
 نام خداوند بخشنده و مهربانبه

 

 
 

 

 

 های فارسیکتابچه چکیده

 تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکروناالمللی همایش بین

 1400اسفند  15

 
 
 
 

 برگزارکنندگان:
 دانشکدة مطالعات جهان

 مطالعات جهانانجمن ایرانی 
 انجمن ژئوپلیتیک ایران

 

  



 ب

 
 

 رئیس همایش:
 دکتر محمد سمیعی

 
 دبیر علمی همایش:
 نژاددکتر احسان رسولی

 

 دبیر اجرایی همایش:
 دکتر شاهو صبار

 

 شورای سیاستگذاری:
دکتر سعیدرضا عاملی، 
دکتر محمد سمیعی، 

اکبر علیخانی، دکتر علی
دکتر مهدی سنایی، 
 کرمیدکتر جهانگیر 

 
 

 کمیتة علمی همایش: 
نژاد )دانشگاه تهران(، دکتر رکسانا نیکنامی )دانشگاه تهران(، دکتر دکتر احسان رسولی

حصاری )دانشگاه توکای زادهعاملی )دانشگاه تهران(، دکتر فرهاد تقیفرخنده جبل
 دکتر علی داوری )دانشگاه تهران(، دکتر بابک ضیا )دانشگاه تهران(، دکترژاپن(، 

دکتر قاسمی )دانشگاه تهران(، سعیدرضا عاملی )دانشگاه تهران(، دکتر احسان شاه
یون )دانشگاه هالیم ایک جونگدکتر جینسوک سانگ )دانشگاه هالیم کرة جنوبی(، 

 کرة جنوبی(
 
 

 :تهیه و تنظیم
  زادهزهرا جالل



 ت

 فهرست
 نشست اقتصاد

 1 .................................................................... 19 دیکوو چالش از گذر در رانیا سفرة تا مزرعه یهاپلتفرم

 *عبدالوند ندا ون،یعلو دجابریس

 GMM ............................................................... 2 افتیره: کاریروین یوربهر بر 19 دیکوو یریگهمه ریتأث

 کاظمپور دیرسعیم ،*مرادحاصل لوفرین

 3 .............................. فناورانه کارآفرینی رویکرد با 19 دیکوو یریگهمه با مواجهه در المللیبین یهاشرکت نقش

 آزاد مهدی ،*عربیون ابوالقاسم

 4 ...................................................... 19 دیکوو یریگهمه دوران در یمجاز امتحانات در انیدانشجو عملکرد

 یاصفهانیناج یدمهدیس ،*دزادهیجد یعل اقدم،یجعفر فرزاد

 5 ................................................................................. هیروس ونیفدراس یاسیس اقتصاد تحوالت و کرونا

 یصبر سایپر

 6 .................................................................................................. 19 دیکوو یجهان و یاقتصاد ریتأث

 چینیخوم پترونا نایریا ،*یخانیعل رایسم

 7 ................................................ کرونا دوران در مردم یاقتصاد و یاجتماع یآورتاب بر یاقتصاد بحران نقش

 ینظر مهیفه  ،* یمراد داود

 

 نشست سیاست

 8 ............................................. 19 دیکوو با مقابله یبرا یمصنوع هوش از استفاده و سنگاپور کیالکترون دولت

 سازمند بهاره

 9 ......................................... اروپا ةیاتحاد مشترک یتیامن و یخارج استیس بر آن ریتأث و 19 دیکوو یریگهمه

 یکنامین رکسانا

 10 ................................. نیچ یمورد مطالعة کشورها؛ یورزاستیس بر کرونا روسیو یِاقتصاد و یاسیس راتیتأث

 *یقربان دیوح پور،عله مهرداد

 11 ......................... رانیا در یمورد یامطالعه: کرونا یریگهمه تیریمد بر دولت یستیبرالینئول یهااستیس ریتأث

 یرابرنسبیموسو سحرالسادات ،*یافضل رسول

 12 .............................................................................. ییپساکرونا و ییکرونا عصر در یفکر تیمالک حق

 یشاکر زهرا

 13 ......................................................................................... برالیل یجهان نظم مسئلة و کرونا بحران

 ینیحس حامد دیس

 



 ث

 14 ...........................................................کرونا با مقابله در زدهمیس دولت عملکرد به یعموم اعتماد یبررس

 یرعلیش لیاسماع

 15 ................. یمرور یامطالعه: رانیا در المللنیب روابط و یاسیس علوم یهاپژوهش و 19 دیکوو یریگهمه بحران

 یکهندانیعیرب محمد

 
 نشست فرهنگ

 16 ...................... آلمان و هیروس ران،یا مطالعة: کرونا دربارة نادرست اطالعات به مردم شیگرا بر رگذاریتاث یالگوها

 گلوکنر کِوِن ،یمحمد دیسع صبار، شاهو ،*یابیریمیکر الهه

 17 ............................................................ 19 دیکوو یریگفرا دورة در یاجبار کردننهیواکس یحقوق یمبان

 راغبینجف مهرنوش ،*یاکبر انیشا

 18 .......... کرونا روسیو یریگهمه در سفر تالیجید ینگارمردم عسرت؛ دوران در انیرانیا سفر شدنیتالیجید و زنانه

 حداد الدن ،*یخانمحمد یعل

 19 ............................................ رانیا در کرونا یریگهمه مهار در یاجتماع ةیسرما از استفاده با تیروحان نقش

 یفرح الهه ،*یعیسم محمد

 20 .................................................................. 19 دیکوو دوران در نیالت یکایامر منطقة در یآموزش نظام

 روستاحق میمر

 21 ............................................................ استیس تا مذهب از ل؛یاسرائ در یدیحر انیهودی ییکرونا چالش

 یبرهان یدهادیس ،*یاصغر محمد

 22 ..................................................................................... پساکرونا دوران در یآموزش تحوالت یبررس

 یخواجونداحمد یسیع ،*نوابخش مهرداد

 23 ..................................................................... کرونا دورة در انیدانشجو یاجتماع روابط یالگو در رییتغ

 یجالل فاطمه

 
 24 .......................................................................................................................................... نمایة پدیدآورندگان

 



 1400اسفند  15 تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکروناالمللی همایش بین

1 

 19ایران در گذر از چالش کووید  ةهای مزرعه تا سفرپلتفرم
 

 *، ندا عبدالوندسیدجابر علویون

 چکیده
را  روستایی یالکترونیک بازاریابیاهمیت و  پدید آورد یکشاورز مینأت ةریزنجدر را  یا، اختالالت عمده19 بحران کووید

با بازاریابی الکترونیکی  و کار کردهای مزرعه تا سفره آغاز بهتدریج پلتفرمبه 1395از  در ایران،. دکربیش از پیش آشکار 
های فعال وضووعیت پلتفرم همطالع در این. ه اسووتبودثری ؤکمک ممین أت ةزنجیرشوودن محصوووالت روسووتایی، در کوتاه

است. برای رسیدن به این هدف، با روش شده  یبررسها و مدیریت بحران آن بازاریابی الکترونیکی روستایی ایران، چالش
 بیست شد.انجام تلفنی  ةاستان مصاحب 12 درپلتفرم  35 از، 1400پاییز  ةماهزمانی سه  ةزباچندموردی، و در  ةمطالع

که نتایج نشووان داد درحالی پلتفرم در گردشووگری روسووتایی فعالیت داشووتند. 15بازاریابی کشوواورزی و  ةحوزپلتفرم در 
با تغییر مدل  قبولیهای مزرعه تا سووفره تا حد قابلپلتفرم ، درتعطیل بودحالت تعطیل و نیمهگردشووگری بههای پلتفرم
در . شده استعمل نیز محور صورت مشتریه، بکاروکسب ةادامبر و عالوه این موضوع مدیریت، B2Cبه  B2Bفروش از 
زعفران، برنج، عسوول، خشووکبار، زیتون و چای به فروش  ،شووامل زرشووک مالکان و غالباًها، محصوووالت خردهاین پلتفرم

سدمی شت 60تا  C2Cصورت هب فعال هایپلتفرم. ر شش دا شاورز را تحت پو صوالت  ،B2Cهای پلتفرمدر  .هزار ک مح
 عبارت بود ازها با آن مواجه بودند اغلب پلتفرم 19. معضالتی که در بحران کووید شودمیحدود هزار خرده مالک عرضه 

در مجموع، لجسووتیک شوورکت پسووت، پروتکل بهداشووتی محصوووالت روسووتایی، نقدینگی، تیم فنی و تحقیقات بازار. 
شدن اضافه وارتقای سطح نیازمند  19هایی مانند کووید تر با چالشهای مزرعه تا سفره در ایران در رویارویی قویپلتفرم
اندازی پلتفرمی ملی و گذار، راهورود سووورمایه ت اسوووت ازعبار آن ةالزمکه  اسوووتانبارداری و کنترل کیفیت  موارد
های فروش دام، طیور اندازی پلتفرمها برای راهکردن زیرساختای در فراهمضرورت دارد زمینه ،شدن. همچنینیکپارچه

تحول و کشاورزی ایران به  خصوص در دوران پساکرونا، بازار، بهدر حال حاضر .صیفی فراهم شود و و محصوالت سبزی
ثری ؤاندازی پلتفرمی مانند تائوبائو در چین کمک مرسد راهنظر می. بهنیازمند استاستفاده از تجربیات کشورهای موفق 

ها روسووتایی شووده و در دوران پلتفرمی که صوودهزار روسووتا را تحت پوشووش دارد و باعف کارآفرینی میلیون ؛خواهد بود
سبی از کاربران خود  شتیبانی منا ست. راهکرونا پ شته ا  شدنصورت بومی باعف دیجیتالیهاندازی چنین پلتفرمی بدا

 ةزمینو  آوردهای مزرعه تا سووفره را فراهم میتر پلتفرم، امکان فعالیت گسووتردهشووودایران می بازار کشوواورزی بخش
 دنبال خواهد داشت. در نقاط مختلف جغرافیایی به را وکار روستاییانکسب

 

 .19 کووید ،مین کشاورزیأت ةزنجیر ،های مزرعه تا سفرهپلتفرمایران،  :هاکلیدواژه
 

علوم اجتماعی و اقتصادی،  ةگروه مدیریت، دانشکدپسادکترا، پژوهشگر  سید جابر علویون:
 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

گروه مدیریت، ، دانشووویار مدیریت فناوری اطالعات )نویسننندم مسنن:ول : ندا عبدالوند*
 محورهای مطالعاتی: .علوم اجتماعی و اقتصوووادی، دانشوووگاه الزهرا، تهران، ایران ةدانشوووکد
، وکارهای الکترونیکی و پلتفرمیکسب ،مین(أت ةهای اطالعاتی )شامل مدیریت زنجیرسیستم

کارمین کشوووواورزی و کسووووبأت ةزنجیر و تا سوووفره. و عه  مه:های پلتفرمی مزر نا یا  را
n.abdolvand@alzahra.ac.ir 
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 GMMکار: رهیافت وری نیرویبر بهر 19 کووید گیریهمهثیر أت

 
 ، میرسعید کاظمپور*نیلوفر مرادحاصل

 چکیده

ای های عدیدهرا با چالش ، تاریخ مدرن جوامع2019( از دسووامبر 19 ویروس کرونا )کووید گیریکشووف و شوویوع همه
ست،  ست. در نگاه نخ ساخته ا سالمت عمومی و  یتهدیدمنزلة به ،این ویروس بیش از هر چیزیاز مواجه  جدی برای 

ابعاد مختلف زندگی بشوور  ةتهدید آن به هم ةتدریج دامنبهشوود؛ ولی بهداشووتی یاد می نظامهای تزلزل پایه برایعاملی 
سری یافت و به تهدید صاد جهانی بدل  ی جدیت شت جهانی ) د.شبرای اقت شدنهمه با اعالم (WHOسازمان بهدا  گیر

در مواجهه با این  توسعهرود کشورهای درحالد. انتظار میوربرای جهان به صدا درآ را تریزنگ خطر جدی ،این بیماری
سیب ویروس شتآ شتری دا شی از آنپذیری بی سهمگین نا شند و از تبعات  شتری  ةدر حوز ةویژبه ،ه با صاد، رنج بی اقت

وری کلی نیروی کردن نیروی کار، از میزان بهرهرود که شیوع ویروس کرونا با تضعیف یا قربانیمتحمل شوند. انتظار می
این حاضر به بررسی اثر  ةر مقالمخاطره بیندازد. حساسیت موضوع سبب آن شد که د کار بکاهد و رشد اقتصادی را به

زمانی  ةکشوووور منتخب، در باز 71های توسوووعه با دادهکار در کشوووورهای درحال وری نیرویبر میزان بهره گیریهمه
شتاورهای تعمیمو با بهره 2020 -2003 ذکر  شایان. بپردازیم( GMMیافته )گیری از مدل پانل نامتوازن پویا و روش گ

نیروی کار وری شواخ  بهرهعنوان بهبه میزان اشوتغال نیروی کار،  GDPاز لگاریتم نسوبت در تصوریح مدل، اسوت که 
سته) ست. همچنین (متغیر واب شده ا ستفاده  سایر متغیرهای کنترلی نظیر  19در کنار متغیر کووید  ،ا )متغیر دامی(، از 

سرمای شکیل  سبت ت سرمایه(، آGDPثابت ناخال  به  ةسرمایه )لگاریتم ن گذاری در آموزش به موزش )لگاریتم مخارج 
GDP و )EGDI سع شاخ  تو ست( نیز یدولت الکترونیک ة) شده ا ستفاده  شان میا دهد که مطابق . نتایج پژوهش ن

سی ةنمون ةدر جامع را وری نیروی کارانتظارات، ویروس کرونا بهره ست،به شدهبرر ای که از گونهبه شدت کاهش داده ا
 ةمتغیرهای وقفآثار  ،ده اسووت. همچنینشوووری نیروی کار حادث درصوودی در بهرهواحد  31آن، کاهش  مدت شوویوع

 داشووته اسووت وری نیروی کارمثبت و معناداری بر بهره ی آثاردولت الکترونیک ةوری نیروی کار، سوورمایه و توسووعبهره
ستخرج، راهکار 8و  1.3، 15، 24ترتیب )به صدی(. با توجه به نتایج م ست هادر سیا رفت برای برون زیر راهبردی هایو 

ضاع شنهاد می از این او شورهای درحاللزوم  شود:پی سئلاهتمام و توجه جدی ک سعه به م و کنترل بیماری  با مقابله ةتو
 . تری حاصل شودوری نیروی کار، رشد اقتصادی و رفاه عمومی مناسبتا با افزایش بهره 19 کووید
 

 گیری ویروس کرونا.، همهکشورهای در حال توسعه ،GMMرهیافت کار، وری نیرویبهره :هاکلیدواژه
 

س:ول :* سندم م صل )نوی شگر ارتباطات و فناوری  نیلوفر مرادحا صاد، پژوه ستادیار اقت ا
های اقتصووادی مدیرکل دفتر بررسوویاطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(، تهران، ایران. 

فناوری اطالعات، عضو کمیسیون مدیریت، اقتصاد و بازرگانی شورای عتف،  وزارت ارتباطات و
عضووو چندین  وری وآمار و بهره ةعضووو کمیسوویون تخصووصووی شووورای عالی آمار، دبیر کمیت

 nmoradhasel@itrc.ac.ir. رایانامه: اقتصادی ةهای حوزنامهکارگروه تصویب آیین

 ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.کارشناس میرسعید کاظمپور: 

  

mailto:nmoradhasel@itrc.ac.ir
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 با رویكرد کارآفریني فناورانه  19ید وکو گیریهمهالمللي در مواجهه با های بیننقش شرکت
 

  ، مهدی آزاد*ابوالقاسم عربیون
 چکیده

اند و بیشتر از های زیادی با چالش مواجه شدهوکارها و سازمانگیری کرونا در جهان، کسبهمه ارشدنزمان با پدیدهم
هایی که رسد که در این میان، شرکتنظر میهستند. طبیعی به سازمان خود در حال تالش یهر زمان دیگری برای بقا

( و نظایر آنالمللی ای یا بینمنطقه هایکنندهشوووود )صوووادراتمرتبط می ها به خارج از مرزهای کشوووور همفعالیت آن
کارها در دوران وحیات کسووب ةهای موفقی از ادامها مواجه باشووند. در این میان تجربهبیشووتر از سووایرین با این چالش

شد روزافزون آن گیریهمه ص ،هاو حتی در مواردی ر شگران عر سب ةنظر پژوه خود جلب کرده وکار را بهکارآفرینی و ک
ست. با توجه به اینکه این روش سبتاًا ستتازه  ها، ن شرکت ها در آنشده و ترفندهای به کارگرفته ا در ابعاد متفاوتی از 

صمیم شدهمانند بازاریابی و ت ستفاده  سانی ا ست، گیری و منابع ان سجم و از طرفی به ا شی من دلیل اینکه تا کنون پژوه
 هاوکارحل برای نجات کسبچند راه استاین مقاله در نظر در ، است میع این راهکارها صورت نگرفتهبرای معرفی و تج

کارهای فناورانه و بر بسووترهای وخصوووص برای کسووبدر دوران پسوواکرونا، به هافعالیت آن ةو ادام گیریهمهدر دوران 
با  ،در انتها .ای و مطالعات اسنادی استفاده شدکتابخانه. برای نگارش این پژوهش از روش تحقیق مطرح شوددیجیتالی، 
صل از پژوهشتجزیه شنهادهای معتبر و بهوتحلیل اطالعات حا شرکتروز دنیا، پی . شودمطرح میهای فناور هایی برای 
شان مییافته شرکتهای ما در این پژوهش ن صورتی 19ید وکو گیریمدت همهها در دهد که  برخی  کهو پس از آن، در
شندویژگی شته با ست ها عبارتاین ویژگی .و به حیات خود ادامه خواهند داد خواهند بودتر موفق ،های خاص را دا از  ا
، افزایش RBV ةنظری برمدیریت مبتنی سوواالری،شووایسووته بربر پلتفرم دیجیتال، مدیریت مبتنیمبتنی یوکارهاکسووب

شبکه، Agency ةبر نظریمبتنی هاتعداد نمایندگی صمیمتوجه به اثر  شارکتی،ای، تغییر نظام الگوی ت  گیری و فعالیت م

ستفاده از  سبات ابر هایفناوریا صنوع ،یمحا ش یریادگو ی IoT یهایو فناور یهوش م از این تحقیق  ،در نهایت .نیما
یر رویکرد مردم و دلیل تغیبه ،کرونا گیریهمهدر شووورایط ها برای حفظ بقای خود، توان نتیجه گرفت که شووورکتمی

سترهای کسب س ، بایدوکارب ضای  ستر و ف صله از ب صحن هایو به الزام بگیرندنتی فا المللی امروز رقابت بین ةحضور در 
 .کنندسازی بر بسترهای دیجیتال طراحی و پیادهوکارهای خود را مبتنیهای کسبتوجه داشته باشند و بنیان

 
 گیری کرونا.، همهوکارهای فناورانهکارآفرینانه، کسبهای فعالیت ها:کلیدواژه
 

دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکدة  دکتر ابوالقاسم عربیون )نویسندم مس:ول :*
شگاه تهران، تهران، ایران.  ستگذاری: محورهای مطالعاتیکارآفرینی، دان برداری از بهره و سیا

صت سع فناورانهکارآفرینی  ةهای حوزفر سطشرکت ةدر تو ، و کارآفرینی های کوچک و متو
 arabiun@ut.ac.irرایانامه:  .دیجیتال

 ،کارآفرینی ةدانشووکد ،گروه کارآفرینی فناورانه ،ارشوودکارشووناسوویدانشووجوی  مهدی آزاد:
   ، تهران، ایران.دانشگاه تهران

mailto:arabiun@ut.ac.ir
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 19 دیوکو یریگدر دوران همه یدر امتحانات مجاز انیدانشجوعملكرد 
 

 اصفهانیسیدمهدی ناجی ،*علی جدیدزاده، اقدمفرزاد جعفری
 

 چکیده

سترش ببه ،1398 زییدر پا شت سازمان ،19 کووید یماریدنبال گ ضع یجهان بهدا  یریاگیدن را به سالمت جهانی تیو
و  نهیمختلف به وضووع قرنط یمقامات کشووورها ،یماریب نیکنترل ارقابلیغ وعیبا باالرفتن آمار تلفات و شوو داد. رییتغ
سر یلیتعط شیؤاز جمله م ،مراکز یسرا سات آموز ستس شروع قرنطبه .زدند، د سفند  رانیکه در ا نه،یدنبال  مقارن با ا
 طوربهرا خود  یهاها و دورهکالس از،یموردن یافزارهانرم ةمختلف با توسع یآموزش-یها و مراکز علمبود، دانشگاه 1398
ضوریو غ یمجاز طوربه زیمراکز ن نیا یهاآزمون ،کردند. متعاقباًبرگزار  یمجاز شد. یرح شت  برگزار   چندینپس از گذ

سال شگا یمجاز نیم سهدر دان ش راتیثأعملکرد و ت یها، برر ش یندهایشده در فراجادیا راتییاز تغ ینا شکل  ،یآموز
 .میکنمی یبررسووو های آموزش مجازی بر عملکرد دانشوووجویان راثیر دورهأدر این پژوهش، ت خود گرفت.به یتریجد
ستفاده یهاداده ست ازپژوهش  نیدر ا شدها شجو ییتابلو یهاداده عبارت ا شکد انیدان شگاه تهران. ا ةدان صاد دان  نیاقت
مقطع  انیدانشجو یاطالعات فرد ش،یآن، رشته، گرا اخذشده در یهاو درس نیمسال ان،یدانشجو یها نمرات درسداده

 ،های آماریمدل پژوهش با استفاده از نی. در اگیرددربرمی 1399تا بهار  1394از پاییز  را ارشدکارشناسی و کارشناسی
صه شاخ شجویان در ترمتغییر معنادار در  شده و رفتار اخذ واحد دان شجویان یا واحدهای اخذ های هایی نظیر معدل دان

سازی ی به مدلاقتصادسنج یهاروش با استفاده از ،. سپسبررسی شده است گیری کروناهمهشروع پیشین و پسین از 
گیری و به نتیجه ،هاهای این مدلبا استفاده از برآورد ضریب ،ر نهایتد. ایمپرداختهثیرات کرونا بر عملکرد دانشجویان أت

سیر تغییرات در  سالتف سه بامجازی های نیم تحقیق حاکی از جهش نمرات  ةهای اولیپرداختیم. یافته حضوری در مقای
یابد و میشوودن کاهش پس از مجازی نیمسووالنمرات در دومین  ،شوودن اسووت. اماپس از مجازی نخسووتین نیمسووال در
ارشود برآورد گردد. میزان این جهش در مقطع کارشوناسوی بیشوتر از کارشوناسویشودن بازمیسوطح پیش از مجازیبه
 ،بودن دانشووجوبومی و نظیر تفکیک بر اسوواس جنسوویت ،های مختلفاین تغییرات به تفکیک گروه ،شووود. همچنینمی
 . شده استمجزا بررسی  طوربه
 

 .19 کووید ،دانشگاه ،آموزش :هاکلیدواژه
  

سی اقدم:فرزاد جعفری شنا شجوی کار شد،دان صاد،  ار شکده اقت شگاه تهراندان  تهران،، دان

 ایران
س:ول :* سندم م ستاد علی جدیدزاده )نوی شکد ار،یا شگاه تهران، تهران،  ةدان صاد، دان اقت
شکدرانیا شگر همکار، دان ستیس ة. پژوه شگاه گلگریبخش عموم یهاا آلبرتا، کانادا.  ،ی، دان

 jadidzadeh@ut.ac.ir: انامهی. رایو اقتصاد انرژ ی: اقتصاد اجتماعیمطالعات یمحورها

 استادیار، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران. اصفهانی:سیدمهدی ناجی
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 کرونا و تحوالت اقتصاد سیاسي فدراسیون روسیه
 

 پریسا صبری
 

 چکیده

وسووعت جهان را درگیر خود سوواخته و بحرانی بزرب به درشوویوع ویروس کرونا اولین بحرانی اسووت که تمامی کشووورها 
از  ،های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایجاد کرده است. در بعد اقتصادی و سیاسیجهان در تمامی زمینه

هر کشوووور، در  مهمهای بخشزیرا با اثرگذاری منفی خود در  ،دجانبه یاد کرعنوان شووووک همهتوان بهاین ویروس می
ساخت صادی و حتی برهمزیر شورها های بلندمدت و کوتاهزدن برنامههای کلیدی دولتی و اقت تحول ایجاد کرده مدت ک
ست جهانی نفت و زا و بحرانی جهانی، اثرگذاری بر قیمت برون یشوک منزلةبه ،ترین پیامدهای وقوع کرونا. یکی از مهما

شدهأدر پی آن تحت ت ست. بحران ایجاد سیه ا سیون رو صادهای نفتی نظیر فدرا شیوع این  و ثیر قراردادن اقت شی از  نا
صادیویروس فعالیت سطح جهان را های اقت شورها را با اختالل مواجه کرده  ی،در  سیاری از ک صادی ب شد اقت همچنین ر

 ةثیر قرار داده اسووت، ضووربأزمان تحت تو تقاضووای نفت را هم که عرضووه 2020نفتی  ةشووک، شوووک دوگانیاسووت. ب
ستمحکم سیا سعهتری به  شورهای در حال تو صادی ک شد اقت ست ها و ر بخش عظیمی از درآمدهای  ، زیراوارد کرده ا
تمامی ابعاد  و ناشوی از بحران کرونا توان گفت شووک ایجادشودهشوود. میکشوور از این طریق کسوب می در ایندولت 

ست سیه را دربرگرفته ا صادی و اجتماعی رو سی، اقت شتر و سیا سی از جمله مدیریت بخش بر بی سیا صادی و  های اقت
 در این پژوهش تحوالتی ،است. در همین راستا داشتهثیر أهای اقتصادی روسیه تحمایتی و زیرساخت های، اقدامیدولت

ست شده ا شد. در این پژوهشثیر کرونا در بخش أکه تحت ت بررسی  سیه ایجاد  سی رو سیا ستفاده از روش  ،اقتصاد  با ا
صیفی و با بهره سناد موجود در ارتباط با نحوتحلیلی و تو سیه در جهت کاهش آثار  ةگیری از منابع و ا عملکرد دولت رو
-2019 ازتحقیق است. قلمرو زمانی این  هشد عملکرد این دولت ارزیابی ،های مهم این کشورمنفی ایجادشده در بخش

 و یتحوالت اقتصوواد آنفدراسوویون روسوویه و قلمرو موضوووعی آن از زمان آغاز کرونا در روسوویه، قلمرو مکانی  و 2021
سیه در این باز سی رو ستزمانی  ةسیا شتر نحوا سیه در بخش  ة. هدف از انجام این پژوهش بررسی بی مدیریت دولت رو

بر  ثیر شیوع ویروس کروناست.ی روسیه تحت تأاقتصاد دیجیتال ةتوسعهای دولت و در نهایت بررسی اقتصادی، حمایت
رغم ایجاد آثار منفی در اقتصاد و سیاست علی ،توان گفت ویروس کروناآمده از این پژوهش میدستهای بهاساس یافته
سیه، آثار مثبتی نیز برای این کشور  ةو جامع شته رو سیهدا سیون رو ست. فدرا ست نخسترغم اینکه علی ،ا ین کشوری ا

شده سن کرونا رونمایی کرد، در بخش مدیریت پیامدهای ایجاد شیوع این ویروس در جامع و که از واک شی از  خود،  ةنا
روسیه و آغاز گذار آن به  یبخش اقتصاد دیجیتال ةشود که توسعمشاهده می ،عملکرد موفقی نداشته است. در عین حال

 شود.گیری برای این کشور محسوب میبت این همهپساصنعتی یکی از پیامدهای مث ةجامع

 
 .فدراسیون روسیه ،شوک نفت ،بحران کرونا ،اقتصاد سیاسیاقتصاد دیجیتالی،  کلیدواژه:

 

سیه پریسا صبری: شجوی دکتری، گروه مطالعات رو شکدةدان شگاه  ، دان مطالعات جهان، دان
محورهای مطالعاتی: اقتصوواد روسوویه، تحوالت اقتصووادی و سوویاسووی  ، تهران، ایران.تهران

 parisa.sabri@ut.ac.irرایانامه:  فدراسیون روسیه.
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 19کووید  جهاني و اقتصادی تأثیر
 

  خومینیچ ترونا، ایرینا پ*سمیرا علیخانی

 
 چکیده

سی کوویدهمه صی با  کامالً ایجربهو ت سابقهجهانی بی ةپدید 19 گیری ویرو ست. در  آثارشخ سترده ا سپتامبر  20گ
 1918نفر بود که نسووبت به آنفوالنزای اسووپانیایی  675446مرب ناشووی از ویروس کرونا در ایاالت متحده آمار ، 2021

سپانیایی ست. آنفوالنزای ا شتر بوده ا سیار بی کووید ایاالت متحده بود.  در گیربیماری همه ربر اثمار مرب آقبالً بدترین  ب
ثیر بسیار منفی گذاشت. أت 2020کشورها و جوامع را مختل کرد و بر رشد اقتصادی جهان در سال  ةهم در زندگی 19

شت سازمان ستین( WHOجهانی ) بهدا شتی جهانی اعالم  19، کووید 2020 ةبار در ژانوینخ ضطراری بهدا ضعیت ا را و
های فوریت گیر در سووطحی همهیرسووماً بیمار 19 ارس همان سووال اعالم کرد که شوویوع ویروس کوویدم 11کرد. در 
 و در جهان است. از آن زمان، این وضعیت اضطراری به بحران جهانی بهداشت عمومی و اقتصادی تبدیل شده بهداشتی

صاد جهانی  ست؛ تریلیون دالر  90بر اقت ر چیزی که در نزدیک به یک قرن تجربه مبلغی بیش از ه ،یعنیتأثیر گذارده ا
مدت و گسترده طوالنی ةمدت بحران سالمت، اقتصاد جهانی را با پیامدهای بالقوماهیت طوالنی ،طور خاصبهشده بود. 

ستتحت تأثیر قرار  صادی بینی. پیشداده ا شی از ومدا هایخطر ةکنندمنعکسو های اقت م برای بهبود پایدار جهانی نا
کننده متوقف شووده اسووت. در سوومت مرتبط با تقاضووای مصوورف و مجدد موارد عفونی و فشووارهای تورمی بالقوهافزایش 

ندعرضوووه، کمبودها منعکس گاهاختالالت طوالنی ةکن کار، گلو بازار  ید و زنجیرمدت در  مین، اختالل در أت ةهای تول
بینی افزاید. پیشبر فشوووارهای تورمی می ونقل اسوووت کههای کشوووتیرانی و حملبازارهای جهانی انرژی، و محدودیت

شرفتمی صادهای پی صد از فعالیت 60بزرب، که  ةشود اقت شکیل میدر صادی جهانی را ت سال های اقت دهد، حداقل تا 
نسبت به سطوح  ،رفاه اقتصادی ملی و فردی کمتر ةدهندنشان . این امرخود عمل کند ةکمتر از سطح تولید بالقو 2024

توان گفت ، می2020اول سووال  ةزمان رکود اقتصوواد جهانی در نیمدر مقایسووه با ماهیت هم .ری اسووتگیقبل از همه
آغاز شد و بهبودی  2020سوم سال  ةدو مسیر را نشان داده است که در سه ماه در هایی از بهبوداقتصاد جهانی نشانه

سعهرا نوپا  صادهای تو شت. در این پژوهشدر پی یافته در اقت صاد جهانی 19 ثیر کوویدأبر ت ،دا بازارهای مالی و  ،بر اقت
شرایط همه ضرپردازیم. می 19 گیری ویروسی کوویدرکود اقتصادی در  صلی پژوهش حا ست از هدف ا بررسی  عبارت ا

صاد جهانیأت صیفی ) ةمنظر هدف کاربردی و از زاوی این پژوهش، از .ثیر ویروس کرونا بر اقت ست. قلمرو آاجرا تو ماری( ا
 .است 1400تا سال  1398زمانی پژوه، از سال 

 
 .19، کووید رکورد اقتصادی ،رشد تولید ناخال  داخلی ،بازارهای مالی ،اقتصاد :هاکلیدواژه

 
س:ول :* سندم م گرایش  دانشووجوی سووال آخر دکتری اقتصوواد، سمیرا علیخانی )نوی

محورهای مطالعاتی: بازارهای مالی و  دانشوووگاه پلیخانوف، مسوووکو، روسووویه. بازارهای مالی،
   alikhani@gmail.com0Samiraرایانامه:  های اقتصادی.تحریم
 ، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه پلیخانوف، مسکو، روسیه.دکتر استاد مینیچ:وخترونا پایرینا 

  

mailto:Samira0alikhani@gmail.com
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 آوری اجتماعي و اقتصادی مردم در دوران کروناتاب نقش بحران اقتصادی بر

 
 ، فهیمه نظری*داود مرادی

 چکیده  

ها سنجش بحرانها و یند بازیاب بلندمدتی است که بعد از حوادث، فقداناو فر دارد اندازآوری نشان از چشمتاب مقدمه:
سبت میزان هنجارمندی جامعه پس از بحران با ارزش شود ومی ستشده حین بحران های خلقتابع ن بحران ممکن . ا
که تاب و توان و ظرفیت باالی جامعه و در نهایت بهبود  را موجب شود هایینوشدگی و نهادمندی ،پویش، جنبش است

ری آن نسبت مستقیم و مثبتی دارد. به آوبا میزان تابای . وجود بحران در هر جامعهرا در پی داشته باشدزندگی مردم 
ابعاد گوناگون شوود. کرونا بیشووتر توجه  گیریهمهآوری اقتصووادی و اجتماعی مردم در هنگامة بحران اقتصووادی بر تاب

 یآوری اجتماعو تاب (وکار، میزان درآمد و برابری در جامعهوکار، مقیاس کسووباشووتغال، نوع کسووب )ازجمله آوریتاب
سازگاری ازجمله خانواده،) سرمایة اجتماعیآموزش و یادگیری، افزایش توان  قدرت  ی، توانمندی مواجهه با خطر، ارتقا، 

 متوناین تحقیق به مرور  مندروشمرور  روش:ها از جمله بحران اقتصادی است. رانسازماندهی( ناشی از تعدد انواع بح
. در دیانجام 1399از ابتدای سوووال  المللیایرانی و بین ی،معتبر خارج یعلم یهاگاهیدر پا ی مقاالتجسوووتجوعلمی با 
بررسوووی ما نشوووان داد که  یافته:مقاله برای بررسوووی انتخاب شووود.  70مقاله،  320مقاله و غربال  702از بین  نهایت،

ته در ایران صورت گرفآوری اقتصادی و اجتماعی زمان با تابطور همهی در ارتباط با نقش بحران اقتصادی بمطالعات کمّ
سووو و های اقتصووادی از یکهای اقتصووادی در جهان و تحریماقتصووادی ناشووی از ریسووک اسووت. مواجهة ایران با بحران

ستبی سیا ساختارمند، اجراثباتی  ساد  صادی، ناکارایی بازار، ف شدنییهای اقت ستیبرنامه ن سعه و  ،ها و قوانین باالد تو
ست سیا شفافیت در  سوی دیگرو  ،های کالن حاکمیترنامهها و بفقدان  سیخته از  سارگ ضعیت  تورم اف شد تا و موجب 

ثیر قرار گیرد و در برخی موارد نیز تغییرات شووگرفی در أآوری اقتصووادی و اجتماعی تحت تپذیری مردم یا تابانعطاف
سیب نتیجه:. شودساختار اجتماعی و فرهنگی ایجاد  صادی آ سیاربحران اقت سیبداردجامعه جدی برای  های ب های . آ

ریزان ، برنامهحاکمیت، سیاستگذاراناین روندها خواهد بود.  آثاربستگی اجتماعی، ازجمله خوردگی همبرهم و خانوادگی
آوری ها و ابعاد تابشناسایی مخاطرات و شاخ ، ویژه بحران اقتصادیهها، باین بحران آثاربه  دو مصلحان اجتماعی بای

ترین عنصوور اجتماع )خانواده( و پایش حفظ مهمبه  داشووته باشووند و ایران توجه ویژه به اجتماعی مخت اقتصووادی و 
چون اقتصاد، های اساسی در جامعه همزیرساخت بازسازی و ترمیم به و ورزند تغییرات سایر ابعاد اجتماعی اهتمام خاص

را کاهش خواهد ها تنها فشووار ناشووی از بحراننه وارد، توجه به این مطبعاً زش همگانی و توسووعة فناوری توجه کنند.آمو
 .آوردارمغان خواهد  به جامعه را برای پذیریآوری و انعطافبلکه ظرفیت جدیدی از تابداد، 
 

  .19وید کو آوری،تاب اقتصادی، های، بحرانهای اجتماعیبحران :هاهکلیدواژ
 
س:ول  داود مرادی* سندم م شووناسووی اقتصووادی و توسووعه، مدرس دکتری جامعه :)نوی

 moradi333@gmail.comدانشگاه. رایانامه: 
شگر دکتری جامعهفهیمه نظری:  شگاه و پژوه سائل اجتماعی ایران، مدرس دان سی م شنا
 اجتماعی. 
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 19دولت الكترونیک سنگاپور و استفاده از هوش مصنوعي برای مقابله با کووید 

 
 سازمندبهاره 

 چکیده

شدن تالش این کشور برای تبدیل. است برداشته در این زمینه را ثر و مهمیؤم هایگام ،دیجیتال دولتی به شدنتبدیل پی در سنگاپور
 دولت هایتالشبه  امروزه،. شوود آغاز 1980 ةده در سووازیرایانه ملی ةبرنام با پیش، سووال 30 از بیش به دولت هوشوومند و دیجیتال

الگویی برای دیگر کشورهای آسیایی و حتی جهان تبدیل  به و شده توجه المللیبین سطح در شهر هوشمند سنگاپوردیجیتال و دولت
مورد در این کشور  80از یکصد شرکت برتر فناوری جهان،  و شودکانون فناوری آسیا قلمداد می ،سنگاپور در حال حاضر شده است.
ولی سیلیکون به تواندمی ،هاالزم برای استارتاپ هایبومزیست ها ومین زیرساختأدلیل تبه ،که سنگاپور نظرندبر این برخی  .حضور دارد
 تغییر پتانسیل ،(AI) مصنوعی هوش و( IoT) اشیا اینترنت بزرب، هایویژه در دادهبه فناوری، سریع هایپیشرفت تبدیل شود.در آسیا 
 ةپیشرفتهای ها و تمرکز بر فناوریظرفیت رب تکیهبا  سنگاپور .استهوشمند دار یشدن به دولتتبدیلو  بهترشدن برای را دولت اساسی
و توسعه و استقرار هوش مصنوعی را در دستور کار  هوشمند را در پیش گرفت یشدن به کشورابتکار عمل تبدیل 2014سال خود، در 
اهداف خود را در  ،2030و مقرر داشت تا سال  کرد ارائههوش مصنوعی  ةدر زمین ملی خود را راهبرد، 2019 در سال ،ادامهدر  قرار داد.
ونقل، شووهرهای هوشوومند، بهداشووت و درمان، آموزش و امنیت حمل ةپنج حوزهوش مصوونوعی محقق کند. در این طرح ملی  ةزمین

شد هاییعمومی حوزه صنوعی در آن معرفی  ستفاده از هوش م ستاکندمیتغییری بنیادین ایجاد  که ا صاص عالوه ،. در همین را بر اخت
گرفته در این پنج های صووورتو کنترل فعالیت بر میلیون یورو برای هوش مصوونوعی، دفتر ملی هوش مصوونوعی نیز برای نظارت 313
شد. بنابراینحوزه راه ست و سالمت بخش ،اندازی  شکیزی  اولویت در همچنان و سنگاپور فعلی نوآوری ة راهبردیحوز پنج از یکی پز
. کندمی ایفا مهمی نقش های مرتبط با هوش مصنوعیپروژه بندیاولویت و تعیین راهبردها درنیز  این کشور بهداشت وزارت .بود خواهد
کرد و تالش  ضروری بر هوش مصنوعی را بیش از پیشهوشمند مبتنی یایجاد دولت و شدندیجیتالی ضرورت ،19گسترش کووید  ،اما

سترده و ترعمیق سازیدیجیتالی و تحول شد تا ستور کار قرار گیرددولت داخل در ترگ سنگاپور در د  بحران، ماهیت به توجه با. شهر 
ستفاده ضرورت یافت حفظ برای اطالعات فناوری ابزارهای از ا شهروندان  سالمت  ستفاده با تا دولت تالش کرد ،بنابراین. امنیت و   از ا
 ةمقاله مطالع این هدف اصوولی ،به پیشووگیری و مدیریت مبارزه با کرونا مبادرت ورزد. بنابراین هوش مصوونوعی ةحوز در فناوری و هاداده
موضوعی و  ةمحدود .با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی است 19دولت الکترونیک سنگاپور برای مقابله با کووید  ةگرفتصورت هایاقدام

شهر سنگاپور برای حاضر این است که دولت ةشرقی آسیاست. سؤال اصلی مقالجنوب ةشهر سنگاپور در منطقمکانی پژوهش هم دولت
گیری از هوش مصوونوعی چه اقداماتی انجام داده و تا چه حد با بهره 19پیشووگیری و مقابله با گسووترش ویروس کرونا و بیماری کووید 

ست؟ ستفاده از روش پژوهش ترکیبی یافته موفق بوده ا سنگاپور با تکیه بر ابزارهای هوش های پژوهش که با ا ست که  شد این ا انجام 
مسووافران ورودی به کشووور و کنترل این  ةروز 14 ةانجام داده اسووت: قرنطین 19ها را برای مقابله با گسووترش کووید مصوونوعی این اقدام
ستفاده از ستفاده ازو ردیاب افزارهای کاربردینرم قرنطینه با ا صوص، ا برای ردیابی کارگرانی  TraceTogether ربردیافزار کانرم های مخ

های عمومی مانند برای ورود به مکان QRکنند، سووویسوووتم ورود ایمن با اسوووتفاده از کدهای که در مناطق پرخطر کار و زندگی می
شگاه ستانفرو سنگاپور در این زمینه توا ها وها، بیمار سریع افراد. اگرچه  شمند و  شورهای ادارات، و باالخره ردیابی هو سته در بین ک ن

صنوعی نگرانیمبتنی هایاین اقدام ،منطقه موفق عمل کند صی بر هوش م شخ صوص محدودکردن آزادی و نقض حریم  هایی را درخ
نیز کشورها  ةدر بقی 19سنگاپور برای کنترل هوشمند بیماری کووید  درشده برخی ابزارهای استفاده ،افراد ایجاد کرده است. در مجموع

 .استفاده شده است
 هوش مصنوعی. ،19کووید شهر سنگاپور، دولت ،دولت الکترونیک :هاکلیدواژه

 
سازمند پژوهشووگر  ، تهران، ایران.دانشووگاه تهران ،ایدانشوویار گروه مطالعات منطقه :بهاره 

الملل دانشگاه تهران روابط بین ةشرق آسیا. دکتری خود را در رشتو جنوب مسائل شرق ةحوز
خذ کرد و از  1386سووووال  در تدریس و پژوهش در حوز 1386ا به  عات  ةتاکنون  طال م

 bsazmand@ut.ac.irرایانامه:  شرق آسیا پرداخته است.جنوب

  

mailto:bsazmand@ut.ac.ir
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 اروپااست خارجي و امنیتي مشترک اتحادیة ثیر آن بر سیأو ت 19 گیری کوویدهمه

 
 رکسانا نیکنامی

 چکیده

اروپا نیز از این تحول  ةالملل شد. اتحادیسیاست بین ةسبب تحوالت عمیقی در عرص 2019از سال  19 گیری کوویدهمه
المللی متمایز کرد مدیریت بحران و تبدیل آن به آنچه وضعیت این نهاد را نسبت به سایر بازیگران بین ،در امان نماند؛ اما

های زیادی در مورد تشدید واگرایی اروپایی در سیاست خارجی و امنیتی گیری، صحبتفرصت بود. در ابتدای همه
گیری کرونا است. پرسش اصلی این است که همهشد. اما مسیری که اتحادیه طی کرد نافی این گزاره مشترک اروپا می

گیری توان گفت که همهدر پاسخ می ؟اروپا برجای گذاشته است ةثیری بر سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیأچه ت
گرایی دوسطحی و سلبی، سوی تعمیق چندجانبهکرونا از طریق تعمیق دو فرایند ایجابی تقویت هویت اروپایی و حرکت به

های رقبا )چین، ایاالت متحده و روسیه( به نفع سیاست خارجی و امنیتی مشترک تمام شده است. برای یاستنفی س
 ةگیری در دو برهثیر همهأت ،گرایی ژئوپلیتیک بهره برده شده است. در همین راستاعمل ةبررسی این فرضیه از نظری

ن آگرایی و پس از سوی فضای چندقطبیاروپا به نخست، ة. در دورشده استآغازین و پس از آن بررسی  ةماه پنج زمانی
گیری فصل جدیدی در معادالت دوم، مبین این امر است که همه ةگرایی حرکت کرد. نتایج بررسی دورسوی چندجانبهبه

انجامید. این فرایند به تقویت مرزهای « مای ملی»در برابر « مای اروپایی»سیاست خارجی اروپا ایجاد کرد و به تقویت 
دیگر این  ةج. نتیانجامیدشدن مرزهای داخلی و در اولویت قرارگرفتن سیاست مشترک رنگاروپا و کم ةخارجی اتحادی
اروپا بوده است. از  ةی عمومی به ابزار قدرت نرم برای دستگاه دیپلماسی اتحادییتبدیل واکسن از کاال ،بحران برای اروپا

 أمنش بارةالملل دربین ةکردن جامعسوی دیگر، در بعد خارجی نیز، ناکامی پروپاگاندای روسیه، سیاست چین برای گمراه
سوی تقویت سیاست های امریکای دوران ترامپ انسجام بیشتر هویت اروپایی و حرکت بهتگیری و در نهایت سیاسهمه

 شد.را سبب خارجی و امنیتی مشترک 
 

 .، هویتگیریهمه، 19 کووید ، سیاست خارجی و امنیتی مشترک،اروپا ةاتحادی :هاکلیدواژه
 

ای، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه استادیار گروه مطالعات منطقه رکسانا نیکنامی:
عات منطقهدارای تهران، تهران، ایران.  پا( از دانشوووگاه تهران. دکتری مطال عات ارو ای )مطال

های مه:  محور نا یا پایی. را های ارو پا و کشوووور یة ارو حاد خارجی ات یاسوووت  عاتی: سووو طال م
niknami.roxana@ut.ac.ir  
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 موردی چین ةمطالع؛ ورزی کشورهاونا بر سیاستتأثیرات سیاسي و اقتصادیِ ویروس کر
 

 *وحید قربانی، پورمهرداد عله
 چکیده

توقف اجباری یا  ،بر اقتصاد و تجارت جهانی وجود ندارد« ویروس کرونا»گرچه امکان سنجش دقیق تأثیرات مخرب 
ازپیش المللی این انگاره را بیشهای اقتصادی در سطوح محلی، فروملی، ملی و بینناپذیر بسیاری از فعالیتکاهش اجتناب

هاِی اقتصاد جهانی با صعوبت گیری این ویروس ناشناخته، تمام سطوح خُرد و کالنمتأثر از همه وبرجسته کرده است 
گیری کووید بیان داشت که متأثر از همه« المللی پولصندوق بین»در همین رابطه  و شده است.رهای روبسابقهبی ژرف و
بر این، مرکز تحلیلی میالدی تجربه کرده است. عالوه 1930، اقتصاد جهانی بدترین رکود اقتصادی را از دهة 19
، منتشر کردونا بر اقتصاد جهانی های ناشی از گسترش ویروس کرمنظور بررسی خسارتدر گزارشی که به« بلومبرب»

 2.7گیری ویروس کرونا هایِ تحمیلیِ ناشی از همهاز محدودیت را های مختلف اقتصاد و تجارت جهانیبخشضرر و زیان 
گیر و ای همهتوان چنین اظهار داشت که ویروس ناشناختة کرونا، مسئلهمی ،بیانی بهتربه .تریلیون دالر ارزیابی کرد

الملل، روابط بینهای ژرف در عرصة سیاست و با توجه به تجربة زیستة جدید و دگردیسی است. همچنین، برانگیزچالش
گرایی در عرصة ای و جهانی، بازگشت به رویکرد ملیهای جدید منطقهبندیقطبی به بلوکتقویتِ روندِ گذار از جهان تک

را  ایهای منطقهگرایی و کاهش نسبی تنش، افزایش اهمیت منطقهشدنسیاست خارجی، گذار نسبی از فرایند جهانی
صعود در ترین کشور درحالمهم منزلةشده، جمهوری خلق چین، بهشده است. منبعف از شرایط پدیدار موجب
 ولید و توزیع واکسن وهمچون رقابت در ت ،سازیقدرت هایکوشیده است تا از رهگذر اقدام ،مراتب قدرت جهانیسلسله
المللی، ضمن مدیریت شرایط سخت پدیدارشده، آیندة تحوالت و تحرکات جهانی را به نفع خود گفتمان نوینِ بین طرح

و تحلیلی و با رو با رویکردی توصیفیگان پژوهش پیش. متأثر از تحوالت پدیدارشده، نگارندکندمهندسی و مدیریت 
تا به چرایی این پرسش پاسخ دهند که رویکردهای راهبردیِ پکن اند هیوریستیک درصدد برآمدهکارگیری نظریة پلیبه

ای که از معبر پرسش فرضیه .بندی شده استالملل بر چه مبنایی ترتیبنسبت به فضای کرونازدة سیاست و روابط بین
صاد و های اساسیِ اقتزمان با حفظ شاخ نوبة خود کوشیده است تا همناظر بر آن است که پکن به شدمذکور طرح 

 .کندهای بازار و نیرویِ کار بومی حرکت زا با تکیة بیشتر بر ظرفیتسیاست خود، به سمت توسعة اقتصادیِ درون
 

 مدیریت بحران.کرونا، سیاست خارجی، هیوریستیک، رویکرد راهبردی، پلی :هاکلیدواژه
 

 .دانشگاه گیالن، رشت، ایران ،المللارشد روابط بینة کارشناسیآموختدانش پور:مهرداد عله
س:ول :* سندم م تحقیقات  ةپژوهشووکد ،مدیرگروه سوویاسووت خارجی وحید قربانی )نوی

شتی، تهران شهید به شگاه  شکد، ایران. راهبردی، دان شگر پژوه تحقیقات راهبردی و  ةپژوه
ضو بنیاد ملی نخبگان سه جلد کتاب در حوزة روابط بین، ع سیاتألیف  شرق آ  دارای، الملل و 

مه نا عدد در فصووول قاالت مت مایشم مهالمللیهای ملی و بینهای علمی داخلی و ه نا یا  :. را
Vahid_ghorbani@hotmail.com 
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 موردی در ایران ایکرونا: مطالعه گیریهمههای نئولیبرالیستي دولت بر مدیریت سیاست تأثیر
 

 رابرینسبسحرالسادات موسوی ،*رسول افضلی
 چکیده

کشورها  ،همین مسئله است. برپایة گره خورده «دولت قوی و ضعیف»سیاست بیش از هر چیز با  ةران کرونا در عرصحب
سیاست ساس  ست ةبا مطالع ،طور کلیبه .شوندبندی میتقسیمکرونا  گیریهمهدر برابر  خود های اتخاذیبر ا های سیا

 های اقتصووادی رفاهیتوان گفت که کشووورهای دارای سوویاسووتدر قبال این بیماری می انکشووورها و میزان موفقیت آن
موفقیت عدم ،این مقاله این است که تا چه اندازه در اصلی ةمسئل اند.های نئولیبرال بودهتر از دولت)سوسیالیستی( موفق

اقتصادی و خدمات اجتماعی  ةهای نئولیبرالیستی آن در عرصز سیاستدولت ایران در قبال مدیریت بحران کرونا ناشی ا
ست. شورهای حوز بوده ا سکاندیناوی ةدر ک سوئدهب -ا شورهای کمتر نئولیبرالدر یا  -آلمان و فنالند ،ویژه در  مانند  -ک
کرونا خلق  گیریهمهرا در مقابله با آمیزی فاه الگوهای مدیریتی موفقیتدولت ر -تایوان و سووونگاپور جنوبی،ةچین، کر

های مدیریتی سیاست -مریکا و ایتالیامانند ا -های اقتصادی نئولیبرالیستیسیاست دارایدر کشورهای  ،کرد. در مقابل
طور موردی در ایران . هدف اصلی این مقاله این است که این مسئله بهستآمیز نبوده و با شکست مواجه شده اموفقیت

است. روش  بررسی شدهاخیر  ةلحاظ زمانی تحوالت دوسال. قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران است و بهبررسی شود
 های ثانویه اسووت.ای و تحلیل دادهها و اطالعات کتابخانهوری دادهآگرد ةتوصوویفی و شوویو -تحقیق در این مقاله تحلیلی

های اقتصادی و اجتماعی آن رشد نئولیبرالی در حوزههای اخیر سیاست ةایران ازجمله کشورهایی است که طی سه ده
اخیر شدت گرفته است باعف  ةبهداشت و سالمت در ایران که از دو ده ةعرص سازی درای داشته است. خصوصیفزاینده

ستفادآظهور مافیای پزشکی شده و رشد سرسام بخش غالب جامعه را از خدمات پزشکی سلب  ةور تورم و گرانی توان ا
 را پیرامونی کشور ةحوز شکاف طبقاتی و گسترش ،بهداشت و سالمت ةهای نئولیبرالیستی در عرصاست. سیاستکرده 

ن در مناطق کشووور نشووان داد که بحران کرونا و آثار و پیامدهای آ اسووت. در پی داشووتهدر مقابل مناطق مرکزی آن 
خصوص در هب ،ثار بحرانآ کنترل درن را آگری خلهتوان مدیریتی دولت و مدا های نئولیبرالیسیتی در این حوزه،سیاست

های کاهش داده اسووت. مصووادیق و شووواهد نشووان داد که کرونا در کشووورهای دارای سوویاسووت ،طبقات پایین اجتماعی
ها در عدالتی ناشی از اتخاذ این سیاستبه شکستن مرزهای طبقاتی نبوده و بی رقاد ،ایران در خصوص، بهنئولیبرالیستی

سیب ةحوز شت باعف آ شده سالمت و بهدا ضعیف جامع در مقابل طبقات باال  شدن طبقات  ست.پذیر سئله  ا همین م
ست.سشک باآن را مدیریت  شورهای موفق بةبا توجه به تجر ت مواجه کرده ا ست ،ک سیا شده و یریزهای برنامهاجرای 
 کروناست. گیریهمهبحران  بهداشت و سالمت راهبرد مناسبی برای غلبه بر ةگرایانه در حوزمداخله

 
 .کرونا ،های نئولیبرالیستیسیاست ،های رفاهیسیاست ،ایران :هاکلیدواژه

 
، دانشووگاه تهووران دانشووکدة جغرافیووا، انشوویار،د رسننول افضننلی )نویسننندم مسنن:ول :*

 از دانشووگاه تهووران. محورهووای مطالعوواتی: یشناسووجامعه ایدکتوورتهووران، ایووران. دارای 
در  یسوویو انگل یمقوواالت متعوودد بووه زبووان فارسوو نویسووندة و رانیووا یاجتموواع یهووابیآسوو

 rafzali@ut.ac.irاین زمینه. رایانامه: 
 ارشوود، دانشووکدة جغرافیووا،دانشووجوی کارشناسی رابری:نسننبسحرالسننادات موسوی

  ، تهران، ایران.دانشگاه تهران

mailto:rafzali@ut.ac.ir
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 در عصر کرونایي و پساکرونایيحق مالكیت فكری 

 
  زهرا شاکری

 چکیده  

ستگذاری ست وکشورها ةمالکیت فکری یکی از محورهای توسع سیا سی و فرهنگی در  سیا نقش مهمی های اقتصادی، 
ست  حمایتی موقتی ةبر امتیازی انحصاری برای دوردارد. این مالکیت که مبتنی ساله برای  ة)مانند دورا حمایتی بیست 

المللی تصریح شده لف( در قوانین ملی و بینؤحمایتی برابر با طول زندگی تا پنجاه سال بعد از مرب م ةاختراعات یا دور
سنگین کیفری و حقوقی روب ضمانت اجراهای  شهروندان با  سوی  ست.هو نقض آن از  صاری در گذر این  رو حقوق انح

چین و ایجاد امکان مدیریت دیجیتال ی نوین از جمله وب دو، هوش مصووونوعی و بالکهاها با پیشووورفت فناوریسوووال
اینکه توسل به قراردادهای متنوع  افزون بر ؛به حقوق مضاعفی برای صاحبان حق مالکیت فکری منجر شده است ،حقوق
ی منحرف کرده است. سوی رفاه عمومگیری بهطرفه به سود صاحبان حق، مسیر حقوق مالکیت فکری را از جهتو یک

رود و دسترسی مردم به دارو، واکسن در عصر کرونایی، حق مالکیت فکری همچنان با همان نیروی سرسخت به جلو می
سرانجام دانش را با چالش روب صاحبان حق اجازه گرفت و به هو  سخت، همچنان باید از  شرایط  ست. در این  رو کرده ا

ها و داروها و محتواهای راین صوووورت از اسوووتفاده از اموال فکری مانند واکسوووندر غی؛ ها تن دادشووورایط قراردادی آن
شهروندان و حق آنان بر سالمتی و  ،بنابراینخواهیم بود. دیجیتالی محروم  شود نقش  ضروری بود در این دوران، تالش 

 ،ریزی شووود. بنابراینی پیها در نظام حقوقد تا جایگاه متقنی برای آنشووودسووترسووی به دانش با نگاهی دوباره واکاوی 
رو شده های روبحاضر آن است که وضعیت حق مالکیت فکری در عصر کرونایی و پس از آن با چه استحاله ةمقال ةمسئل

در اخیر اسوووت.  ةکید بر تغییرات دو دهالملل مالکیت فکری با تأو خواهد شووود؟ قلمرو این تحقیق نظام حقوقی بین
صیفی شدنتیجه  اینتحلیلی  -پژوهش فعلی با روش تو صل  صر کرونایی به تعریف و  حا که حقوق مالکیت فکری در ع

منظور ضروری است جایگاه مقرراتی به سود شهروندان بررسی و دارد. بدیننیاز تثبیت جدید در چارچوب منافع عمومی 
صدور مجوزهای  ةهای جدید نظام حقوقی از طریق تعدیل یا حذف موقت حقوق مالکیت فکری در دوراولویت بحرانی یا 

 کرونایی تبیین و اعمال شود.  گیریناشی از همه هایبرداری با عنایت به نگرانیاجباری بهره

 
 .حقوق مالکیت فکری، منافع عمومی حق دسترسی به دانش، :هاکلیدواژه

 
 

شاکری: ، تهران، ایران. دانشووگاه تهران ،حقوق و علوم سوویاسوویاسووتادیار، دانشووکدة  زهرا 
 ةبنیان کشور در زمینمدیر نخستین شرکت دانش. حقوق مالکیت فکری محورهای مطالعاتی:
 zshakeri@ut.ac.ir. رایانامه: حقوق مالکیت فکری
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 نظم جهاني لیبرال ةبحران کرونا و مسئل

 
 سید حامد حسینی

 چکیده

الملل امر جدیدی روابط بین ةموضوووعی مربوط به عرصوو ةمثاببه گیرهای همهالمللی بیماریدرنظرگرفتن گسووترش بین
ست ست. در آغاز قرن بی شار مجموعهیک ،ویکمنی سر ای از ویروسبار دیگر نگرانی از انت سرا شنده در  های تهاجمی و ک

اری ایدز جدیدی چون آنفوالنزای پرندگان و ویروس سووارس گرفته تا ویروس بیم جهان افزایش یافت؛ از ویروس نسووبتاً
را ای کلیدی از مسوائل مجموعه 19 کووید گیریهمههای ناشوی از ، بحرانتوجهی شوده اسوت. اخیراًموجب تلفات قابل

ست بینالملل در دورهروابط بین ةدربار سیا ست که برخی محققان  صدیق افول الملل بهای به ما ارائه کرده ا اجماع در ت
شده ،ویژه ایاالت متحدهبه ،هژمونی غربی سی تأثیر کووید ،این مقاله در اند.نزدیک  ست  19 رویکردی برای برر سیا بر 

ستدالل بین ست مبنیالملل اتخاذ و ا سر جهان غرب، کوویداین برشده ا سرا ستینیکی از  19 که در  برخوردهای  نخ
ست که ملت سانی ا شدهغیرمنتظره با تلفات باالی ان ستها از زمان جنگ جهانی دوم با آن مواجه  سیا های امنیت اند. 

شت جهانی در سازمان بهدا شتی  ست. تجزیه بهدا شده ا شی از نهایت به نفع نظم غربی لحاظ  وتحلیل آماری از تلفات نا
دهد که های دیگر همراه با الگوهای جغرافیایی مرتبط نشوووان میهای عفونی و ویروس، بسووویاری از بیماری19 کووید
شده است. برخالف  جراتوسعه ابیشتر کشورهای درحالدر رفاه تأمین و  ناشی از آنهای ههزین وهای قرنطینه سیاست
ستدالل سکنند نظم لیبرال بینهای رایج که ادعا میا ست که ظهور همهالمللی رو به افول ا  گیریت، فرض نگارنده این ا
ستو واکنش 19 کووید سیا شان داد که هژمونی و قدرت نرم غرب همچنان های متعاقب آن در  شت جهانی ن های بهدا

از طریق پیگیری روند  19 هدف مقاله این اسوووت که بحران کووید ،طور مشوووخ به برجسوووته و در حال دوام اسوووت.
در زمانی  19 د. کوویدشوالملل بررسی الملل و پویایی نظم لیبرال بینبا سیاست بین های سالمت و ارتباط آنسیاست
این بیماری  .زمان چین مشخ  شدهای جهانی، افول بیشتر مورد بحف غرب و ظهور هموجود آمد که با رقابت قدرتبه
اخیر با آن مواجه  ةای بود که جهان غرب در طول چند دهنشووودهگیر یکی از اولین برخوردها در برابر خطر کنترلهمه

ست. به  شورهاییسریع 19 بیانی دیگر، کوویدشده ا سیب را در ایاالت متحده و اروپا، از طریق همان ک شیوع و آ  ترین 
های سالمت کنند. در پاسخ، سازمان بهداشت جهانی سیاستمین میأکه عمدتاً سازمان بهداشت جهانی را ت داشته است

ها، تجارت و ارتباطات جاییهدودیت در جابشووودن سوووفرهای جهانی و محخاصوووی را اجباری کرد که به تقریباً تعطیل
ست بینشد. یافتهمنجر فرد فردبه سیا  19 الملل و نظم جهانی لیبرال پس از کوویدهای پژوهش، فهمی را برای تحلیل 

کنند غرب و الملل که ادعا میهای برخی محققان روابط بینشد با استدالل دهاد 19 هایی که به کووید. پاسخفراهم آورد
های عمیقی را در پویایی 19 های مبارزه با کووید. سوویاسووتقرار دارد، در تضوواد اسووتالمللی لیبرال رو به افول ظم بینن

 سمت هژمونی غربی متمایل است. شدت بهدهد؛ نظمی که هنوز بهالمللی کنونی نشان مینظم بین
 

 .نظم لیبرال ،19 کووید، قدرت نرم ،المللسیاست بین :هاکلیدواژه
 

الملل، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. دانشجوی دکتری روابط بین سیدحامد حسینی:
  hamedhoseini@ut.ac.irرایانامه: 
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 بررسي اعتماد عمومي به عملكرد دولت سیزدهم در مقابله با کرونا

 
 اسماعیل شیرعلی

 چکیده

سفند  سانی کشورمان  ةکرونا قاطب ةکه ویروس ناشناخت 1398از ا کشورهای جهان را در نوردید مرزهای جغرافیایی و ان
ها در مقابله با کرونا دستخوش تغییراتی ثر از عملکرد دولتمیان اعتماد عمومی مردم متأ د. در اینشثر أشدت متنیز به
سیزدهم در مقابله ش سی اعتماد عمومی به عملکرد دولت  ضر با هدف برر ست. قلمرو د. پژوهش حا شده ا با کرونا انجام 

ست ضر در ارتباط با اعتماد عمومی به دولت ا ضوعی پژوهش حا ضر از اول مهر تا آخر به .مو لحاظ زمانی نیز پژوهش حا
لحاظ ماهیت توصیفی لحاظ روشی پیمایشی، بهبه .انجام شده است. پژوهش حاضر در شهر تهران انجام شد 1400آبان 
با روش  .سووال شووهر تهران بودند 18شووهروندان باالی  تمامیآماری پژوهش  ةی اسووت. جامعلحاظ هدف کاربردو به
شهنمونه شدند. ابزار گردآوری دادهنفر به 384ای تعداد گیری خو ست. نتایج عنوان نمونه انتخاب  شنامه بوده ا س ها پر

بخشی ر سطح متوسط به باال و رضایتدهد اعتماد عمومی به عملکرد دولت در مقابله با کرونا دپژوهش حاضر نشان می
سرعت واکسیانطوریبه ،قرار دارد سرعت ورود واکسن خارجی، افزایش تعداد مراکز کردنهکه میانگین  واکسن، تزریق ، 

های مقابله با کرونا، راه ةرسووانی در زمینها، کنترل مرزها، اطالعموقع محدودیتموقع مدارس، برداشووتن بهبازگشووایی به
موقع در گیری بههای نهادهای مردمی و نظامی و تصمیمگیری از ظرفیتدرست از تجارب ناموفق گذشته، بهره ةاستفاد

اعتماد عمومی به  ةگانهای دهدهد شوواخ ( اسووت که نشووان می3سووتاد ملی مقابله با کرونا باالتر از میانگین نظری )
همراه گرفتن از تجارب قبلی بهتیجه اینکه درسبخش اسوووت. نعملکرد دولت سووویزدهم در مقابله با کرونا رضوووایت

صمیم سریع در حوزت ست با مردم و عملکرد  ست و تعامل در سطح اعتماد عمومی ةگیری در به دولت  را مقابله با کرونا 
شنهادهای محقق در حوزمیافزایش  ست ةدهد. از جمله پی شور راهبردی برای مقابله با کرونا  ةهای راهبردی ارائسیا من

گیری بهتر در این ها برای تصوومیماختیارات الزم به اسووتان ةئاها و اردسووتگاه تمامییا حوادث غیرمترقبه با هماهنگی 
 زمینه است. 

 
 .اعتماد، اعتماد عمومی، عملکرد دولت، کرونا کلیدواژه:

 

کتاب  ةنویسندشناسی، دانشگاه والیت، ایرانشهر، ایران. استادیار جامعه :اسماعیل شیرعلی
شووناسووی آسوویب»پژوهشووی -مقاالت علمی ة، نویسووندکرونا، ویروسووی سوویاسووی یا اجتماعی

، «مصائب کرونا: از هیجان کشف تا آرزوی درمان»، «بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایرانداده
همووه» کوویوودبررسووووی آثووار  یری  نر 19 گ ه هنووگ و  فر خش  ب  رایووانووامووه: . «در 

esmaeil.shirali@gmail.com 
  

https://faculty.velayat.ac.ir/admin/gsiBook/manage/view?id=45
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 ای مروریالملل در ایران: مطالعههای علوم سیاسي و روابط بینو پژوهش 19 گیری کوویدهمه بحران
 

 کهندانیمحمد ربیعی
 چکیده

سر جهان منتشر شد بر تمام 2019که از اواخر  19 گیری بیماری کوویدبحران همه های زندگی جمعی رصهع یدر سرا
ها، گیری پرسشبه شکل ،سیاسی و اجتماعی ةثیر گذاشته است. این بحران با ایجاد مسائل جدید در عرصو فردی بشر تأ
های مختلف علوم انسووانی و اجتماعی در تالش برای پژوهشووگران رشووته .شوود ری منجهایی جدیدمسووائل و چالش
سخگویی به شار یافته هااین پرسش پا ضر ة. در مقالپرداختندهای خود به مطالعه و پژوهش و انت ها مطالعات، تحلیل ،حا
گیری کرونا در تأثیرات بحران همه ةالملل در ایران در زمینهای پژوهشوووگران علوم سووویاسوووی و روابط بینو دیدگاه
گیری بحران همه». پرسش پژوهش این است که بررسی شده استالملل علوم سیاسی و روابط بین درهای مختلف حوزه

سی و روابط بین سیا شگران علوم  شته و چه کرونا از دیدگاه پژوه الملل در ایران چه تأثیری بر نظریات در این حوزه دا
صل از بحران کرونا مورد توجه آنهایی برای پژوهش سائل حا سخ به م ست؟پا س« ها بوده ا سخ به این  به  هاؤالبرای پا
الملل به زبان علوم سوویاسووی و روابط بین ةمروری مقاالت علمی منتشوورشووده در نشووریات علمی معتبر در رشووت ةمطالع

سی در ایران پرداخته ستکیفی  مندروشایم. روش ما در این مطالعه مرور فار ساساین  بر .ا -علمی ةعنوان مقال 50 ،ا
د شوروشن  نخستپژوهشی منتشرشده در مجالت مصوب علمی فارسی مطالعه شد. هدف از این پژوهش این است که 

. اندتخصصی خود مشاهده و مطالعه کرده ةهای حاصل از بحران کرونا را در رشتپژوهشگران ایرانی چه مسائل و چالش
مسائل ناشی از  هالملل در ایران نسبت بعلوم سیاسی و روابط بین ةدر حوز ایکمبودهای پژوهشیها و چه کاستی دوم،
شناسی سیاسی، سیاسی، جامعه ةهای پژوهش به پنج گرایش سیاستگذاری، فلسفوجود دارد. یافته 19 گیری کوویدهمه

شووده به گرایش بیشووترین تعداد مقاالت نوشووته .الملل و سوویاسووت خارجی تقسوویم شووداقتصوواد سوویاسووی، و روابط بین
های دیگر های دولتو با سیاست بررسی های دولت جمهوری اسالمی ایرانسیاستگذاری تعلق دارد که در آن سیاست

سدر مقابله با همه سهحکمرانی  ةلئگیری کرونا و م سف مقای ست. در فل سی به چالش ةشده ا های بحران کرونا بر سیا
شووناسووی سوویاسووی به تبعات اجتماعی بحران و بحران از جمله لیبرالیسووم و نئولیبرالیسووم، در جامعهنظریات سوویاسووی 

های دولت جمهوری های خارجی و اثر آن بر توانایی، در اقتصوواد سوویاسووی به موضوووع تحریمهای ملیدولت حاکمیت

گیری بر نظم خارجی به تأثیر همه الملل و سووویاسوووتروابط بین ةگیری، و در حوزاسوووالمی ایران برای مقابله با همه
 دیپلماسی بیشتر پرداخته شده است.  ةای، سیاست خارجی جمهوری اسالمی و حوزهای منطقهالملل، سیاستبین
 

  .19 کوویدالملل و علوم سیاسی در ایران، سیاست و حکومت در ایران، تحوالت روابط بین :هاکلیدواژه
 

 گرایش مسائل ایران،آموختة دکتری تخصصی علوم سیاسی، دانش محمد ربیعی کهندانی:
تحوالت سوویاسووی و اجتماعی در ایران و دانشووگاه تهران، تهران، ایران. محورهای مطالعاتی: 

 mrabiei@ut.ac.irرایانامه:  شناسی شناختی در مطالعات سیاسی.کاربرد زبان
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 ایران، روسیه و آلمان  ةمطالع کرونا: بارةالگوهای تاثیرگذار بر گرایش مردم به اطالعات نادرست در
 

 ن گلوکنروِ، کِ، سعید محمدی، شاهو صبار*ریابیالهه کریمی
 چکیده

برخی افراد با ایجاد تردید در دیدگاه پزشکان، به مردم توصیه کردند که از استفاده از ماسک،  ،با گسترش بیماری کرونا
له موجب ئها نفر را به خطر انداختند. این مسووتزریق واکسوون و مراجعه به بیمارسووتان پرهیز کنند و بالقوه جان میلیون

ست مردم  سی  ارةبدررا شد تا محققان تالش کنند ابعاد مختلف باورهای نادر صورت. پژوهشکنندکرونا برر گرفته های 
اسووت و کرونا متفاوت  بارةحاکی از آن اسووت که میزان گرایش مردم در کشووورهای مختلف به اطالعات نادرسووت در

د. نوشووتار حاضوور در پی آن اسووت که با شووناخت برخی الگوهای فکری در جوامع، رثیر دامتغیرهای متعددی بر آن تأ
 ، باکرونا را توضوویح دهد. این مطالعه بارةکه میزان گرایش مردم به اطالعات نادرسووت در شووودشووناسووایی متغیرهایی 

سیه و آلمان شور ایران، رو سه ک شافی دارد.  یماهیت ،پیمایش در  ضیه در این کمّی و اکت سته فر سه د مطرح پژوهش 
ست سی ا سته متغیر برر سه د ست شدةکه هر گروه ناظر به یکی از  و « میزان اعتماد مردم به دولت» بین .1 :مطالعه ا
میزان باور مردم به وجود جریان آزاد »بین  .2وجود دارد.  یدار و معکوسووامعن ةرابط« اعتقادات غلط نسووبت به کرونا»

سبت به کرونا»و « اطالعات در جامعه سامعن ةرابط« اعتقادات غلط ن سانه»بین  .3وجود دارد.  یدار و معکو صرف ر ای م
سبت به کرونااعت»و « مردم ستفاده از آزمون ،وجود دارد. در این پژوهش یدارامعن ةرابط« قادات غلط ن ستاندارد ا های ا
ست هساختو متغیرها جمالت محقق شدهن شان میا شور جریان . نتایج ن دهد، اعتماد مردم به دولت و این باور که در ک

دارد. به اعتقاد نویسندگان، فهم هرچه داری رابطة معناکرونا  بارةآزاد اطالعات برقرار است، با باورهای نادرست خاصی در
های آنان رابطه دارد، به اتخاذ بیشوووتر عواملی که با افزایش و کاهش اعتماد مردم به نهادهای علمی رسووومی و یافته

دلیل وجود حاضر اکتشافی است و با قطعیت  ةشود. اگرچه مطالعمنجر میهای مناسب برای افزایش این اعتماد سیاست
ها به جلب اعتماد مردم به خود و نهادهای آید بسوویار مهم اسووت که دولتنظر میبه ،دهدنمیدار را توضوویح اروابط معن

 رسمی بیشتر توجه کنند.
 

  توطئه. نظریة، 19کووید  آزادی اطالعات، :هاکلیدواژه
 

استادیار، گروه مطالعات روسیه، دانشکدة مطالعات  ریابی )نویسندم مس:ول :الهه کریمی*
شگاه تهران، تهران، ایران.  سیفارغجهان، دان شنا صیل مقطع کار شتة مطالعات التح شد ر ار

روسیه از دانشگاه تهران، دارای مدرک دکتری ادبیات روسی از دانشگاه فدرال کازان روسیه و 
روسووویه. حوزة مطالعاتی: روابط فرهنگی، های دانشوووگاهی بین ایران و دبیر اتحادیة همکاری

 ekarimi@ut.ac.irادبی و دینی بین ایران و روسیه. رایانامه: 
استادیار، گروه مطالعات ایران، دانشکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران،  شاهو صبار:

 ایران.
 شکدة مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری، دان سعید محمدی:

سی کِوِن گلوکنر: شنا شجوی کار شکدة مطالعات دان صر، دان شتة مطالعات ایران معا شد، ر ار
 جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  

mailto:ekarimi@ut.ac.ir
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 19 دیکوو یریگفرا ةدر دور یاجبار کردنهنیواکس يحقوق يمبان
 

 راغبمهرنوش نجفی ،*شایان اکبری
 چکیده

سا شنا سر گ 19 دیکوو یزامرب روسیو یریاگیو دن ییبا  سرا شف پادزهر ا ،یتیدر   نیتراز مهم یکیبه  روسیو نیک
جهان،  یجایبه جا 19 دیواکسن کوو ارسالو امکان  دیپس از تول ،شد. اما لیتبد یمتخصصان دانش پزشک یهادغدغه
واکسوون در  نیا دیتول نینخسووت یروزها ینیبگشووت. برخالف خوش اهرقدرت ظ ةکارگزاران عرصوو یبرا یجد یچالشوو
ساعد و ب ستیز یریپذانیپا س ان،یجهان یزامینام کاهش  یرا تا حد دیام نیپادزهر، ا قیاز افراد در تزر یاریمقاومت ب

سکیداد. از  سن خوددار قیاز تزر یمختلف لیدالاز افراد به یاریسو، ب سو ؛دندیورز یواک ها به انجام گر، دولتید یو از 
شار نیا ضوع تا جا نیکردند. ا یمهم پاف س یرفت که حت شیپ ییمو ستن از به ،یاجبار کردنهنیسخن از واک منظور کا

یی ضمانت اجراها وضعبا  دندیها کوشدولت یآمد و برخ انیمبه ،یعاد یبازگشت به زندگ یو تالش برا یریگروند همه
از ورود کارمندان به محل کار،  یریجلوگ ،عمومیخدمات  یبرخ ندادن)مانند  دهدکه حقوق اجتماعی را هدف قرار می

سا ستفاده از و ش یهادر ورود به اماکن و آوردگاه تیمحدود جادیا ،یجمع ییجاهجاب لیمنع ا سیورز ستی(  را  هیتنب ا
ستیس نیگزیجا ستیس نینکنند. اتخاذ چ بیترغ ا سو یزیاجبارآممهین ا صدولت یاز   نیزتریخاز چالش یکی ةها عر

و  یمبان ینیو سووونگ زدیخیبرم زیبه سوووت یبا مصووولحت جمع یحق فرد کهطوری، بهحقوق اسوووت ةمباحف فلسوووف
بر مصلحت  هیو در نگاه نخست، تک انیم نیدر ا را صادر خواهد کرد. کردیآن رو تیهر گروه، جواز مشروع یهااستدالل
موضوع در  نیحل ا یبرا تریو موجه منطقی کردیحق بر سالمت شهروندان رو نِیها به تأمدولت فیبا هدف تکل یجمع
حالت در  نیو در بهتر کندیکمک م زایماریعامل ب ریتوسعه و تکثبه عدم شودیم نهیکه واکس یفرد را،یز د؛یآینظر م
نادیده انگاشت و عقیدة جمع افراد را  ریحقوق سا توانینم ی،سادگبه ،گمانیب حال. با اینشودیم میآن سه یکنشهیر

ست و از حقوق بن ،آن نیترکه مهمرا بر آنان تحمیل کرد  که دولت  ییدر جا ژهیو؛ بهدیآیشمار مبه نیادیحق بر بدن ا
 ها،ستهیبا نیا ة. از جملباشدآورده  یرو هیتنب استیس یسازادهیبه پ از ابتداو  نکرده تیرا رعا ینیشیپ یهاستهیتمام با

 نیتضووم ن،یهمچن ،دارو ییو کارا تیفیاز ک ینسووب نانیواکسوون، اطم یهاگونه یتمام یگذارواردات و در دسووترس
را  یااجبارگونه یکردهایرو نیکه آهنگِ اتخاذ چن یهر دولت ،اسووت. لذا قیاز تزر یناشوو یعوارض جسوومان یریپذجبران
شته  شان دهد  ةخود را در حوز یموضوع بپردازد و برتر نیبه ا یمحکمِ عقالن یگرهیدر ابتدا با توج یددارد، با ایدا نظر ن
انگاری و گذاردن ضمانت اجراها مبادرت ؛ در نهایت، نهاد صالح قانونی به تخلفرا فراهم آورد ییاجرا یازهاینشیو تمام پ
کردن حق یو قربان رونداننامشروع زور بر شهناموجه و  لیجز تحم یزیچ رخ خواهد دادصورت، آنچه  نیا ری. در غورزد
هر دو گروه و  یهاو استدالل هادگاهید یحقوق یمبان یآن است تا با شرح و بررس یجستار در پ نینخواهد بود. ا یفرد
سودمند ب یکه برابیان دارد را  یکردیوارد بر هر کدام، رو یاهرادیذکر ا شور  شدشهروندان هر ک سالمت عمومی را  ،ا

 .ستدیایآنان ن ی و اصل خودآیینیفرد یحال در مقابل حقوق و آزادنیو درع بهتر تأمین کند
 

 .یاجبار کردنهنی، واکس19 دیکوو ،یفرد حقبر سالمت،  حق ،بر بدن حق ،ییگراجمع ها:کلیدواژه
 
س:ول :* سندم م ، یشووناسووو جرم یفریحقوق ک یدکتر یدانشووجو شایان اکبری )نوی

. رایانامه: ی. مدرس حقوق پزشکرانیدانشگاه تهران، تهران، ا دانشکدة حقوق و علوم سیاسی،
Shayan.akbari@ut.ac.ir 

   .فرانسه ه،یدانشگاه پوات ،یفریک المللنیحقوق ب یدکتر پژوهشگر راغب:مهرنوش نجفی
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گیری ویروس نگاری دیجیتال سفر در همهمردم؛ شدن سفر ایرانیان در دوران عسرتزنانه و دیجیتالي

 کرونا

 
 الدن حداد، *علی خانمحمدی

 چکیده:

ها، وزارت است. مراکز اقامتی و تفریحی با کمک شهرداری هداشتصنعت جهانگردی پس از جنگ ایران و عراق رشد مدام و کندی 
تورهای  و سازمان حفاظت از محیط زیست افزایش یافت. آموزش راهنمای تور برای زنان تسهیل شد.میراث فرهنگی و گردشگری 

افزایش داد. صنعت  را این شغل درگردی و شهرگردی در ایران با استقبال زیادی مواجه شد. این امر فرصت زنان برای اشتغال طبیعت
 را صنعت این و شد ایران وارد 2020 ةفوری در کرونا آور ارزش پول ملی آسیب دیده بود. ویروسگردشگری ایران از کاهش سرسام

های در شمول قرنطینه قرار ها و تمامی مراکز اقامتی و سیاحتی جزو اولین مکانهتل ،گیریپس از همه .کشاند کامل ورشکستگی به
با پیوستن به فضای مجازی  ،مذهبی بسته شد. بسیاری از راهنمایان تور تا صاحبان مراکز اقامتی و سیاحتی حتی در شهرهایگرفت و 

گیری ایرانیان در روزهای همه ةعامیان ةدر حافظ نیزجایگاه سفر  از بازار جدید تورهای مجازی کسب کنند. یدر تالش بودند که سهم
اندرکاران تصویری جامع از سفر و دست ،ال مردم به تورهای مجازی شهرگردی افزایش یافت. در این مقالهبیماری تغییر یافته است. اقب

و  1نگاری شبکهبا روش مردم همچنین،است.  ارائه شده -عامیانه ةحافظ هایصورتیکی از  -های اجتماعیسفر مجازی در شبکه
 ترندهای اینستاگرامی بررسی شد. ةفیلم، عکس و متن بازنشرشداست. دویست  مضمونی پژوهش شده تحلیل ةروش تحلیل داد

. در است ها، اربعین و محرم دستخوش امواج دیجیتالی شدهسفرهای موسمی چون سفرهای نوروزی و سفرهای مذهبی چون زیارت
وزه به نابرابری بازار های این صنعت در این دوره مطرح شد. فعاالن این حچالش ،گردشگری ةمصاحبه با چند تن از فعاالن حوز

گذاری اجتماعی امکان های فاصلهاجرای دستورالعمل شهری وتردد برون هاینوظهور سفرهای مجازی اشاره کردند. محدودیت
است. با توجه به  های پس از انقالب افزایش یافته. تعداد زنان راهنمای تور در سالرا سلب کرده است جمعیبرگزاری تورهای دسته

های بازاریابی بسیاری از راهنمایان تور با مهارتبودن آشنانابا توجه به  ،مجازی افزایش یافت. اما ائل تمایل به برگزاری توراین مس
فضای  ها )سلبریتی( درچون چهرهتوری که هم بسیاری از آنان خسارات مالی فراوانی متحمل شدند. در نتیجه، راهنمایان ،مجازی

 .خسارت را متحمل شدند مجازی عمل کردند، کمترین
 

 .سفر مجازی، ویروس کروناشدن، زنانه ،عامیانه، دگردیسی دیجیتال ةحافظ :هاهواژکلید
 

دانشگاه عالمه  یارشد مطالعات فرهنگ یکارشناس علی خانمحمدی )نویسندم مس:ول :*
رایووانووامووه: . یفرهنگ ةعوویمطووالعووات حووافظووه و ضووووا ةپژوهشوووگر حوز ،ییطبوواطبووا

ali1992khanmohammadi@gmail.com 
ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، دانشجوی کارشناسی الدن حداد:

 ایران.
  

                                                           
1. Netnography 
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 گیری کرونا در ایراننقش روحانیت با استفاده از سرمایة اجتماعي در مهار همه

 
 *، الهه فرحیسمیعیمحمد 

 چکیده

هایی برای همة افراد اعمال شوووود و نوعی اجماع فراگیر و گیری ویروس کرونا الزم اسوووت محدودیتبرای مهار همه
های نخبه گروه عنوان یکی ازگیری غلبه کرد. روحانیت بههماهنگی کامل میان اعضووای جامعه پدید آید تا بتوان بر همه

گذار ایرانی می تأثیر بهو  مذهبی،  بان  خاط له م بان خود، از جم خاط یان م ماهنگی را در م ند این ه وجود آورد و از توا
ظرفیت رهبری خود در اقناع افکار عمومی استفاده کند. پرسش پژوهش حاضر این است که روحانیت با توجه به سرمایة 

نقشوووی در اقناع افکار عمومی در زمینة مهار ویروس کرونا و ترویج رعایت موازین ای که در اختیار دارد، چه اجتماعی
سیر با چه چالش شتی ایفا کرده و در این م سرمایة اجتماعی تعامالت و همکاری هایی روبهبهدا ست. منظور از  رو بوده ا

حانیت و مخاطبان شووکل افراد اسووت که بر مبنای سووه مولفة شووبکة ارتباطی، اعتماد و هنجارهای مشووترک میان رو
نفر  10نظران )آوری اطالعات، مصووواحبه با صووواحبگیرد. روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و روش جمعمی

نفر غیرروحانی( است. نتیجة پژوهش این است که روحانیت توانست در مهار بیماری کرونا، شبکة ارتباطی  10روحانی و 
شده بود، به ست خود را که در ابتدا مختل  سازی کند و به اقناع افکار عمومی بپردازد. روحانیت همچنین توان سرعت باز

های دینی، نقش های ارتباطی سووراسووری، با اسووتفاده از هنجارها و ارزشاز طریق سوورمایة اجتماعی موجود در شووبکه
یت سووورمایة اجتماعی و کارگیری مؤثرتر ظرفاما، برای به گیری کرونا و ترویج واکسووون ایفا کند.مؤثری در مهار همه
شود و تر در مهار کرونا، میهمکاری مطلوب شت و سالمت تقویت  بایست اعتماد بین مردم و روحانیت دربارة حوزة بهدا

سد فقدان اجماع آرا در میان روحانیان دربارة علوم جدید و بازتاب اختالفنظر میبه سانهر ها، محور اعتماد را در ها در ر
ها با متخصصان و مردم و پاسخگویی و شفافیت گسترده کشد. از این رو، تداوم همکاریچالش می سرمایة اجتماعی به

شبکه ستفادة روحانیت، ابهامدر  های مخاطبان را در زمینة نوع برخورد با کرونا برطرف و اعتماد مورد نظر را های مورد ا
 .کندمهار کرونا بازسازی می تر از ظرفیت سرمایة اجتماعی در زمینةمنظور استفادة گستردهبه
  

 گیری کرونا.روحانیت، سرمایة اجتماعی، مردم ایران، همه ها:کلیدواژه

 

دانشیار، گروه مطالعات ایران، دانشکدة مطالعات  دکتر محمد سمیعی )نویسندم مس:ول :
 ،یشناسشرق ،معاصر رانیمطالعات امحورهای مطالعاتی:  جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 m.samiei@ut.ac.irرایانامه:  .تهیسنت و مدرن
دانشوکدة مطالعات جهان، دانشوگاه شوناسوی معاصور، دانشوجوی دکتری ایران الهه فرحی:*

 تهران، تهران، ایران.
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 19 کووید دوران در التین مریكایا ةمنطق در آموزشي نظام
 

 روستاحق مریم
 چکیده

شی 19 کووید گیریهمه شیوع شورهای تمامی برای چال  قاعده این از هم التین مریکایا ةمنطق .آورد وجودهب جهان ک
 کههنگامی .اسوووت کرده بروز التین مریکایا در دنیا نقاط دیگر از بیشوووتر مراتببه چالش این حتی ؛نبود مسوووتثنی

 آثار به رسیدگی و بیماری شیوع کنترل برای سرعتبه هادولت اکثر رسید، کارائیب ةحوز و التین مریکایا به گیریهمه
صادی شکالت رغمعلی .کردند اقدام آن اجتماعی و اقت شورهای در موجود م شده اقدامات منطقه، این ک  مهار برای اتخاذ
صله ةسختگیران تدابیر و شد آغاز شدت با و سرعتبه بیماری شتی موازین رعایت و اجتماعی گذاریفا  جهت در بهدا
 .هسووت و بوده محدودتر مناطق، پذیرترینآسوویب در اهاقدام این مثبت ثیراتأت ،اما .گردید اتخاذ ویروس این با مقابله

 بر حاکم اقتصوووادی و اجتماعی مختلف عوامل داد، کاهش را آلودگی میزان ابتدا در سوووریع مهار واکنش کهدرحالی
 یا غیررسمی روابط باالی سطح ،لذا ؛هستند خونگرم مردمی التین امریکای مردم .شد ویروس مهار مانع التین ایمریکا

ست دالیلی از یکی صمیمانه روابط  و هاحمایت از نبودن مندبهره ،دیگر طرف از .شد بیماری سریع شیوع باعف که ا
 .کرد جهان مناطق سوایر از تربحرانی را منطقه این وضوعیت ،بهداشوتی هایزیرسواخت محدودیت و اجتماعی هایبیمه
 19 کووید بیماری گیریهمه .است آموزشی نظام شد شدیدی بسیار بحران دچار شرایط این در که هاییزمینه از یکی
ست شده آموزش ةزمین در ایسابقهبی بحران ایجاد باعف سترد تعطیلی به که ا ساتؤم هایفعالیت ةگ شی س  در آموز
 تا یونسکو، هایداده اساس بر .انجامید آن ثیرأت کاهش و ویروس شیوع از جلوگیری منظوربه جهان کشور 190 از بیش
سط ضوری هایکالس ،19 کووید بروز از پس ماه 4 حدود در یعنی ،2020 یم ماه اوا شگاه و مدارس در ح  طورهب هادان
 فیزیکی حضور از نیز کارائیب و التین مریکایا از آموزدانش میلیون 160 از بیش بحران، این ةنتیج در .شد متوقف کلی
 با درگیری دوران طی اتخاذشووده تدابیر و طقامن این آموزشووی نظام مقاله، این در .شوودند محروم درس هایکالس در

 است. شده مطالعه گیریهمه شرایط با انطباق برای التین مریکایا هایدولت ةکارگرفتبه اصلی هایراهبرد و 19 کووید

شش تدریس، کار بر کرونا ویروس آثار ،همچنین شدید حقوق، و کار شرایط پو  جمله از مجازی روشبه آموزش و کار، ت
 است. شدهبررسی اصلی موضوعات

 
 .گیریهمه ،کرونا ویروس ،آموزشی نظام ،19 کووید ،اجتماعی گذاریفاصله التین، امریکای :هاکلیدواژه

 

ستا:مریم حق شیار رو شگاه تهران، تهران، ایران. ،دان محورهای مطالعاتی: امریکای التین  دان
 mroosta@ut.ac.irرایانامه:  و ادبیات امریکای التین و اسپانیا.
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 چالش کرونایي یهودیان حریدی در اسرائیل؛ از مذهب تا سیاست
 

 ، سیدهادی برهانی*محمد اصغری
 چکیده

از زمان شروع  لیدر اسرائ سازیهنیواکس ی. رکوردهادیآیشمار مهدر مواجهه با کرونا ب شرویپ یهااز نظام یکی لیاسرائ
با ا  یهانظام نیترموفق فیآن را در رد یاریبسووو ،رونیقرار دارد. از ا یجهان یدر صووودر رکوردها یماریب نیمبارزه 
 انیهودی ل،یاسوورائ یهودی تیاز جمع یبخشوو ةمواجه ةویشوو ،حال نیاند. در عکرده یابیارز این مبارزهی در بهداشووت
با  یاز همکار ،گرید لیدال یاو پاره یمذهب لیدالبه انیهودی نیقرار داده اسوووت. ا ریثأرا تحت ت تیموفق نیا ،یدیحر
 ،یماریامر موجب گسترش ب نیاند. ابا آن نداشته یثرؤم یهمکار ایکرونا سرباز زده  ةنیدولت در زم یبهداشت استیس
ستیس تیموفق در تیابتال به کرونا و محدود شیاافز ست. نهیزم نیدولت در ا ا  ةبر نوع مواجه ،قیتحق نیادر  شده ا
 ةمواجه یمتوجه عوامل اصوول قیتحق نیا یال اصوولؤ. سووتمرکز شووده اسووت کرونا یماریبا ب یدیحر انیهودی

مانند اعتقاد به  ،یبر عوامل مذهبعالوه ،قیتحق نیا جینتابرپایة اسووت.  یماریباین با  یدیحر انیهودیمتفاوت 
و  یاقتصواد سویاسوی، از جمله عوامل یگریعوامل د ،یانجام مناسوک مذهب ةواسوطبه یماریماندن از بدرامان
 .شده است یمعرف دهیپد نیا یعوامل اصل یشناسجامعه
 

 .یدیحر انیهودی ،کرونا ،سازیطبی، بنیادگرایی، سرائیلا کلیدواژه:
 

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه امام  محمد اصغری )نویسندم مس:ول :*
محورهای  «.فرهنگیسووویاسوووتی میان ةنظری»ة دکتری عنوان رسوووالصوووادق، تهران، ایران. 

ارشد فرهنگ و کارشناسیالتحصیل فارغ .فلسطین ةلئفرهنگی و مسمطالعات میان مطالعاتی:
طات با یان ،ارت پا مهعنوان  مان مردم ایران ةطرحوار» نا مه:  .«فلسوووطین در گفت نا یا را

m.asghari.1994@gmail.com 
شکدة مطالعات  سیدهادی برهانی: شمال آفریقا، دان سیا و  ستادیار، گروه مطالعات غرب آ ا

 دانشگاه تهران، تهران، ایران.جهان، 
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 پساکرونا دوران در يآموزش تحوالت يبررس
 

  عیسی خواجونداحمدی، *مهرداد نوابخش
 چکیده:

سعی شر در طول حیات خود همواره  ست ب شته ا ستههای باز تجارب مثبت و منفی زندگی و از آموزه دا آمده برای د
مشووهود اسووت. طی دو  کامالً گیری،همههایی همچون . این امر در زمان وقوع بحرانبرداری کندبهرهبهبود زندگی خود 

از جمله بحف  را، ابعاد زندگی بشوور ةهم واین حوادث بوده  ةکرونا از جمل ویروس شوویوع ،2019سووال اخیر و از سووال 
ستخوش تغییراتی  ،آموزاندانش به آموزش سترکد سازمان .ده ا شرایطی که  سعی در مهار در  شتی و درمانی  های بهدا

. عرصوووة آموزش دوران پسووواکرونا تدوین کنددر را  تحولی یآموزش و پرورش نیز باید مسووویر نظاماین ویروس دارند، 
ی و فیتوص پژوهش، روشلحاظ به وای از نوع توسعه ،پساکرونا دوران در یآموزش تحوالت یبررس پژوهش حاضر با هدف

ستنباطی ست ا ست یکاومتن و یاکتابخانه عات،الاط یگردآور ابزار .ا شان می .ا صل از پژوهش ن دهد، با توجه نتایج حا
 حضوری ةبر جنبترکیبی مشتمل نظامسمت دوران پساکرونا به در در آینده و شبه رخدادهای دو سال اخیر، الگوی آموز

ة در درج و اسووتاین امر توجه به برخی نکات و ضووروریات  ةهرچند الزم .رفتخواهد پیش )مجازی(  )سوونتی( و مدرن
ة افراد های فعلی در ابعاد مختلف زیرسوواختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصووادی برای همرفع موانع و محدودیت نخسووت،
، ضروری ر ادامهد .آموزانو مدارس، معلمان، خانواده و دانش شآموز نظاماعم از  شود؛مطرح میآموزش  ةدر عرص درگیر
ست  صاز فناوریا ضای مجازی فناوریآموزش و پرورش در پرتو  ةهای نوین در عر در این چارچوب، الزم  .بهره گرفت ف

اموری  ،ارزیابی نظام ،آموزمهارت معلم، دانش ازجمله تقویت ؛آمادگی کسووب کند هرچه بیشووتراسووت تا نظام آموزشووی 
ای و آزمایشگاهی ها و منابع کتابخانه، تقویت زیرساختبرخطهای در قالب بسط آموزش برخط آموزش یریفراگهمچون 

شی بهافزایش تنوع برنامه ،صورت اینترنتیبه ضوری و مجازی. بهای آموز در کنار  ،عالوههصورت ترکیبی از الگوهای ح
صی یفعلی آموزش، وزارت آموزش و پرورش باید مراکز نظام صو در افزاری و آموزش معلمان نرم نظامتقویت  برای را خ

آموزش  نظامو  خواهد داشتدنبال انجام این امور نوید نسل جدیدی از الگوی آموزش را برای نظام آموزش به. نظر گیرد
 نظامشووکلی مطلوب به ارتقای به ،مجازی که اکنون در ابتدای مسوویر خود قرار دارد، در کنار الگوی آموزش حضوووری

 . خواهد شدر آموزش کشور منج
 

  کرونا.  گیریآموزش، پساکرونا، همه :هاهواژکلید
 
شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استاد جامعه مهرداد نوابخش )نویسندم مس:ول :*
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 کرونا ةتغییر در الگوی روابط اجتماعي دانشجویان در دور
 

 فاطمه جاللی
 

 چکیده

شیوع ویروس کرونا ستینیکی از  ،با اعالم  صل هایاقدام نخ شورها اعمال مقرراتی برای حفظ فا سیاری از ک اجتماعی  ةب
 ،دورماندن از دیگران برای جلوگیری از شیوع و ابتال به بیماری است. بر اساس این مفهوم معنایاجتماعی به ة. فاصلبود

ضور در اجتماعات و حتی تماس با نزدیکان خودمانند، از خانه کار میافراد در خانه می کنند تا از پرهیز می کنند و از ح
ی ایجاد کرد. زندگ وجتماعی ای در رفتارهای ااین امر تغییرات گسوووترده .خود و سوووایرین جلوگیری کنند شووودنبیمار
 ،ویروس کرونا ارتباطات و روابط اجتماعی کاهش یافت ةدلیل شیوع گستردانسان موجودی اجتماعی است و به کهازآنجا

دنبال برای کاهش این فشوووارها به افزایش یابد. افرادفشوووارهای روانی و انزوای اجتماعی افراد  شووود این امر موجب
تغییر در ابعاد مختلف روابط اجتماعی دانشووجویان )رابطه با دوسووتان،  ةهدف بررسووی حاضوور مطالع هایی بودند.حلراه

در بین دانشووجویان  برخطاز روش پیمایش کروناسووت. برای این منظور  ةفامیل، همسووایگان و اعضووای خانواده( در دور
شگاه شد و با حدود دان ستفاده  شهر تهران ا صاحبه  380های دولتی  شجو م  ی پنجروی طیف اهسؤال عمل آمد.بهدان

 2و  1عدد  .کرونا بود ةدر آن نوع رابطه در طول دور رییتغعدم ةدهندنشووواندر آن  3عدد  .قسووومتی پرسووویده شووود
شووود میانگین روابط اسووت. آنچه گزارش می نبیشووتر شوود ةدهندنشووان 5و  4ابط و عدد کمترشوودن رو ةدهندنشووان
میانگین نوعی از روابط اجتماعی تغییر نکرده اسوووت، در همان متغیر افرادی  طوربه شوووودیموقتی اعالم  .سوووتهاداده

ریحات مشترک افراد با دوستانشان اند. بررسی حاضر نشان داد که میزان تفهستند که تغییرات کم یا زیادی را بیان کرده
شده ةدر دور ست کرونا کمتر  شورت و (، اما تغییری در میانگین ارتباطاتی از نوع درد5از  2.3)میانگین  ا کردن دل و م

شده ست ایجاد ن سخگویان اعالم کرده 30 حالنیباا .(5از  2.95) ا صد پا ها کمتر اند حتی چنین ارتباطاتی نیز در آندر
ایجاد  میانگین تغییری در روابطشووان با دوسووتان طوربهدر مورد کمک در امور درسووی و کاری نیز افراد  .شووده اسووت

حضوووری و  ةمیانگین رابط ،( و حتی مقداری بیشووتر هم شووده اسووت. در رابطه با اقوام و آشوونایان5 از 3.18) اندنکرده
یر یو تغ کردندیمبه هم نیاز داشووتند به هم کمک  افراد کهیهنگاماما  ،(5از  1.9)خیلی کمتر شووده اسووت ها مهمانی
ست چندانی سایه5از  2.99) در این امر پیش نیامده ا شده رنگکمها نیز در دوران کرونا (. ارتباط با هم ( و 5از  2.4)تر 

بودند میزان  مانده خانهدلیل آنکه افراد در به ،کرونا ة. در دورکردندیمامور ساختمان بحف و مشارکت  بارةافراد کمتر در
 دایپهمکاری در امور خانه افزایش  و دیدن، فیلمغذاخوردنهای مشوووترکی مانند روابط بین اعضوووای خانواده و فعالیت

درصوود از  25 کهیطوربهاسووت،  داشووتهها میان اعضووای خانواده نیز افزایش میانگین میزان تنش ،اسووت. البته کرده
سخگویان اعالم کردند تنش سخگویان تالش های خانپا ست. پا شده ا روابط  خأل اندکردهوادگی آنان زیاد یا خیلی زیاد 

صویری و مجازی پر کننداجتماعی حضوری در این دوره را با تماس سخگویان  75 کهیطوربه ،ها و ارتباطات ت صد پا در
بیشووتر یا خیلی بیشووتر شووده ها در این دوره و ارتباطات مجازی آن گپ )چت(های مجازی، اند میزان تماساعالم کرده
 است.
 

  .روابط اجتماعی، کنش متقابل اجتماعی، ، تنش خانوادگیانزوای اجتماعی :هاکلیدواژه
 

اسووتادیار مدعو، دانشووگاه عالمه طباطبایی، دانشووکدة علوم ارتباطات، تهران،  فاطمه جاللی:
صی جامعهایران.  ص سیدارای دکتری تخ سائل اجتماعی از -شنا سی م شهید برر شگاه  دان
های علمی. پؤوهشووی و همایش -و صوواحب مقاالت علمی متعدد در مجالت علمی بهشووتی

، شوووناسوووی اقتصوووادیمسوووائل اجتماعی، قشوووربندی اجتماعی، جامعه محورهای مطالعاتی:
 sbu.ac.irFate_Jalali@. رایانامه: یو روش تحقیق کمّ وکارهای زنانکسب
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 نمایة پدیدآورندگان

 3 مهدی آزاد،
 

  21 محمد ،یاصغر

 11 رسول ،یافضل

  17 انیشا ،یاکبر

 

 21 یدهادیس ،یبرهان

 

 4 یعل دزاده،یجد

 4 فرزاد اقدم،یجعفر

 23 فاطمه ،یجالل

 

 18 الدن حداد،

 13 حامد دیس ،ینیحس

 20 میمر روستا،حق

 

 18 یعل ،یخانمحمد

 22 یسیع ،یخواجونداحمد

 6 تروناپ نایریا چ،ینیخوم

 

 15 محمد ،یکهندانیعیرب

 

 8 بهاره سازمند،

 19 محمد ،یعیسم

 12 زهرا ،یشاکر

 14 لیاسماع ،یرعلیش

 

 16 شاهو صبار،

 5 سایپر ،یصبر

 

 1 ندا عبدالوند،

 3 ابوالقاسم عربیون،

 10 مهرداد پور،عله

 1 دجابریس ون،یعلو

 6 رایسم ،یخانیعل

 

 19 الهه ،یفرح

 

 10 دیوح ،یقربان

 

 2 دیرسعیم کاظمپور،

 16 الهه ،یابیریمیکر

 

 16 کِوِن گلوکنر،

 

 16 دیسع ،یمحمد

 2 لوفین مرادحاصل،

 7 داود ،یمراد

 11 سحرالسادات ،یرابرنسبیموسو

 

 4 یدمهدیس ،یاصفهانیناج

 17 مهرنوش راغب،ینجف

 7 مهیفه ،ینظر

 22 مهرداد نوابخش،

 9 رکسانا ،یکنامین

 


