در بهبود بخشیدن بـه اوضـاع و   حل
پیدا کرده است بررسی جایگـاه و نقـش آن در حکمرانـیِ    » حکمرانی«شت مردم و ارتقاء معی

تواند یک موضوع مهم باشد؛ شاید تبیین وضعیت به آسیب شناسـی  بحرانِ کرونا در ایران می
بهتر رفتارها و عملکردها کمک کند .

از » گیـر معضـل فرا «یـا  » بحـران «در شرح موضوع این مقاله باید گفت براي اینکـه یـک   
وضعیت بحرانی خود خـارج و تبـدیل بـه موضـوعی قابـل فهـم و قابـل حـل شـود بایـد           

تواننـد بـا   در آن ورود کنند و آن را تبدیل به مسئله کنند.علم و طبعا تجربه می» تجربهوعلم«
هـاي متنـوع و   از مباحث و ابعـاد یـک موضـوع و ارائـه اطالعـات، تحلیـل      » آشنایی زدایی«

ایـن  اي و راه حل اجزاء متفاوت بحران را مطـرح کننـد.  هاي مسئلهجنبهتجربیات گوناگون،
اسـت. در صـورت در نظـر داشـتن ایـن      » فهم یک مشـکل «ترین اقدام براي گام اول و مهم

طریق،گام بعدي هم راحتتر می تواند پیش برده شود و آن حوزه اجـرا و اداره اسـت کـه در    
ر است که بهتر اداره شود.  مورد نظ» حوزه حکمرانی«ارتباط با کرونا 

ــه عنــوان یــک م  ــایی ب وقعیــت اســتثنایی و بخــاطر درســت اســت کــه موقعیــت کرون
گـذارد و بـه تعبیـري ایـن     ها را براي هر اقدامی بـاز مـی  بودن ابعادش، دست دولتناشناخته

هـا و  ها می شود و نشانه قدرتش هم هسـت امـا طبعـا ضـعف    باعث قدرت نمایی بیشتر آن
شـود کـه اگـر    تواند نمایان کند.در این متن به این بحث پرداخته مـی ا نیز بهتر میها رناتوانی

بحرانی قرار است حل شود باید از مسیر مسئله مندي عبور کند و اگر از این مسـیر گذشـت   
هاي متصل به خود هم کمک کند.در ارتباط با  بحران کرونا، حوزه متصـل  می تواند به حوزه

به آن حکمرانی است.

مباحث مفهومی و نظري. 2
مقولۀ حکمرانی1.2

در نهادهاي اقتصادي، سیاسـی  )political powerسیاسی(روش پیاده سازيِ قدرتحکمرانی، 
شـامل پیاده سازي قدرتاست. این سطوحو اجتماعیِ براي مدیریت مناسب کشور در کلیه 
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تواننـد میسازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که شهروندان و گروه هاي ذي نفع،طراحی
نیز آشنا شوند.به عبارت دیگر از طریـق  تعهدات خود ه بو حقوق قانونی خود را مطالبه کرده

حکمرانی است که، قدرت سیاسی، اعمال می شـود و نمـود و ظهـور مـدیریت کـالن یـک       
ــ  ــی آن اس ــوه حکمران ــور در نح ــروزه ت.کش ــیام ــاحکمران ــیب ــد حکمران ــوبقی خ

(good governance) شـفافیت «، »مدیریت کیفیت«همراه شده است و با شاخص هایی چون«،
) تئوریزه شده است.(داده ها و تحلیل»علم«و »انعطاف«، »انتقاد«، »گوییپاسخ«

بحران2.2
) امـا در  1385نی،تعریف براي بحـران گـردآوري شـده است(حسـی    25در یکی از تحقیقات 

صـورت ناگهـانی و گـاهی فزاینـده     پیشامدي است کـه بـه  ،بحرانتوان گفت تعریف آن می
انجامـد. بحـران   دهد و به وضعیتی خطرناك و ناپایدار براي فرد، گروه یا جامعـه مـی  میرخ

شود که براي برطرف کردن آن نیاز بـه اقـدامات اساسـی و    باعث به وجود آمدن شرایطی می
یـک فشـارزایی بـزرگ و    ،متفاوتند. بحران،ها بر حسب نوع و شدتالعاده است. بحرانفوق

شـود  هاي گسترده میهاي متعارف و واکنشویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره
.در مـورد کرونـا میـزان    آورداي بـه وجـود مـی   ها، تهدیدها، خطرها و نیازهاي تـازه و آسیب

ــداري  ــداري و ناپای ــراي پیشــگیري و  پای ــه کشــف واکســن و داروي الزم ب آن، بســتگی ب
دارد در حال حاضر که داروي قطعی براي درمان آن کشف نشده فعال از آن به عنـوان  درمان

مه یافتن آن نیـز مطـرح شـده اسـت     هایی براي خاتبحرانی پایدار باید یاد کرد.هر چند بحث
تواند در جاي خود مورد تامل قرار گیرد.میکه

حکمرانیۀبحران و مسئل1.2.2
شـود؛ جـدي مـی  (governing)بـیش از پـیش مسـئله حکمرانـی    عمومیدر موقعیت بحران

قاعدتا از قدرت فائقه مشروع برخـوردار اسـت، الزم اسـت نمـود     (state)که حکومتچون
منـابع مـادي و معنـوي در    توزیع عادالنه را در مدیریت نیروي انسانی و (power)این قدرت

،چنـد مسـئله حکمرانـی   ردهـد. هـ  نشـان  و روشنین موقعیت هاي خاص به نحو واضحا
هاي بحرانـی عـام، قـوت و    است اما در موقعیتنیز مطرحهمیشه و در وضعیت هاي عادي

.ضعف حکمرانی، بیشتر معلوم می شود 
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ت و بـه بحـث حکمرانـی    نکته اي کـه جنبـه مقـدماتی دارد و البتـه داراي اهمیـت اسـ      
دارنـد در  (legitimacy)در جـوامعی کـه مشـکل مشـروعیت    شود ایـن اسـت کـه   یممربوط

جـدي مواجهـه   نحـو بهنیزآنملی و گستردهسطحدرامنیت شکلهاي بحرانی با مموقعیت
مطـرح  (modern state)نمـدر هايدولتدرتربیشدیگر مقوله حکمرانیعبارتهشوند. بمی

حل شده باشد یا در تلفیق با حکمرانـی  ،مشروعیتشکلم،است و در دولت مدرن باید اول
د و بعد مسئله حکمرانی مطـرح شـود و   مشروعیت، دیگر اولویت نداشته باشمشکلخوب، 

هاي مدرن باید مشکل مشروعیت حل شده باشد.در دولت
بدترین شیوه هاي حکمرانی این است که مسایل جامعه در زمان خودش حل نشـود و  از 
نـه تنهـا مسـئله حکمرانـی کـه      در موقعیت هاي بحرانی،د کهنشوهم تلنباررويتمشکال

؛صحنه آورده می شودبحران مشروعیت هم به 
(داده ها و اطالعات)اتفاقات زمان کروناالف. 

نقطه تمرکز در این متن، فعالیت هایی است که در حوزه قوه مجریـه، و دیگـر نهادهـاي    
حاکمیتی انجام گرفته است:

ز اولی که خبر کرونا در چین پخش شد یک موج خاصی در ایـران ایجـاد کـرد    از روـ
Social andو خود قرنطینگـی( اجتماعیفیزیکی وتوان فاصله گذاريکه به نوعی می

Physical Distancing and Self-Quarantine(یاد کرد که افراد روبوسی نکننـد؛ بـه   از آن
از منـزل هسـتند از   بیـرون هنگامیوبشویندمرتبدست ندهند؛دست هایشان راهم

.تا ؛ در اجتماعات شرکت نکننـد؛ در منـزل بماننـد و سـفر نرونـد     ماسک استفاده کنند
يشـورا بهمن در ایران یعنی دو روز قبل از انتخابات مجلس30که خبر کرونا در این

بتـه از  پخش شد.در این انتخابات اکثر کاندیـداها جدیـد بودنـد و ال   11اسالمی دوره 
طیف هاي متنوع نبودند و بخاطر همین بحث عدم رقابتی بودن آن مطرح بود.

اي سیاسـی  ، شـایعه ایـن از زمانی که خبر کرونا پخش شد اولین واکنش این بـود کـه   ـ
حـال  اسـت. شـکل گرفتـه  است و در جهت تحت الشعاع قراردادن انتخابات مجلس

و ظهـور کـرده  نیـز عـالن عمـومی آن  از اکه شایعه نبود و ظاهرا از چند روز قبـل آن
یـا مشـارکت   تاثیر آنچنانی در عدم مشـارکت این بحث،نیز خبردار بودند. البتهبرخی

خواسـتند یـا نمـی  خواسـتند در انتخابات نداشت؛آنهایی که بـه هـر دلیلـی مـی    ترکم
.عمل کردندخود بر اساس برنامهکنند، شرکت
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تمام و کمال به وزارت بهداشت و درمان رامسئولیتستاد،یکدهیشکلبا،دولتـ
بر حسب حیطه تخصصی بیماري زا بودن ویـروس و  این صورت که هکرد. بواگذار 

ــرل و مــدیریت   ــا هــدف کنت ــروس حتمــا ب ــان کرووی ــا ، وزارت بهداشــت و درم ن
شد و بقیه سازمان ها هم به اقتضاء محدوده ماموریت، ملـزم بـه همکـاري بـا     مسئول

وزارتخانه هم با جـدیت  نای.مسئولیت وزارت بهداشت و درمان شدندبا و البتهستاد
تن ، دیـد  نرفسفربهداشتی چون ماندن در خانه، شستن دست ها،يکامل به توصیه ها
بیماران پرداخت.آمار هـر روز مبتالیـان و بهبودیافتگـان و    مداواي و و بازدید نداشتن
.شدمیمنیز توسط این وزارتخانه اعالکرونامردگان ویروس

بـود؛ احتیـاط حـس ایجـاد آن،شـیوع قبـل از  کرونااولین تاثیر عمومی خبر ویروسـ
هـا را تحـت تـاثیر    تجمـع هـا، ادارات، مـدارس و دانشـگاه    هـا، تشکلکهايگونهبه

زنـدانیانی کـه   .آنها و بعد تعطیلی ادامه دار آنها شـد داد و منجر به تعطیلی موقت قرار
د به مرخصی رفتند و غیره.جرمشان کم و کیفري نبو

هـا، و  غیره چـون همـایش  و ، سنتیرسمی،آیینی، مذهبیهايو مراسمهمه تجمعاتـ
نشست ها و جلسات، مراسم هاي عروسـی و خـتم و مراسـم هـاي مـذهبی، دیـد و       

رسـمی  به صـورت در ابتدا به طور غیر رسمی و بعدبازدید هاي خانوادگی و فامیلی 
و مصالها ، حرم هاي ائمه و امام زاده ها و هیات هـاي مـذهبی   امسجده.شدممنوع

همه به صورت رسمی بسته شدند.سفر بـه خـارج از اسـتان ممنـوع شـد و صـاحبان       
هزار تومانی و توقیف یک ماهه خودرو در صـورت تخطـی   500ماشین ها به جریمه 

تـر  کـم هـا هایی هم بود کـه پروتکـل  دچار می شدند.هر چند در طول این مدت دوره
هاي متفاوت به نحوي اجرا شد.رعایت شد و مراسمات و برنامه

در ابتــدا و مــواد ضــدعفونی کننــده و بهداشــتیماســک، دســتکشو گرانــی کمبــود ـ
و از همان ابتدا خبرهایی مبنی بر احتکـار، گـران فروشـی ماسـک و اقـالم      بودمطرح

کـاربري در برخـی   د کـه البتـه بـا تغییـر     بهداشتی و ضدعفونی کننده به گـوش رسـی  
کارخانه ها و ورود برخی گروه ها به تولیـد، تولیـدات ایـن حـوزه افـزایش یافـت و       

مشکل کمبود در این اقالم بهداشتی کم شد.
بـه ایـن امـر ورود کردنـد و بـه ضـدعفونی       ارتش و سپاه با احتمال جنگ بیولوژیکـ

.شهرها،خیابان ها و ساختن درمانگاه هاي صحرایی پرداختند
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کـرد  دولت از ابتدا قضیه را جدي نگرفته و ادعـا مـی  اهر می نمود این بود که آنچه ظـ
که یک عده دنبال تعطیل کردن مملکت هستند و به زودي (ظرف چند روز) کارها به 

شـیوع  اخبـار افـزایش ودرمـانی فشـار کـادر   البتهکه باخواهد گشت روال عادي بر 
بـه نحـو کامـل   هنـوز  بـاز  م کـم بحـران کرونـا جـدي گرفتـه شـد امـا        کـ ویروس،

اقدامی در جهت قرنطینه و ایجـاد برخـی محـدودیت هـا و     مثال نشد. چونمیتلقی
ت کـه بعـد بـا    گرفـ مـی صـورت ن از جانـب خـود  گسترش مسئولیت هـاي بحـران  

هاي خارج استانی و بحث جریمه،  مقداري کرونا مدیریت شد ولـی  کردن سفرممنوع
تمام مسائل آن فاصله داشت.البته تا مهار آن و مدیریت و حل 

ــالم مصــرفی  ـ ــود اق ــی ناشــی از کمب ــرس روان ــواد  ت ــل دســتکش و ماســک و م مث
و بـیم  از جانب برخـی افـراد  کننده و رعایت نکردن برخی موارد بهداشتیضدعفونی

.شدمیباعث فشارهاي روانیافزایش اقالم مصرفی روزمره،

ــه شــیوع و گســترش جهــانی ویــروس ـ ــوط ب ــاخبــار مرب ــود اکرون و تــرس از کمب
دسـتگاه تنفسـی (ونتیالتـور) و    درمانی چـون فقـدان داروي مناسـب و نبـود    امکانات

.شتهاي بیمارستانی وجود داتخت

هـایی باعث چـالش فیزیکی با بیرون خانه و با دیگران خود خانه نشینی و عدم ارتباط ـ
.دشهاها و خانوادهدر درون خانه

کافـه هـا،   هتـل داران، رایشـگران، رسـتوران هـا،   برخی مشاغل چون تاکسی داران، آـ
د و شـتن بحـران قـرار دا  بـه شـدت تحـت تـاثیر ایـن     و مشاغل روزمزدفروشاندست

کم شد؛  خیلیدرامدشان 
ی در ایـن  اقـدام با اختصاص بسته حمایتی و وام یـک میلیـونی  دولت در یک مرحلهـ

.انجام دادرابطه

و متاسـفانه  شتبحران به شدت وجود داآلودگی اطالعات در فضاي خبر رسانی این ـ
خاطر مبهم بودن ابعاد این بیماري، شفاف نبودن فعالیت هاي حوزه عمومی دولـت،  هب

فقدان مرجعیت مراکز رسمی اطالع رسانی، تنوع سالیق و وجود سبک هاي متفـاوت  
شـد و  فکري،کمبود سواد رسانه اي و ...هر نوع خبري در فضاي عمومی پخـش مـی  

شد.میشکل گیري مشکالتی این باعث 
ماه رمضان ،نهادهی متفاوت حاکمیتی و مردمی به کمک مستنمدان آمدند.ردـ
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از یک سال قبل بحث واکس داخلی و خارجی هم مطرح شد که این نیز خود باعـث  ـ
هایی شد.شبهه

ایرانیها در جامعۀکرونا و ظهور چالش. 3
متنـوعی ایجـاد کـرد کـه     ظهور خودش مشـکالت در ابتدا الزم است که گفته شود کرونا با 

توان به طور فهرست وار به آنها اشاره کرد:می
چـالش، نگـاه سـاده انگارانـه بـه      : اولینکروناچالش ساده و سهل دیدن موضوعالف. 

؛ ضعف در مقابله با انتقال ویروس به ایران بـا توجـه بـه حجـم و     یا ندیدن مشکل بودکرونا
چین و نداشتن تدابیر الزم براي جلوگیري از آن، به همـراه گسـترش   نوع خبرهاي واصله از 
د.دار، نشـان از نگـاه سـاده انگارانـه بـه موضـوع      و نحوه مدیریت آنوسیع و سریع ویروس

و درمـان موضوع صرفا به وزارت بهداشتو متولی: اینکه مدیریتگري بحرانتولیچالش 
.بـود دادن آن در سـطح یـک وزارتخانـه    نشـان از ندیـدن عمـق مسـئله و تقلیـل     ،شدداده

اي که در سلسله مراتب قدرت رتبـه چنـدم را دارد معلـوم اسـت در هنگـام اجـرا       وزارتخانه
تخصصـی نسـبت بـه    وروددرست است که شود.متوسل به خواهش و التماس و تقاضا می

فراتـر  این موضـوع عمال نشان داد کهامابوداین موضوع بر عهده وزارت بهداشت و درمان 
درگیـر ایـن   حـاکمیتی هـا و نهادهـاي  همـه وزارتخانـه  بـود و الزم بـوده از یک وزارتخانه 

د ولی نفس ایـن نحـوه از ورود   ندشها درگیر کم کم همه ارگانهر چند عمال شوندموضوع
.باعث چالش دیگري شد که در محور بعدي میاید

ـ     چالش تقسـیم کـار:  ب.  اط بـا بحـران کرونـا    ق در ارتبـ هـیچ گونـه تقسـیم کـار دقی
نـداریم؛ انگـار همـه    و دوسـتی آشنایی» تقسیم کار«بحث ما با نگرفت که نشان دادصورت

تواند انجام دهد. در حالی که هر بخشـی بایـد   میو سازمانیکارها را از صفر تا صد هر نهاد
چـالش  .از عهده کاري بر بیاید تا هـم گسـتره و سـرعت و هـم کیفیـت کارهـا بهتـر شـود        

: مدیریت، قدرت برنامه ریـزي و اداره و پـیش بینـی    ادارهمدیریتی و نداشتن گانت چارت
اینکـه در  .هـا و نیروهـا اسـت   کارهـا و اقـدامات و توانـایی انعطـاف و بکـارگیري ظرفیـت      

شود نشـان از مـدیریت مناسـب دارد. در    ترین زمان، بهترین کار با بیشترین تاثیر انجامسریع
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ــیبــین ایــن رابطــه  ــه دیگــر مســئوالن بحــران وس جمهــور رئ همــاهنگی کــه معطــوف ب
.باشد وجود نداشتریزيبرنامه

،: درست اسـت کـه روابـط عمـومی وزارت بهداشـت     و تحلیلرسانیچالش اطالعج. 
بـه کـار اطـالع رسـانی و     د اما نهادهـایی کـه  اددر ایران را ارائه میاطالعات مربوط به کرونا

باید به کمک گرفتـه مـی شـدند و در ایـن رابطـه      پردازندیخصوص تحلیل موضوع مالعلی
. مثال اینکه چرا در یک بیمارسـتان بایـد بیمـاران کرونـایی     سازوکار و بستر حاکمیتی کم بود

و در ایـن زمینـه تنـاقض    درمان شوند و در جایی دیگر نه، بحثی تحلیلی و تـوجیهی اسـت  
.و تحلیل ها و آلودگی اطالعات زیاد بوداطالعات

: در ارتباط با کرونا بحـث ماسـک، الکـل،    چالش توزیع امکانات بهداشتی و درمانید. 
دستگاه ونتیالتور و وجود بخش مهم آي سی یـو در  ،تمامی مواد شوینده، دستکش، دستمال

با توزیع نامناسب و در جاهایی کمبود و احتکار و گـران فروشـی   ماو ابودمطرح بیمارستان
،جمهور نامه نوشت. ایـن همـان  در آمد و به رئیسنیز زیر بهداشت که صداي وبودیممواجه 

اي است که داللت دارد بر اینکه مدیریت کرونا امري مربوط بـه حکمرانـی اسـت و از    نشانه
برخی نهادها اقدام به ساخت بیمارسـتان صـحرایی کردنـد    . بودتوان وزارت بهداشت خارج 

باید نظر دهد.که در مورد کیفیت آنها نیز وزارت بهداشت 
هـا قاعـدتا آمـوزش نبایـد     همـدارس و دانشـگا  بـا تعطیلـی  : چالش مدیریت آموزش- ه

؛هم در دانشـگاه هـا و   شـد مـی هایی طراحی شد و باید براي این منظور زیرساختمیتعطیل
هم در مدارس این زیر ساخت ها ازکیفت و توزیع عادالنه الزم برخوردار نبودند و البته ایـن  

.راي ترقی در حوزه نرم افزار بود که از آن استفاده مناسـب صـورت نگرفـت   فرصت خوبی ب

که براي ابـتال بـه کرونـا    : این)فردي و عمومی(جسمی و روحی و روانیچالش بهداشت 
دکشـی چالشکه ما را بهبودموضوعی ،باید بهداشت رعایت شودعمومیوفرديعرصهدر

نطینه و مانـدن در خانـه باعـث شـد بـین زن و      قر.ندشتو برخی توان و حوصله همراهی ندا
هایی شکل بگیرد که قاعدتا باید در مـورد آن  شوهر و دیگر اعضا خانواده تضادها و درگیري

تامل کرد و ممکن است تبعات آن تا سال هاي بعد هم ادامه داشته باشد. و در این زمینه فقـر  
شی از کمبود درآمـد بـه عنـوان    امکانات و ملزومات و کمبود آموزش الزم و گسترش فقر نا

یک مقوله حاکمیتی وجود داشت.
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اعضـا خـانواده   در موقعیت کرونـایی  : خانه هاي در محیطسرگرمیوتفریحچالش. و
هـا  و بایـد ایـن زمـان   رفتنـد گهـاي طـوالنی قـرار مـی    بالضروره در کنـار هـم بـراي زمـان    

در ایـن موقعیـت اجبـاري بـا     شد. تفریح و سرگرمی ما ایرانیان کـم نیسـت امـا    میمدیریت
. نه سـرگرمی خـالی اسـت و نـه اوقـات فراغـت، بلکـه چیـز         یمچالش خاصی مواجهه شد

توانستند عمل کنند.صدا وسیما و وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد بهتر می.ي بودجدید
مــا کرونــا را «و کلمــاتی چــون : اســتفاده از عبــاراتچــالش هیجــان و فقــر علــمز. 

وبـود و غیره صرفا در راسـتاي هیجـان و احساسـات    » سرکوب کرونا«و » دهیممیشکست
د؛ مواجهـه بـا کرونـا بـه صـورت نسـبی بـوده برخـی جانشـان را          شـ علمی محسوب نمـی 

کم شده و برخی دیگر روانشـان  دادند؛ برخی جسمشان اذیت شده؛ برخی اموالشان دستاز
دهـیم  همدستبهمه باید دستبود که هدیده است.این مواجهه باید به این صورت میآسیب

و شکســت کــه از مفــاهیم حــوزه کــه کرونــا را مــدیریت و مهــار کنــیم؛ بحــث ســرکوب
کـردن چـالش خودکرونـایی معرفـی   هستند به نظر در این حوزه کارگر نمی باشد.نظامی

دانم چـه اسـمی   : اینکه مقامات زیادي دچار کرونا شدند پدیده جدیدي بود که نمیمسئوالن
می توان گذاشت.براي آن
یکی از موضـوعاتی کـه باعـث چـالش شـد بحـث تهیـه        چالش درمان یا واکسن: ح. 

واکسن داخلی بود که به نظر اقدامی مناسب بود اما تاخیر در تهیه و آماده سـازي عمـومی آن   
بودند باعـث خسـاراتی شـد کـه بـه      در زمانی که کشورهاي دیگر زودتر به این یافته رسیده 

مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.دقیق باید نحو

تحلیل؛ ابعاد تحلیلی. 4
نگاه مردم به دولت و نگاه دولت به مردممسئلۀ1.4

اي است دقیقا در خیلی از حـوزه هـاي   ساده انگاري یا ندیدن مشکل از جانب دولت، مسئله
اسـت. دهتا به امروز هم ادامه پیدا کرجمعی ما و به عنوان یک معضل تاریخی وجود دارد و

این نوع نگـاه کـه در طـول تـاریخ هـم بـوده باعـث شـده کـه مـردم خـود بایـد بـه فکـر               
مشـکل عینـی بـود، نگـاه ندیـدن      هر چنـد در مـورد کرونـا بخـاطر اینکـه     باشند.خودشان

نیاورد و آنها را مجبور به پذیرش کرد.دوام
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آن در جامعـه  ورود دولت به عرصه اقدام در مورد بحران کرونا باعث می شـود کـارکرد   
ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.مردم در طول تاریخ به دولت ها بـی اعتمـاد بودنـد و    

کند و ظالم است. ایـن مسـئله در زمـان کرونـا     دانستند که ظلم میآن را به عنوان یک شر می
در نیز مطرح شد که شاید امیدي به دولت نیست و مردم باید خود بـه فکـر خـویش باشـند.    

هاي مدرن، کارکردهاي زیـادي بـراي آن   که دولت، کارکرد دارد شکی نیست و در دولتاین
تعریف شده است؛ این کارکردها با مطالبه مشارکت پذیري مردم در عرصـه هـاي سیاسـی و    
اجتماعی با هدف کیفی سازي همراه است.شناسایی چالش ها و وظایف دولت می توانـد در  

آنها با دولت و حتی نوع نگاه دولت به مردم اصـالحاتی  نوع نگاه مردم به دولت و همکاري
انجام دهد.

کروناةحکمرانی در دورةحوزي موضوعی برجستۀقلمروها2.4
ــدیریت ــدم ــا چن ــروکرون ــی  یموضــوعقلم ــه ایران ــراي جامع ــی ب را در حــوزه حکمران

که البته این ها از قبل هم مطرح بودند ولی در موقعیت کرونایی، اشـکاالت و  کردتربرجسته
نواقص این قلمرو بیشتر معلوم می شد.

بحث سالمت و موضوعات مرتبط به آن(درمان و بهداشت)الف.
ــات  ب. ــع و تخصــیص مناســب امکان ــاي توزی ــدیریت در معن ــاز  م ــورد نی ــالم م و اق
ثري، هم افزایـی، تصـمیم گیـري بـه موقـع در قالـب       کار،کارگروهی، مشارکت حداک(تقسیم

وضع مقررات و آئین نامه ها)، انعطاف در تصمیم گیري،علم محوري و اجتناب از هیجانـات  
ضربه دهنده،تفویض اختیار به مدیران زیر مجموعه

ــم .ج ــت(جلوگیري از به ــارت و مراقب ــرل، نظ ــت از  کنت ــادي، مراقب خــوردن وضــع ع
سب متخلفین و غیره)تخلفات، مجازات منابروز

(درمان و بهداشت)بحث سالمت و موضوعات مرتبط به آنالف.
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بحث سالمت و موضوعاتی که به آن ربط دارد مثل زیرساخت هاي درمـانی و بهداشـتی؛ از   
نیـاز  شکی و پرستاري و علم و دانش مورددارو و مواد بهداشتی گرفته تا بیمارستان و کادر پز

آن ارزیـابی  امري تخصصی است که الزم است متخصصان بـه  درمانحثب. استاین حوزه
حـوزه گـردد. است که بـه حـوزه سـالمت برمـی    اما بحث بهداشت، مقوله اي مهم بپردازند؛ 
ارتبـاط زیـادي   که به حیطه علوم انسـانی و اجتمـاعی   جسم و روان قلمرویی استبهداشت
عی بهداشت به جنبه هـاي انسـانی و   بخش عمده اي از تحقق عینی و واقچرا که .کندپیدا می

ـ این پدیده، رنگ و بوي فرهنگیبه عبارت دیگراجتماعی ارتباط دارد خـاطر همـین   هدارد؛ ب
بـه تنهـایی   ،در تـوان وزارت بهداشـت و درمـان   صـرفا  نکته، باید گفت فهم حیطه بهداشت 

نیست؛ این وزارتخانه بیشتر روي درمان تمرکز دارد و بهداشـت را نیـز از منظـر تکنیکـی و     
هـایش ابتـر و   گیـري همـین، تصـمیم  رشناختی. بخـاط فنی می بیند و نه فرایندي، فرهنگی و 

گـذاري  ستاد مدیریت کرونا در مورد فاصله ناقص است. دلیل طرح این مسئله به تصمیمات
بــا گیــريو تصــمیمریــزيبرنامــه بــر میگــردد کــه بعــد از(social distancing)اجتمــاعی

ا همراه بود.تقاضا و تمنمحتواي

نیــازامکانــات و اقــالم مورد معنــاي توزیــع و تخصــیص مناســب    مــدیریت درب.
موقـع در  گیـري بـه  شارکت حداکثري، هم افزایی، تصـمیم گروهی، مکار،کار(تقسیم

محـوري و اجتنـاب از   گیري، علمها)، انعطاف در تصمیمامهنقالب وضع مقررات و آئین
دهنده،تفویض اختیار به مدیران زیر مجموعههیجانات ضربه

رونـا فراتـر از وزارت بهداشـت و درمـان باشـد.اما در عمـل       کاز ابتدا بهتر بود که مـدیریت 
را شــدند و درگیــر کنشــگري در بخــش هــاي دولــت و حکومــت و مــردم وارد مــاجهمــه

و هـا کـار و انجـام تخصصـی فعالیـت    مهم تقسیم و موضوعنوع و نحوه مدیریت؛نددشآن
توزیع امکانات و مدیریت نیروي انسانی در کنار اقدامات و کارهایی که صورت گرفتـه یـک   

حکمرانـی، مسـتلزم داده هـا و    بحث جدي براي ارزیابی کیفیت مدیریت است و البته تحلیل 
توانـد بـه اصـالح و    موقعیت کرونـایی مـی  را ارزیابی کرد و است تا بهتر بتوان آن اطالعات

منجـر شـود؛ ایـن موقعیـت     در حـوزه حکمرانـی   بهبود نظام تصمیم سازي و تصمیم گیري
عرصه و صحنه خوبی براي اصالح ساختارهاي تصمیم گیري و تعامل بهتر با علـم و تحقـق   
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شود بهتر مـی تـوان ارزابـی    گر اطالعات این حوزه بیشتر معلومو ااستعلم نقش اجتماعی 
کرد.

خوردن وضـع عـادي، مراقبـت از بـروز     بهم(جلوگیري از کنترل، نظارت و مراقبتج.
تخلفات، مجازات مناسب متخلفین و غیره)

این حوزه هم مستلزم تحقیقات مبتنی بر داده ها و اطالعات است تا بهتر بتوان ارزیابی کرد.

نی خوب در بحران کروناها و تحلیل با حکمرانسبت داده. 5
و تحلیلــی(data)ايبعــد داده2هــر موضــوع انســانی و اجتمــاعی در هــر مــوقعیتی داراي

(analytical)طالعات از یـک طـرف و انباشـت    است.در صورت وجود و انباشت داده ها و ا
ن تصمیم بهتر را در هـر سـطحی و   گفتگوها، تضارب آرا و نقد از طرف دیگر میتواها،تحلیل

یعنـی  (good governance)جمله حکمرانی اتخاذ کرد.به عبـارت دیگـر، حکمرانـی خـوب    زا
.تصمیم گیري مناسب، نسبت وثیقی با کثرت داده ها و تنوع تحلیل ها دارد

از آنجا که تحلیل، مستلزم داده ها و اطالعات است و بحث حکمرانـی، مسـتلزم تحلیـل    
جـازه و سـازوکار ارائـه تحلیـل     ضـه شـود و ا  ها و اطالعات عرالزم است همه داده،مناسب

ارزیابی کرد. بخش اطالع رسانی سـتاد بحـران   شود تا بتوان وضعیت را بهتر، بررسی وداده
کنـد و اطالعـات   در طول روز صرفا آمار مبتالیان و بهبـود یافتگـان و امـوات را اعـالم مـی     

ها و استان هـا در ارتبـاط بـا    مربوط به شهرکاملاطالعاتبودکند که بهتر دیگري ارایه نمی
این ویروس به نحو کاملتري داده شود.البته بـراي اسـتخراج داده هـاي انسـانی و اجتمـاعی،      

هـاي علـوم انسـانی و    رشـته پژوهشگرانومحققانازبود میبهتر .نیازمند فرد کاردان است
شـد و ایـن موقعیـت    میاجتماعی در جمع آوري داده ها و اطالعات این حوزه کمک گرفته 

.بودخوبی براي شناخت جامعه ایرانی 

کرونا در هر سـطحی خصوصـا در   بحرانتحلیل و ارزیابی تصمیم گیري هاي مربوط به
هـا  اگر داده ها و اطالعات زیادتري عرضـه شـود تحلیـل   .سطح حکمرانی، کار آسانی نیست

حکمرانـی خـوب   ب شناسانه تحلیل آسیواقعیت جامعه ایرانی و در نهایت تواند به فهممی
مدیریت بـا رویکـرد حـل المسـائلی و بـا      اگر حوزه حکمرانی وکمک کند و بالعکس؛ یعنی

مدیریت منعطف به این پدیده نگاه کند و سازوکاري براي عرضـه داده هـا و بهـره گیـري از     
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یـت  موقع.طراحی کند دقیق تر می تواند تصمیم هاي حوزه حکمرانی را اتخاذ کندتحلیل ها
منجـر شـود؛ ایـن    کرونایی می تواند به اصالح و بهبود نظام تصمیم سازي و تصمیم گیـري 

موقعیت عرصه و صحنه خوبی براي اصالح ساختارهاي تصمیم گیري و تعامل بهتر بـا علـم   
و تحقق نقش اجتماعی آن است.اساتید و پژوهشگران علوم انسانی نیز بایـد از ایـن فرصـت    

اما در حال حاضر، نشـانه کمـی از ورود اهـالی علـم     استفاده کنند.در کاربست اجتماعی علم 
خصوصا اصحاب علوم انسانی به این حوزه وجود دارد.

گیرينتیجه. 6
در ارتبـاط بـا موضـوع کرونـا در     حکمرانـی علم در نسبت بـا مقولهطرح و برجسته سازي 

وهـا بحـران بـروز وظهـور ازجلـوگیري هـدف بـا اسـت، کـه  »مدیریت کیفیت«راستاي 
بـا هاحکومتاساسیتغییربههابحراناینمطرح شد. معموالجامعهدرجديهايشکاف
حکمرانـی بـا   نسبت علم وشورش،کودتا و جنگ منجر می شده است. تمرکز رويانقالب،

،کـه ایـن بجـاي اسـت؛ آن(مـدیریت کیفیـت)   تعبیر اولیه ازهدف تقلیل دادن مسائل در حد
ارتبـاط داده شـود کـه منجـر بـه      امعه به حوزه حاکمیـت و حکومـت  جو مشکالتمسائل
ــه هــاي نادرســتی چــون  شــکل ــا «، »انقالبــی یــا ضــد انقــالب«گیــري دوگان حکــومتی ی

.شودغیرهو»شجاعوقهرمانکار یامحافظهوترسو«،»حکومتضد

کـل  اي است کـه نـه تنهـا ایـران بلکـه      بی تردید، کرونا یک بحران بوده است و به گونه
و هـا بحران کرونـا بخـاطر گسـتردگی و ابعـاد متنـوع آن توانـایی      جهان را فرا گرفتـه اسـت.  

هـاي  نحـوه اسـتفاده از ظرفیـت   د. کـر موقعیت بهتـر نمایـان   این در را هاي حکمرانیضعف
موجود خصوصا در استفاده از علم و دانش در حوزه حکمرانی در موقعیـت بحـران کنـونی،    

با عطف توجـه بـه   حکمرانی عوامل مهم در بهبود و ارتقاء یک مسئله جدي است؛ شناخت
کـاهش مشـکالت و حـل مسـائل و     موضوع مهمی اسـت؛ چـرا کـه    بحران کرونا، موضوع 

و »برنامه ریـزي «، »شناسایی«هاي سه گانه که در گاماست، هدف هر حکمرانیمدیریت آنها
ان تـا مسـئله پرداختـه شـد و    در این مقاله  به بحث کرونـا از بحـر  .قابل تحقق است»اجرا«

مورد مورد بررسی قـرار گرفـت. بـه عبـارت دیگـر     ،حکمرانی در پرتو بررسی بحران کرونا
جایگاه علم در بحران کرونا در حوزه حکمرانی مورد نظر بـود و تجربـه ایـن بحـران بـراي      

ود.جامعه ایرانی مبناي بررسی و تامل است که در اینجا ارتباط آن با حکمرانی مد نظر ب
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کـه واقعیـت،   گري و تجربه فعالیت در دوره کرونا در حـوزه حکمرانـی نشـان داد    کنش
ازعلم و تجربه تاثیر بپذیرد که به نوعی می توانـد یـک بحـران را تـا حـدودي      کهبیش از آن

اسـت. هاي مادي و فیزیکی استفاده کـرده ي قابل حل کند بیشتر از داشتهتبدیل به یک مسئله
خاتمه قابل ذکر خواهد بود:نکات ذیل در 

بحران منتظر نمی ماند و تاثیر خود را می گذارد.. 1
تاثیرگذاري جریانات سیاسی و قدرتی بر بحران کرونا زیاد است.. 2
و ي طبیعی بـود امـا اسـتمرار ناآگـاهی    تحیر و ناآگاهی در مواجهه با بحران کرونا امر. 3

و اقـدامات الزم مربـوط بـه آن،    ورد تبعات، اثـرات  حتی خود شیفتگی و سوء مدیریت در م
طبیعی نبود.

علم و تجربه که باید مکمل هم باشند در بحران کرونا با هم درگیر بودند.. 4
واگذاري مدیریت بحران کرونا به وزارتخانه بهداشت ودرمان، تقلیل یـا فـرار از قبـول    . 5

حل آن.بحران بود نه راهمسئولیت
ه ها خصوصا وزارت کشور و وزارت علـوم، وزارت ارشـاد و وزارت   دیگر وزارتخان. 6

ارتباطات به نحو مناسبی براي خدمتگذاري و حل مشکل به کار گرفته نشدند.
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