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 چکیده
 ایعمده بخش در 19كويد ويروس شيوع شاهد 1398 سال اییانته ایهدر ماه

 است واضح پر. مدیبو ويروس نیا با رانای میاسال ریجمهو مواجه و جهان از
 می نیدر جامعه جها اریسیب ییراتمهمان ناخوانده موجب تغ این ورود كه

آن در ماه  گیو فرهن ،اجتماعیسیاسی ی،اقتصاد ییراتتغ قمیشود ابعاد ع
بعد مشهودتر خواهد بود. در مقاله پيش رو با استفاده از تحقيقات  یها
ح ریضمن تش این حوزه،شمندان دینظرات ان سیو برر تینترنای نیدامی

 ایت فضمی، به نقش و اهریت بيماریدیم ایمفيد بر ریبایخدمات و ابزار س
روي  پيشت تحوالت ایمهار ويروس پرداخته شده است. در نه ایبر برایس

 ایهریفناو تیآ تعامالت و قرارگرفته نیبيبر در پساكرونا مورد پيشایحوزه س
. است گرفته قرار سیبرر مورد تمیحاك و امعهج مردم، زندگي و برایس ایفض
 ابزار از استفاده فرهنگ در اییپساكرون عظيم تحول بيانگر تحقيق ایهسیربر
با رويكرد  ریبایس حکمرانی ایستهسیا تدوين لزوم و دارد ریبایس خدمات و

 جامعه را در بر دارد. ایازهنیجامع به  ییپاسخگو

 :ه هاواژ دلیک
 ، پساكروناریبایس حکمرانی، كرونا ويروس، 19دبر، كويایس ایفض 

  

                                                           
 Chamani.sasan@ut.ac.ir لیدفاع م لیبر دانشگاه و پژوهشگاه عاایس ایفض دیت راهبردیریم ریدكت ویدانشج 1
 لیدفاع م لیدانشگاه و پژوهشگاه عا میهيات علعضو  2



  78                                                                         و ويروس كرونا یبر یسا یحکمران
 

 مقدمه 
جه یک عدم تعادل، یا عوامل و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده انسان و یا عمل تیبیماری و ویروس ن

ن الهی در خصوص طبیعت )آب ها، خاک، نیو شکستن قوا تیقت هسقیناآگاهانه نسبت به ح
طبیعت، آب  گیروح انسان است که منجر به تخریب و آلود اهان و اشجار(، جسم و رفتار وگی  هوا،

قت جهان قیشود. خداوند ح می نیو رفتار فردی و اجتماعی جامعه انسا میها، هوا و بیماری های جس
است،  تین هسنیقت که در واقع همان قاعده ها و قواقیرا تدبیر کرده و هر نوع خروج از این ح تیهس

کما اینکه در مورد منشاء کرونا خوردن غذاهای حرام مثل خفاش و  شود می میمنجر به بالهای عمو
ست. لذا در درجه اول بهداشت و نیقطعی ی کنند که البته هنوز امر میمار را بعنوان منشاء کرونا ذکر 

ن الهی و رعایت عدالت فردی و اجتماعی نیبازگشت به قوا مستلزم تقویت آگاهی و  گیزند تیسالم
ت نیری از عقالگیو بیماری باذن اهلل باید به تدابیر تخصصی و بهره  گیر آلوداست و در صورت ظهو

نظامند و بهره بردن از فناوری های جدید و البته با تقویت علم و دانش تخصصی پزشکی به بهداشت 
ن واقعه بيشتر ایامن را در  ییغذای جهان و ساكنان آن، نقش اسالم در ارائه پروتكلها.و درمان پرداخت

ی برای تبليغات گسترده تر  نیجهای مجاز ی خصوص در عرصه فضانایتوان در میده و دیوجه گرمت
 ن اسالم نمود.دی

ن تیق.م( که نخس 430، از شیوع طاعون در آتن )نیهای عفودر طول تاریخ، همواره شیوع بیماری
ر گیکه جدیدترین بیماری فرا 19تا کوید  (12, ص. 2018د, )کمیسیون پهن بان ر بود.گیفرا نیبیماری عفو

های جبران ناپذیری بر انسان و حیات اجتماعی و اقتصادی او داشته است، خسارت نیدر وسعت جها
ل سیری مانند کرونا یا حوادث طبیعی مثل گیهای فرا در دوره معاصر، در شرایط تهدید ویروس .است

جاد سالمت ایمردم و جامعه و ی هادیازمننین میدر تا می، امکان مهریبایو زلزله، خدمات و ابزار س
 نیری است. در واقع زماگیص، اولویت بندی اقدامات، درمان و پیخیری، رصد، تشگی، اعم از پیشمیعمو

به شبکه ارتباطی مشترک   شود، امکان اتصال مردم میکه ریسک بیماری به سطح همه مردم نزدیک 
های به اینترنت و شبکه  سیون نفر جمعیت ایران امکان دسترمیلی 60روز نزدیک به )اینترنت(، که ام

، (65, ص. 1398) شاخص های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات,  اجتماعی را دارند لیالملو بین  لیم
ر گیو درمان فرا میو سالمت عمو تیاشها و ارائه خدمات بهد مهم برای کاهش توسعه بیماری تیفرص

توان میبر ایسی ن در بستر فضانیآید. همچ میو فردی به حساب  میهای الزم عمواز طریق ارائه دانش 
ی ر زيادسیاندها تا حد بایفر کیفيزيی از خدمات را به مردم ارائه نموده و آنها را از لزوم اجرای ر سیاب

 لینمود. بر این اساس، مرور اجمای ويروس جلوگير ی ه و فراگير سان از توسعندیاز نموده و بنیبي
-بر در ارائه انواع خدمات فراگير و سالمت محور در زمان شیوع بیماریایحوزه س تیهای خدماظرفیت 

شدت که پس از شیوع کرونا به تیيکی از موضوعا .ت برخوردار استمیاز اه 19ر مانند کوید گیهای فرا
های ویژه شبکهکننده در فضای مجازی و بهقرار داد، انتشار خبرهای نادرست و نگران کشور را مورد تهدید

، می، نظامیهای مختلفی علاجتماعی بود و هست. با توجه به قدرت تأثیرگذاری باالی ایران در حوزه
به  ا، کشورهای استکباری به رهبری آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد کشورسیسایبری در منطقه غرب آ
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له ویروس کرونا سوءاستفاده کرده و هرلحظه به دنبال سیوترین شکل ممکن از فضای ایجادشده بهکثیف
که در حال حاضر  لیترین عاممهم (120, ص. 1399)باجالن,  باشند.میمردم  نیبرهم زدن آرامش روا

سایبری است.  نیو حکمرا تیدم توجه به مباحث زیرساخکند، عمیکشور را در فضای مجازی تهدید 
در فضا و تسلط بر فضای مجازی را در  نیها قبل مباحث مرتبط با حکمراترین کشورها از دههپیشرفته

، لیای و اخبار جعن گام کشورهای غربی برای مقابله با تهدیدات رسانهتیاند. نخسدستور کار قرار داده
 ۶۰ن روندی تقریبًا از دهه نیدر کشورهایشان بوده است. چ لیتاجیسواد دی ای وارتقای سواد رسانه

 (67, ص. 1399)داوود,  الدی در کشورهای مختلف شروع شده است.می

د اینممیجامعه مهيا ی را برا ییهابر چه نوع سرويسایسی ن است كه فضااین تحقيق ایدر  لیسوال اص
 سیموثر هستند و هم در نظام سالمت كشور بتوانند نقش اسای از توسعه بيمار ی م در جلوگير كه ه

ن سوال این پاسخ به نیدر نظام سالمت چيست؟ همچی بر ایس نیحکمراند؟ در واقع خدمات ایفا نمای
ی ان ويروس و پيامدهایت خواهد بود كه با توجه به شيوع میر حائز اهسیاب تیآی هاریز در جهت گينی

خواهد ی در دوره پس از كرونا به چه نحوی بر ایيا خدمات سی بر ایس نیحکمرااز آن، وضعيت ی ناش
ن ایخواهد داشت. هدف از  سیآن تاثير اسای برای ست گذار سیان حوزه در نوع ایی بود و روند نگار 

ويروس  نظير شيوع تیت جامعه و كشور در اتفاقاریدیبر در مایسی ن نقش و تاثير فضاییتحقيق تب
ن نیباشد. در چمیآن ی هان فضا و تحليل چالشها و فرصتایی نده پيش روای یمسو تر 19كويد 

بر  نیدر فضای مجازی، حکمرا نیاری از کشورها به سمت استقالل در زیرساخت، حکمراسیشرایطی ب
یران و مردم، ای مسئوالن، مدروز در مورد این فضا، ارتقای سواد رسانهن بهنیفضای مجازی، وضع قوا

کشورهای مختلف  نیروند؛ یعمیها و خدمات مختلف در اینترنت پایش مستمر عملکرد سرویس
های اجتماعی، ن مختلف در شبکهنیدر س میشده بر روی افکار عموتأثیرگذاری همه عوامل عنوان

یم خصوصی دهند و توجه حداکثری به مباحث حر میقرار  سیها موردبرررسانموتورهای جستجو، پیام
ی و جستجو نیدامیبر مطالعات  نیمبت تحقيق حاضر (95, ص. 1399)داوود,  ها دارند.و حفاظت از داده
از  خیباشد. در ادامه به برمیمختلف ی هاتاین حوزه در وب سایشمندان دیانی هانظرات و نقل قول

ار نظام سالمت جامعه تیاطالعات و ارتباطات در اخی بر و فناور ایسی كه فضا تین ابزار و خدماریتدیكلي
 پردازيم.میقرار داده است 

 یبر ایس نیحکمراو  نیحکمرا
مباحثی را در خصوص تمایز بین دولت  ،2نیدرکتاب خود باعنوان تغییر حکمرا 1پروفسوردونالدکتل

استها به خط مشی سیمعه برای تبدیل است که جا 3دهد. دولت یک فراساختارنهادیمیارائه  نیوحکمرا
و  میجه( تعامل دولت، خدمات عموتی، پیامد )ننیدهد. حکمرا میها و قانون مورد استفاده قرار 

)قیونلو,  .، توسعه خط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت استسیاسیشهروندان از طریق فرایند 
                                                           

1 Donald Catell 
2 Transformations of governance 
3 Institutional superstructure 
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توان برای اشکال مختلف اقدامات اشتراکی مورد  میرا  نیاصل، مفهوم حکمرادر  (201, ص. 1397
تر در مات کالنمیاتخاذ تص نیمتوجه ابعاد استراتژیک تر هدایت است، یع نیاستفاده قرار داد. حکمرا

ست که" به کجا نیفقط متوجه این سوال  نیعبارت دیگر، حکمراخصوص نحوه هدایت و نقشها. به
ل باشد و خیری دگیم میباید در تص سیز هست: چه کنیر پی پاسخگویی به این سواالت برویم" بلکه د

 :در چهارسطح زیر مطرح است نیمفهوم حکمرا تیبا چه ظرفی

 سروکار دارد لیهای م، که با مسائل فراتر از حوزه دولتنیدر فضای جها نیحکمرا. 
 رای سطوح زیر است: سطح درون یک کشور. این سطح خود دا نی، یعلیدر فضای م نیحکمرا

 .لی، شهری و محنی، استالیم
 تهای مختلف سازمانها لی. این سطح شامل فعانیسازما نیدر فضای سازمان یا حکمرا نیحکمرا

از این سازمانها خصوصی  خیشود که معموال" باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. بر می
ها، نظیر )بیمارستانها، مدرسه تیولدیگر د خیاند )نظیر شرکتهای تجاری خصوصی( و بر

 ...)و تیشرکتهای دول
 شود. می لیتهایی در سطح محلی، كه این سطح شامل فعالیدر فضای جوامع مح نیحکمرا 

از هم متفاوت بوده و هریک  ، 3، دولت2، حکومت1تمیهای حاکواژه (46, ص. 1397)قیونلو, 
ت است و میساده، آنچه محل و مکان سلطه است حاک نیخود را دارد. به بیا اثر و کارکرد

و مشروط و متحقق حکومت است.  نیآنچه محل و مکان قدرت، حکومت؛ و دولت شکل عی
از جنس  لیها از دولت ناظر به دولت ناظم و سپس به دولت خدمتگزار تحوتحول دولت

های دولت نیوده است. یعوجه به سمت عموم و خصوص مطلق بعموم خصوص من
دهند. از میاز، در ضمن خدمتگزاری انجام نیدهی را در صورت خدمتگزار عناصر نظارت و نظم

ستند، بلکه خدمتگزار مردمند. حکومت نیرنده گیممیک تصتیهای مدرن دموکرااین نظر، دولت
ت میه آنکه در حاکواقع بازنمودگاری ارادست، یا بهنی« مردم»ز خود چیزی جز بازنمودگاری نی

ز گفت: نیبه شکل دیگری  سیگرایی استاد فردوشود به بیان سادهمیارایه شده است. این را 
، حکومت با حقوق و قانون «جهت»ت یا همان نیقانو-ت در ارتباط است با مشروعیتمیحاک

 ارد.ت معنا دمیمرتبط است و دولت با اعمال و اجرا. بنابراین سلطه تنها در ارتباط با حاک
 (54ص.  ،)همان

بیان شیوه و حالت حکومت کردن  Governanceشده است. تعریف Governanceمعادل لفظ  نیحکمرا
ایی از به مجموعه نیکند. در حکمرامیم سیحکومت کردن را تر جهتیابزار و ن Governmentاست و 

یی را برای حکومت کردن در دست هاها و رویهاستسیاقتدار و نفوذ،  فرایندها اشاره دارد که با قدرت،
ن، هنجارهای اجتماعی نید قوالی، وادی هدایت و کنترل است و با خلق و بازتونیرد. وادی حکمراگیمی

                                                           
1 sovereignty 
2 state 
3 government 
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 نیازمند جهت و تنظیم غایت است. یعنی نیحکمرا و اقدامات ساختاریافته در ارتباط است. از طرفی،
هدف تنظیم روابط   ،1تیت شرکمیکه در حاکطور رد. همانگیمیبرای هدف و غرضی شکل  نیحکمرا

پایدار را برای سهامدار تحقق بخشید.  مدیره است تا بتوان حداکثر منفعت و ارزشبین سهامدار و هیئت
توجه  نینگر، یعتوجه به اثربخشی فرایند، کل نیتواند فرایند محور، یعمی نیحکمرا گیویژ  لیطورکبه

العمل درست از عکس نیدرک بیرو نیپذیر یع نیبیپیش پدیده، ستم وسیو انفعاالت  به تمام فعل
پذیری در تلیم و مسئومیل تصلیبیان هم علت و هم د نیدر شرایط متفاوت، پاسخگویی یع نیحکمرا

 نیدار یعو ناظر به مکان و زمان مشخص و درنهایت جهت میانضما نیمسئله محور یع اقدامات،
 و ارتقاء مشخص باشد. لیه تعاابی بتیبرای دس هدایت و کنترل

 نیسایبر با حکمرا نیبه نام سایبر است )البته حکمرا میمتعلق مفهو نیحکمرا سایبری، نیدر حکمرا
در حال سایبری شدن است(. مفهوم سایبر در عین  نیآیند حکمرامیاما به نظر  سایبری متفاوت است،

 میمعادل مفهو ،2ه است. در کشور ما فضای سایبرای ناشناختدارای ابعاد و گستره میو درک عمو گیساد
تر از دو مفهوم قمیتر و عققید مینگارنده از سایبر مفهو به نام فضای مجازی قرارداد شده است. انگاره

های متنوعی پیرامون مجاز و مجازی فضای سایبر و فضای مجازی است. در چند سال گذشته بحث
سایبر این  ترین آشنایی با گسترهاست. البته شاید با کوچکبودن فضای سایبر شده  قیقیبودن و ح

ایی که نگارنده از آن به گرفت. پدیدهمیای و غیر مرتبط با حل مسائل سایبر شکل نهای حاشیهبحث
هایی از آن آشکارشده است. عالم نوپدید نه به عهلیکند، عالم نوپدیدی است که طمیسایبر یاد 

است که تاکنون بشر آن را  گیکنند، بلکه منظور شکل جدیدی از زندمیز آن یاد که حکما ا میعوالمثابه
ها از زمان هبوط ای است که بشر سالتجربه نکرده است. این عالم نوپدید در مقابل عالم عادت شده

 از این و تحوالت فناورانه تیآن را تجربه کرده است. انقالب کشاورزی و انقالب صنع )ع(حضرت آدم
ن فیزیکی خودرو نیطور مثال با قوابه نیشه بخشی از عالم محسوسات ما را تغییر داده یعمیه ،دست

ور شده و روی آب غوطه تیکش شده،د کرده، نفت استخراج و پاالیشلیروگاه برق تونی شده،طراحی
ن نیبر اساس قوا توانمیاکنون در عالم نوپدید سایبر، هواپیما در آسمان به پرواز درآمده است، اما هم

را ساخت. این تحوِل َژرف عالم نوپدید است که فراتر از تعاریف  تیز  مصنوعات و محسوسانیال خیعالم 
 (95, ص. 1397)احسان,  ساده از فضای سایبر یا فضای مجازی است.

 در مهار كرونای بر ایاز خدمات س خیبر 
توان از آنها در سطوح مختلفی  میر را ندارند، اما گیهای فراف کردن انتشار بیماریها امکان متوقفناوری 

در زمان شیوع كرونا، در ادامه ی بر ایاز کاربردهای ابزار س خیت بر آن استفاده کرد. برریدیمهار و می برا
 :شود میمطرح 

 

                                                           
1 Corporate Governance 
2 Cyberspace 



  82                                                                         و ويروس كرونا یبر یسا یحکمران
 

 یآموزش مجاز 
ویژه ای برای تشکیل کالس های آموزشی ت لیاینترنت و فضای مجازی به جز امکان آگاهی بخشی، قاب

محمود فتوحی رئیس دانشگاه شریف در این  .ها را داردها مدارس و آموزشگاهدانشگاه لیدر دوره تعطی
از دانشگاه ها به خاطر کرونا  خیلیار زیاد خواهد بود .سیب لیگوید: تحوالت در حوزه آموزش عا میباره 

اری از دانشگاه های بزرگ سیکه برای ب سیشده اند روش تدریمجبور به آموزش های مجازی و آنالین 
د که این شیوه  تدریس هم دنسیجه رتیاری از رؤسای دانشگاه به این نسیامروز ب. ه نبودجیا قابل تونید

اری خواهد گرفت. محتوای های سیافزاید: آموزش های مجازی رشد و رونق ب می. او مهم است
ن نقل و میرد و هگی میار همه دانشگاه ها قرار تیا در اخنیهای بزرگ د د شده دانشگاهلیکی تونیالکترو

 .تر شوندتر و خالقشود تا دانشگاه ها نسبت به آموزش حساس میانتقال اطالعات آموزشی موجب 
   (12, ص. 1399)خبرگزاري ايرنا, 

 ایانهایر ی هابازي
از به نیر در خانه است، گیرود و برای در امان ماندن از یک بیماری فرا میکودک به مدرسه ن تیوق 

حساب شده انتخاب شود تا ارزش ها و مفاهیم  میدارد. بهتر خواهد بود که این سرگر میسرگر
تال جیت پر از بازی دیاکنون اینترن (32, ص. 1399)بهداشت و سالمت,  .ردگیروانشناسانه را هم در بر ب

ری گیبا بهره  لید هستند، ودیشن است، پدر و مادرها هم برای انتخاب محصول مناسب دچار ترنیمیو ا
شن راه اندازی نیمیکه برای راهنمایی والدین در انتخاب بازی یا ا« خوبی باز »از یک سرویس رایگان 

 .روی کودکان بگشایند توانند دروازه های فضای امن مجازی بر میاست، والدین  شده

 میپلتفر ی كسب و كارها
بهترین روزها را پیش روی خود دارند تا بتوانند کسب در آمد کنند و از طرفی  میکسب و کارهای پلتفر
محمود  .بهترین فرصت برای تبدیل شدن بخشی از کارشان به پلتفرم را دارند تیکسب و کارهای سن

: یکی از موضوعات مهم توجه به کسب و کارهایی است کند میفتوحی رئیس دانشگاه شریف تأکید 
رشاهد گسترش و خلق کسب و کارهای خیکه برمبنای فناوری اطالعات شکل گرفته است در سال های ا

ان و استارتاپ نیآن  شرکت های دانش ب کنم دردوران بیماری کرونا و پس از میبودیم و فکر  تیاینترن
و پزشکی بودیم  سیسال های گذشته شاهد ارتباط رشته های مهند ها بیشتر شود .عالوه بر این ما در

 (21, ص. 1399)خبرگزاري ايرنا,  . ار نزدیکتر و پیچیده تر خواهد شدسیو این ارتباط ب

 كارمندانی دوركار 
لت را به معنای واقعی ک را درک کنند و دونیت جدی دولت الکترومیاین روزها دولت و نهادها باید اه

ک آشنا باشند، شاید شرایط نیکارمندان باید با فضای دولت مجازی و الکترو .کی مدیریت کنندنیالکترو
امکان خروج از منازل را نداشته باشند و دولت باید پاسخگوی  تیبه نحوی برسد که افراد تا مدت موق

 .ازهای آن باشندنی
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 رصد توزيع عادالنه
ک به قدری به هم پیوسته نیره دولت الکتروجیزن نین منوال است یعمیوزیع هم به هد و تلیدر بحث تو

 نیزما .رود و مصرف کننده نهایی این کاال کیست مید به کجا لیم چه کاالیی از کجا تونیباشد که ما بدا
ا به ست که در بحران ها با تعزیرات و ناجنیکه کد شناسه های کاال به همراه اجناس باشد دیگر الزم 

 .م چه کاال کجا و چه مقدار استنیدا میدنبال کشف انبارهای احتکار باشیم چرا که 

 کنیسالمت الکترو
ک مطرح شد. تا پیش از آن، میدر سطح آکاد 1999ن بار در سال تینخس« کنیسالمت الکترو»اصطالح 

و پزشکی بود، مورد  این مفهوم در بخش صنعت و بازاریابی در ارتباط با هر چیزی که مرتبط با رایانه
 .گرفتمیقرار استفاده

صرفه و امن از به استفاده مقرون »کی را به عنوان نی( سالمت الکترو2019ز )نی نیسازمان بهداشت جها
های مرتبط با سالمت تعریف کرده  نهمیاز سالمت و ز نیباتیبرای پش تیو ارتباطا تیهای اطالعا فناوری

ق قینظارت بر سالمت، ادبیات سالمت، و آموزش، دانش و تح که شامل خدمات مراقبت سالمت،
 .سالمت است

 سالمت همراه
را مطرح کرده که « سالمت همراه»های موبایل، مفهوم ی ، کاربرد فناور«کینیسالمت الکترو»در حوزه 

نارایان مین بار توسط الکس تیگسترش یافته است. این مفهوم برای نخس میبا هدف بهبود سالمت عمو
ت یافت. در سال میمطرح شد و پس از آن عمو 2000در سال  (44, ص. 2004)ایستفان,  نیو استپا

ای همراِه در حال  های ارتباطی و شبکه فناوری»ان و الکال سالمت همراه را به عنوان نی، استپا2003
ان و دیگر نی، استپا2004دند و در ادامه در سال تعریف کر« های مراقبت سالمت ستمسیظهور برای 

 حوزه»است که  میل مطالعات پیشین خود توضیح دادند که سالمت همراه مفهومیهمکارانش در تک
« تیهای ارتباطی در مراقبت سالمسازی، رایانش موبایل، سنسورهای پزشکی و دیگر فناوری های شبکه 
 رایانش موبایل، سنسور پزشکی و فناوری»همراه اشاره به  دهد و بر این اساس، سالمت میرا پوشش 

ان و همکارانش کتاب نی، استپا2006ن در سال نیدارد. همچ« برای مراقبت سالمت تیهای ارتباطا
ف کردند که در آن، سالمت همراه به لیرا تأ« های در حال ظهور سالمت همراه ستمسیسالمت همراه: »

تعریف « های مراقبت سالمت ستمسیهور ارتباطات و شبکه موبایل برای های در حال ظ فناوری»عنوان 
ت پزشکی و سالمت لیفعا»سالمت همراه را به عنوان   زنی( 2011« )بهداشت نیسازمان جها»شده است. 

تال جیار دیتیهای کنترل بیمار، دسهای همراه، دستگاه های موبایل مانند تلفن که با دستگاه  میعمو
، 2014ون اروپا )میسیاند. ک ، تعریف کرده«شود می نیباتیم پشسیهای بیر دستگاه شخصی و دیگ

های مذکور، سالمت ل آن، عالوه بر دستگاه میرا پذیرفته و در تک نی( تعریف سازمان بهداشت جها2015
 تگاهتواند به دس میکه  تیو تندرس گیهای سبک زند کیشنلیهایی چون اپکیشن لیاپ»همراه را شامل 

های های راهنمای شخصی، یادآوری کننده  ستمسین نیهای پزشکی یا سنسورها متصل شود و همچ
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م سیصورت بیشود و پزشکی از راه دور که به  میو پزشکی که از طریق پیامک فراهم  تیاطالعات سالم
 .، دانسته است«شود مین میتأ

ل آن، عالوه بر دستگاه میرا پذیرفته و در تک نیجها( تعریف سازمان بهداشت 2015، 2014ون اروپا )میسیک
که  تیو تندرس گیهای سبک زند کیشنلیهایی چون اپکیشن لیاپ»های مذکور، سالمت همراه را شامل 

های راهنمای شخصی،  ستمسین نیهای پزشکی یا سنسورها متصل شود و همچ تواند به دستگاه می
شود و پزشکی از راه دور  میو پزشکی که از طریق پیامک فراهم  تیهای اطالعات سالمیادآوری کننده 

 .شود، دانسته است مین میم تأسیصورت بیکه به 

ل لیبه د میهای سالمت عموستمسیک و سالمت همراه در نیراهکارهای سالمت الکترو گیروند یکپارچ
یند ارائه مراقبت سالمت، مراحل فرا میکی و سالمت همراه در تمانیاست که سالمت الکترو مینقش مه

 (14, ص. 1399)بهداشت و سالمت,  .ری داردگیری، درمان و پیگیممیص، تصخیری، تشگیاعم از پیش

 های محیطی گیص آلودخیاینترنت اشیاء و تش
, 2019)کاشالیا,  تبر اینترنت اشیاء مورد توجه قرار گرفته اس نیمبت میص اپیدخیهای تشامروزه مدل 

های مختلف، امکان ستم سیبا استفاده از تجهيزات و  بر اینترنت اشیاء نیهای مبتفناوری   (300ص. 
ل روابط و رفتارهای افراد را فراهم لیافراد و محدوده های آلوده و تح میو پایش دائ نیکنترل، پیش بی

 کنند. می

 را با استفاده از شبکه نیو کنترل بیماری عفو نیبی ستم پیشسییک  (2013) ال، ماسودا و هولمبرای مث
های  توانایی فهم پویایی گروه تیهای موقکنند که داده  میطراحی کردند و مطرح  تیهای موق

برای تجزیه های بهتری تواند به یافتن روش میاجتماعی را با توجه به زمان و گسترش بیماری دارد و 
سازی برای  ، چارچوب مدلتیهای موقر کمک کند. شبکه گیو کنترل بیماری فرا نیبی ل، پیشلیو تح

 های اجتماعی هستند که ماسودا و هولم از این چارچوب استفاده کردهدر شبکه میفهم گسترش اپید
 دیگری، سوود و ماهاجاندر مطالعه  .را طراحی کنند نیبیماری عفو نیستم کنترل و پیش بیسیاند تا 

طراحی کردند  انیص و مدیریت گسترش ویروس چیکونگوخیبر اینترنت اشیاء را برای تش نیستم مبتسی
ص ویروس دیگری ممکن است کاربرد خیص این ویروس بود و برای تشخیستم تنها برای تشسیکه این 

را با  A (H1N1) نزا نوعستم نظارت و کنترل انفوالسیو همکارانش  ن ساندهونینداشته باشد. همچ
آوری و سم طراحی شده در جمع نیل شبکه اجتماعی طراحی کردند که مکالیاستفاده از تجزیه و تح

ار سودمند بود. سیهای بدست آمده از سنسورهای اینترنت اشیاء و رایانش ابری بل داده لیتجزیه و تح
دی برای کاهش خطا لینوان توانمندساز کاینترنت اشیاء را به ع ق دیگری، تورکو و همكارانشقیدر تح

دهند که موارد ثبت شده از بیمار  میاند. آنها توضیح  دانسته نیهای عفو در شناسایی و درمان بیماری
های تواند به طور اثربخشی جمع آوری شود و با استفاده از فناوری میکه در جاهای مختلف ثبت شده، 

بر اینترنت اشیاء را برای  نیو همکارانش چارچوب ابر مبت ی، سارینشود. در نمونه دیگر  سیپیشرفته برر
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 میص این ویروس به کار گرفته خیطراحی کردند که این چارچوب برای تش کنترل شیوع ویروس زيكا 
 (19, ص. 2019)کاشالیا, تواند به کار برده شود.  میهای دیگر ن شود و در ارتباط با ویروس

 ری ماشین راهی برای یافتن الگوی توسعه ويروسگیحجيم و یادی هاداده
ها شود. این فناوری  میاستفاده  نیهای عفو های علم داده در مبارزه با شیوع بیماریامروزه از فناوری

ها ترکیب هکند و با نقشه و محل دادمیر را جمع آوری گیهای مختلف در ارتباط با بیماری فرا داده
هایی که  ر گسترش بیماری و جمعیتسیتواند به عنوان راهکاری برای شناسایی ممیکند و لذا می

 .بالقوه در معرض ابتال هستند، در نظر گرفته شود

های ساخت یافته و ساخت  ل بزرگ داده، شامل جمع آوری حجم زیادی از دادهلیدر واقع تجزیه و تح 
ری است. گیم میها و استفاده از آن در تصل یافته لیها، تجزیه و تح ش از دادهافته، بیرون کشیدن ارزنی

و درست را فراهم  مین فرایندی امکان پاسخ گویی علنیر، استفاده از چگیهای فرادر ارتباط با بیماری 
ت و از اسنیر مدرن، راهکاری چندوجهی موردگیهای فرا بیماری گین با توجه به پیچیدنیکند. همچ می

را ندهد.  سیمعنادار و ملمو جیراهکارهایی که صرفًا بر اساس بزرگ داده هستند، ممکن است که خرو
های واقعی و به روز از  ری دادهگیر با به کار گیهای فرار متمرکز بر مبارزه با بیماریخیهای ا لذا تالش

آوری تری را جمع های کاربردی  های اجتماعی است که داده منابع مختلف مانند اینترنت اشیاء یا شبکه
 (33, ص. 2018)کمیسیون پهن باند,  کند.میل داده را بهتر لیکند و اثربخشی تجزیه و تح می

 کاویری ماشین و داده گییاد
بعدی آن ن شیوع نیر و همچگیپویایی بیماری فرا نیری ماشین در پیش بیگیکاوی و مدل یاد داده

 اند، ارائه ها گرفته ز داده هایی را بر اساس الگوهایی که ا نیبی های آنها، پیش کنیسودمند است و تک
 .دهد

ری شیوع انفوالنزا گیامکان پی سیبرای مثال، محققان دانشگاه بریستول انگلستان از توئیتر برای برر
منطقه پرجمعیت انگلستان را جمع  54هفته از  24هزار توئیت را روزانه در  160استفاده کردند. آنها 

بود که کاربران در مورد عالیم خود مانند صرفه، تب یا سردرد  تیها حاوی اطالعا کردند. این توئیت
نرخ مبتالیان به آنفوالنزا را با دقت باالیی  نیداشتند. الگوهای مستخرج از این مطالعه، امکان پیش بی

های هوشمند و قدرت رایانشی باال روی اطالعات، شین با الگوریتمری ماگینشان داد. درواقع یاد
 .(peterson, 2012, p. 43) کند میبیماری و شیوع آن استخراج  نیالگوهایی را برای پیش بی

 ک در بیماری های سرایت پذیر مثل کروناتیهوش مصنوعی و ربا
 میک تیهای ربا ر دارد و دستگاهگیهای فرا دی را در زمان شیوع بیماریلیپزشکی از راه دور نقش ک

ری از بیمار و یا گیها برای نمونه  توان از ربات مین مواقعی استفاده شوند. برای مثال، نیتوانند در چ
ها برای  های بیمارستان خوابعالیم بیماری وی استفاده کرد و یا از هوش مصنوعی در تخت سیبرر
ها برای حمل زباله ربات  خین برنیهمچ برد.بهرهازنینترل عالیم بیمار و یا حرکت خودکار در مواقع ک

ر پرسنل میشوند که در کاهش مرگ و  میهای آلوده به کار گرفته  اتاق نییا ضد عفو نیهای بیمارستا
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 19کا در ارتباط با بیماری کووید توان در امریمیک را تیای از کاربرد ربا مؤثر است. نمونه نیو کادر درما
ها کار  روند و ربات میبه اتاق وی ن نیبستری است که کادر درما قیدانست که فرد مبتال شده در اتا

 (56, ص. 2020)کنت,  دهند. میاتاق را انجام  نیکنترل بیمار و وضعیت وی و نظافت و ضدعفو

ری های جدید، الزامات جدیدی را برای سالمت، بهداشت و درمان بوجود آورده که بطور حتم فناو
های  م. ورود به دوره ظهور فناوریتینظام پزشکی با توجه به شرایط جدید هس سیازمند به باز مهندنی

ها، ک شدن همه انواع ارتباطات و اتصال همه انسانتیگرایی، هوشمندسازی و اتوما جدید و عصر اتصال
پردازی، با توانش داده  پذیر و  برنامه میها بر بستر الگوریتاطالعات، اشیاء و فرآیندها به دیوایس 

کاوی و هوشمندسازی اخطارها، یک نوع ظرفیت اخطار هوشمند برای توجه دادن به بیماری، داده 
ارتباطی  لیخهای دا با ظرفیت همه کاربران متصل به فضای مجازی یا شبکه تیدرمان و خودمراقب
 .فراهم کرده است

 ینظام پزشك مجاز 
ازمند به باز نیفناوری های جدید، الزامات جدیدی را برای سالمت، بهداشت و درمان بوجود آورده که 

های جدید و عصر  م. ورود به دوره ظهور فناوریتینظام پزشکی با توجه به شرایط جدید هس سیمهند
ها، اطالعات، ک شدن همه انواع ارتباطات و اتصال همه انسانتیگرایی، هوشمندسازی و اتوما اتصال

کاوی و پردازی، داده با توانش داده  پذیر و  برنامه میها بر بستر الگوریتاشیاء و فرآیندها به دیوایس 
هوشمندسازی اخطارها، یک نوع ظرفیت اخطار هوشمند برای توجه دادن به بیماری، درمان و 

ارتباطی فراهم کرده  لیهای داخ یت همه کاربران متصل به فضای مجازی یا شبکهبا ظرف تیخودمراقب
ای، بیمارستان مجازی، پرستاری از از سوی دیگر، ظهور پزشکی جدید در قالب رادیولوژی مداخله. است
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زشی راه دور، جراحی از راه دور، داروخانه از راه دور، توانمندسازی از راه دور، پایش از راه دور و آمو
 .های اورژانس و اضطراری از راه دوره امکان پذیر شده استپزشکی از راه دور، مشاوره از راه دور و کمک

ار از موارد اساسًا سیت مکان و فاصله را کمرنگ کرده و در بمیظرفیت سالمت و پزشکی از راه دور، اه
ر سالمت و پزشکی گیدرتمند و فراهای قرغم توانایی لیت مکان و فاصله را از بین برده است. لذا عمیاه

م. تیهای جدید هس ازمند تقویت قدرت سالمت و پزشکی مرتبط با فناورینیایران،  میجمهوری اسال
ها در اری از عرصه سیشویم اما ب میاز ننی و فیزیکی بی نیبدیهی است هرگز از پزشکی حضوری، عی

تر و کارآمدتر  ای مندتر، محاسبهت نظاملیقاب پزشکی سیهای جدید و بازتعریف مهندپیوند با فناوری 
های مزمن، ص و درمان بیماریخیت سالمت و پزشکی دوفضایی در پایش، تشمیاه .پیدا خواهد کرد

ن ویروس میبخش مثل ههای سرایتل و زلزله و بیماریسیمخاطرات ناشی از حوادث طبیعی مثل 
ن میاست در جهت تأ میت. این ظرفیت امکان مهروشن و بدیهی اس 19جدید کرونا و بیماری کووید 

در قالب پرستاری از راه دور، مشاوره  تی، خدمات مهارمیعمو تیناظر بر خودمراقب میهای مرد همکاری
 .های مرتبط با فضای هوشمند مجازی که یک ضرورت جدی استر و همه مقولهگیاز راه دور و درمان فرا

 شمنداندیجهان پساكرونا از منظر ان
موارد تاثير پذير و  خیها نخواهد بود. در برر حوزهایس راتییبر در پساكرونا مستقل از تغایوضعيت س

توان در میجهان در پساكرونا  تین با اطالع از روند آایگر تاثيرگذار خواهد بود. بنابردیی در موارد
خصوص وضعيت  شمندان دردیاز ان خیبر پساكرونا صحبت كرد. در ادامه به نظرات برایخصوص س

بر در پساكرونا ایسی رورات پيشییها، تغرینده نگاین ایپردازيم و با درنظر داشتن میجهان پساكرونا 
 م:ایینممی سیرا برر

  1جوزف نای
امریکا رونمایی کرد که تمرکز  لیت منیجمهور امریکا از سند راهبرد ام، دونالد ترامپ رئیس2017در سال 

نواقص موجود در این راهبرد را نمایان کرد  19-های بزرگ است. ویروس کوویدان قدرتمیآن بر رقابت 
ب که اگر بر فرض، ایاالت متحده بتواند به عنوان یک قدرت بزرگ بر سایرین تفوق یابد، اما تیبدین تر

 همانطور که ریچارد دانزیگ به طور خالصه به شرح این .ن کندمیت خود را تانیتنهایی امتواند بهمین
پرداخت: دستاوردها و محصوالت حاصل از فناوری در قرن بیست و یک، نه فقط  2018مساله در سال 

 نیز جهانیدر سطح توزیع، بلکه متعلق به همه جهان است درست همانطور که پیامدهای ناشی از آن 
هرکدام که  تیای، پرتوها و تشعشعاهای رایانهمصنوعی، ویروس های هوشستمسیها، است. پاتوژن

زا باشند. الزم ز مشکلنیجهان  میتوانند برای تمامیاگر سهوا منتشر شدند، عالوه برای ما،  تیاز آنها ح
م، از سامانه نیسازی کهای اقتضایی مشترک را رعایت و آنها را پیادهاست تا معاهدات، هنجارها و برنامه

م از پس خطرات نیک بهره ببریم تا بتوادهی موردقبول همه و کنترل و نظارتهای مشتر های گزارش
در بخورد با این جنس تهدیدهایی چون تغییر  .شویم، بربیاییممیمشترک و متعددی که با آنها روبرو 

                                                           
1 Joseph S. Nye, Jr.استاد ممتاز دانشگاه هاروارد  
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توان صرفا به توانمندی میست، ننیکه محدود به جغرافیایی خاص  19-هوا و ویروس کوویدوم و آبلیاق

ت توانمندی سایر کشورها در مواجهه با میاه رویارویی، مالحظهت در این قید موفلیامریکا اکتفا کرد. ک
دهد، اما  میخود را در درجه اول قرار  لی. بدیهی است که هر کشوری منافع من مسائل استنیاین چ

شوند. ویروس کرونا به مینظرانه( تعریف ای )موسع یا تنگمسئله اینجاست که این منافع با چه دامنه
 (10, ص. 1399)خبرگزاري رسا,  ایم.تنظیم راهبرد خود با جهان جدید ناکام بودهما نشان دادکه در 

  1بلتنیرابین 
رشد  و اقتصاد روبه میسازی اقتصاد را بشکند. قدرت نظانیتواند کمر جهامیر کرونا گیویروس همه

های فکری خود، های پیشرفته و سرمایهچین از فناوریچین سبب گردید تا امریکا نسبت به خلع ید 
مشی نماید. افزایش فشارهای ز مجبور به پیروی از این خطنیراسخ پیدا کند و متحدین خود را  میعز

ن که با اقصی نقاط میره تاجیهای زناری از شرکتسیبرای کاهش انتشار گاز کربن ب سیاسیجمعی و 
ها و جوامع را ها، شرکتدولت 19-ل برد و در حال حاضر، ویروس کوویدکنند را زیر سوامیعالم کار 

مجبور کرده است تا ظرفیت خود را برای رویارویی با نوعی از خود انزوایی اقتصادی افزایش دهند تا 
ن شرایطی، امکان بازگشت جهان به آن ایده نیدر چ .بتوانند با این شرایط جدید خود را سازگار نمایند

ماید و ینمار دور از ذهن سیریزی شد، بپی 21شدن متقابل و نافع برای همه که در ابتدای قرن نیاز جها
م، معماری نیگرایی اقتصادی در سطح جهان صیانت نکاگر از دستاوردهای مشترک خویش از هم

د. رو میسرعت رو به انحطاط گزارده شده است، به 20، که بنای آن در قرن نیاقتصادی جها نیحکمرا
کی، تیر نشدن در منازعات ژئوپلگیو در  لیالملهای بینبه منظور ابقای همکاری سیاسیجه، رهبران تیدر ن

که بتوانند این  سیاسیدسته از رهبران آن.گردند می میخود تنظیهای جدید مجبور به ایجاد نظم
 ند.گردمیمند بهره سیاسیویروس را مهار کنند، در نزد مردم خود از سرمایه 

  2نیکیشوره محبوبا
و صرفا، به روند  مایدینمادین تغییری ایجاد ننیطور بهای اقتصادی جهان بهریگیجهتویروس کرونا در 

 نیشدن امریکایی به جها نیبخشد: عبور از جهامیهاست شروع شده است سرعت که مدت نیدگرگو
واهد یافت؟ مردم امریکا اعتقاد خود را اما چرا این روند ادامه خ .شدن با مرکزیت هرچه بیشتر چین

های حاصل از تجارت آزاد، نامهاند چرا که تفاهمشدن از دست داده نیالملل و جهانسبت به تجارت بین
ن هستند و در نقطه مقابل، چین اعتقاد خود را از دست گیها زهرآ با یا بدون دونالد ترامپ، برای آن

دوخت. رهبران چین  خیبایست دیده خود را به دالیل ژرف تاری یمنداده است. اما چرا؟ در اینجا 
یاد دارند که همه آن اتفاقات خوبی بهرا به 1949تا  1842ر و خواری کشورشان بین سالهای قیدوران تح

ا است  نیه دقیوقت در انزوا جدا نمودن چین از بسردمداران آن لیاخیهای بیهوده و بیمعلول تالش

                                                           
1.tRobin Niblet  المللموسسه سلطنتی روابط بین -هاوس  رئیس اندیشکده چتم 
2.Kishore Mahbuban   آیا چین برده "دانشگاه ملی سنگاپور؛ نویسنده کتاب  –پژوهشگر برجسته موسسه پژوهشی آسیا

 "است؟
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صرافت افتاده و با تعامل با جهان موفق به تجدید حیات اقتصادی چین به این چند دهه، که در عوض در
 گینان فرهنمینفس و اطن ملت چین از نوعی به اصطالح انفجار اعتماد بهنیخود شده است. همچ

ران به توانند در هر جا و هر شرایطی با دیگمیمند شده است که به آنها این روحیه را بخشیده که بهره
 .رقابت بپردازند

امریکا تنها ام، ل و مدرک در کتاب جدید خود "آیا چین برده است؟" آوردهلیجه، همانطور که با دتیدر ن
: اول اینکه اولویت نخست خود را صیانت از سروری و آقایی خود بر دو گزینه پیش روی خود دارد

کی با حاصل جمع صفر با چین وارد شود و یتو ژئوپل سیاسیجهان قرار داده و در یک نزاع اقتصادی، 
چراکه مردم امریکا این روزها از شرایط اجتماعی  -خواهد سطح رفاه مردم خود را مییا آنکه، اگر 

تر، همکاری اگرچه توصیه عاقالنه .بهبود بخشد، ناچار به همکاری با چین است -برد میرنج  نینابساما
ه چین وجود دارد، سنبه این توصیه لیکه در امریکا ع سیاسیموم با چین است اما با توجه به فضای مس

 پر زور نخواهد بود. عاقالنه

 1جان آلن  
طور  ، و بهتیکه از قبل بوده است، فاتحین بحران کرونا خواهند نوشت. هر مل تیتاریخ را بنابر سن

ین بیماری در سطح فرسای ناشی از اای هر فردی، در این روزها متحمل فشارهای طاقت فزاینده
شان یگانه سیاسیهای اقتصادی و هایی که به ناچار هم از طریق نظامدسته از ملت اجتماعی است. آن

هایی کنند، نسبت به سایر ملتمی گیدر مقابل این ویروس ایستاد میو هم از نقطه نظر سالمت عمو
د را پیروز و فاتح بحران خواهند خواند. که در مواجهه با این بیماری سرانجام دهشتناکی داشته اند، خو

گرایی و بهداشت ودرمان ، چندجانبهسیها این یک پیروزی بزرگ و مسلم برای دموکرادر نظر بعضی
هرحال این  به .ای واضح از حکومت اقتدارگرایانه و جازم خواهد بوددیگر، جلوه خی، و در نظر برنیجها

ویروس م. نیم آن را تصور کنیتوامیکند که ما صرفا میریزی نو طرح الملل را ازبحران، شاکله نظام بین
 .ان کشورها را افزایش خواهد دادمیبار خواهد آورد و تنش به  گیهای اقتصادی آشفتتلیکرونا در فعا

وکارها  شدن کسب را، خصوصا با تعطیل نیمدت، این ویروس احتماال ظرفیت مولد اقتصاد جهادر دراز
برای ملل  سیری کاهش خواهد داد. این دگردیگیطور چشم روی کار، بهنیگسستن افراد از  و از هم

ار دارند، تیپذیر را در اخ بسیلحاظ اقتصادی آ از کارگران به گیدرحال توسعه و آنهایی که بخش بزر 
های و نزاع  تیثبال افزایش بیلیدالملل به  تری خواهد بود. در مقابل، نظام بینمراتب بزرگخطر به 

 های شدیدی خواهد شد.گسترده در داخل و خارج از مرزهای کشورها متحمل فشار

  2کوری شایک
 گیشایستو عدم  تیمهارن بی نینظرانه موجود در دولت ایاالت متحده امریکا و همچل منافع تنگ لیبه د
که  تی. درصورنخواهد کرد عنوان رهبر جهان یاد ا از امریکا بهنیدیگر اذهان مردم سراسر دآن، 

                                                           
1. John Allen  المللی کمک وهای بینرئیس موسسه بروکینگز؛ ارتشبد بازنشسته نیروی دریایی امریکا؛ فرمانده سابق نیر

 به امنیت ناتو و نیروهای امریکایی در افغانستان
2.Kori Schake  الملل دانشگاه پرینستوناستاد علوم سیاسی و روابط بین 
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کردند تا میتر و هرچه بیشتر ارائه ر را زودگیهمهاطالعات مربوط به این بیماری  لیالملهای بینسازمان
ها بتوانند منابع و موارد الزم برای مقابله با این بیماری را تعبیه و خود را نهایتا آماده مقابله با دولت

ر بودیم. گیاین بیماری همه نیامروز شاهد مهار حداکثری تاثیرات جها صورتاین ویروس کنند، در آن
کرد تا به همگان میدهی شد و ان را سازمانمیباست پیش قراول آن میاین آن چیزی است که امریکا 

واشنگتن   .ستنیباشد، اما به تحقق صرف آن محدود میداد که امریکا با این دنبال منابع خود مینشان 
 و حال جهان به ورطه هولناکی خواهد افتاد. ا رفوزه شدنیدر امتحان رهبری د

 شمنداندیتحليل نظرات ان
جهان پس از كرونا، موارد زير قابل ی نده پيش روایشمندان در خصوص دیبا در نظر گرفتن نظرات ان

 باشد:میاستنباط 

ن ويروس ایت ریدیمهار و م با تیبانگير كشور خواهد بود و حریآثار و تبعات كرونا مدتها گ (1
 ن ويروس همراه خواهد بود.ایبشر من بعد با  گیتوان گفت كه زندمیمنحوس، 

 کیشمندان و صاحب نظران غالبا نقطه ثقل مشتر دیها و نظرات ارائه شده توسط انتحليل (2
ن ويروس ایاز ی ناش سید منتظر تحول اسااین است كه نبایندارند و تعدد آراء موجود بيانگر 

 خیع يا تعويق بررین ويروس و شيوع آن باعث تسایم، بلكه عمدتا نیبمای در تمدن بشر 
 ندها و رويدادها خواهد شد.ایفر

از آن ی د منتظر تبعات ناشایده و بدیگری كا و هم پيمانان وریآمی باعث ركود اقتصاد 19كويد (3
 بود.

 19بر عليه يك دشمن مشترك بنام كويد نیاتحاد جهای نه ساز میز (4
 مین كشور بر جهان ایی كا باعث تضعيف سلطه و رهبر ریلكرد ضعيف و غير قابل قبول آمعم (5

 شود.
باعث ترويج قاعده خود  لیبزرگ بين الملی ر كشورها توسط شركت هاایاستفاده از ظرفيت س (6

 گردد. میبزرگ ی در بين شركتها میتنظي

 از كرونای ناشی رات محيطییتغ
خودشان پی ببرند. اینکه علم  نیو کم توا نیطور واقع بینانه به ناتواکرونا موجب شد تا انسان ها به 

مقابل   گیار کم است. از سوی دیگر هم جلوه های جدیدی از واقعیت زندسین بمیانسان روی تسلط بر ز
دن به آگاهی و علم دارد.  این سیاری برای رسیانسان قرار گرفت که این انسان احساس کند هنوز راه ب

شود و دانشمندان پی  مین کشف موجب ارتقای علم میدارد که باید کشف شود و ه نیسویروس واک
نزدیک به  .می کنندبیشتر و بهتری در جهت خدمت به سالمت مردم کشف  میدر پی دستاوردهای عل

یک ماه است که کارکنان دولت در خانه ماندند و کار خودشان را انجام دادند در این مدت دیدیم که 
در فضای مجازی شکل  نیکم شد، به محیط زیست کمک شد و بستر کارآفری گیا خلوت و آلودهابانخی
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ار خوبی هم برای سیجه بتیگرفت این موضوع به اجبار و فقط به خاطرویروس کرونا انجام شد که ن
 .دولت داشت

ا امده بود تا کشورها فرصت پیدنیپیش  تیر فرصخیتوان گفت حداقل در یکصدسال ا میبه جرأت 
بگذارند.  نیشهروندانشان، توانمندی های خود را در معرض آزمون جها تینه حفاظت از سالممیکنند در ز

شیوع ویروس کرونا فرصت مناسبی است تا حکمرانان کشورهای مختلف از شرق تا غرب عالم، مهارت 
ان به نیو جهات های نظام بهداشت و درمان خویش را به بوته امتحان بگذارند لیو قاب سیاسیمدیران 

ری، مدیریت و کنترل بحران گیعینه مشاهده کنند سردمداران کدام کشورها از مهارت کافی برای پیش
توانند ضمن سنجش سرمایه اجتماعی خود که در  میبرخوردار هستند و  19عامل بیماری کوید  میاپید

شهروندان خود محافظت کند از جان میبه گفتار و دستورات حاکمان جلوه گری  میقالب اعتماد عمو
 .کنند

بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است از سالمت گرفته تا اقتصاد  گیکرونا ویروس تمام حوزه های زند
تر خواهد بود نیاین وضعیت برای پس از کرونا بحرا. ،صنعت و حوزه شخصی و فردی افراد جامعه را

ها و سنت های فتاراجتماعی بر اساس عادتکند و ما یک تغییر ر میتغییر  گیرویکرد افراد به زند
سازی محدودیت ها  نیو بحث جها لیکشورها خواهیم داشت. در عرصه تعامالت بین المل گیفرهن

ت خود بیشتر لیشود و افراد به م میت تر و پررنگ تر میشود. مرزها برای دولت ها پراه میبیشتر 
را  نیشود و دولت ها برنامه ها وبودجه های کال میکنند البته در حوزه علم رقابت ها بیشتر  میتوجه 
دهند. به احتمال زياد یکی از بحث های مهم دولت ها  میقات قرار قیار پژوهشگران برای تحتیدر اخ

اری روی این موضوع خواهند سیپس از کرونا توجه به موضوع نانو است کشورها سرمایه گذاری ب
 خیم و بردین حوزه بوایی ندهاایع در فرریز شاهد تسنی برایسی داشت. در عرصه تعامالت بشر با فضا

 به شرح زير در حال وقوع است: سیرات اساییتغ

 ها از جانب مردمریمردم و پذيرش انواع دوركا گیجاد شده در سبك زندایرات ییتغ 
 جاد شده در فرهنگ مردم و معاشرت آنها با هم و توسعه روابط مجازيایرات ییتغ 
 برایتفاده از ارتباطات و خدمات تحت بستر ساجبار جامعه به اس 
 برایسقوط امپراليسم سلطه يك طرفه بر بستر س 
 مجازيی هاها و آموزشاز ويدئو كنفرانس میاستقبال عمو 
  و بهداشت کیبر در پزشایسی هااز ظرفيتی استفاده حداكثر 
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 و پيشنهادی جه گير تین
-از ظرفيتی استفاده حداكثر ی ل بيشتر بشر براایتم شدن جهان وی بر ایع در سرین اثر كرونا تسریمهمت

ساله  10 نین بود كه جهان در يك افق زماای لین حوزه هست. قبل از شيوع كرونا برآورد احتماایی ها
 تیبه نصف يا ح نین بازه زمااین ويروس احتماال ایخواهد داشت؛ با وقوع و شيوع ی بر ایس لیتحو

ترین تهدید برای مردم در ش خواهد يافت. مهمایشدن جهان افزی بر ایكمتر تقليل يافته و سرعت س
ادراکی ترکیبی بر بستر فضای مجازی رهاشده و مدیریت بستر آن توسط  تیحال حاضر جنگ شناخ

وزها بیش از خود نیم که شایعات و فیکتیگرا است. در موضوع ویروس کرونا شاهد هسعناصر غرب
های ور و آرامش مردم است. در این جنگ دشمنان با روایتکرونا در حال خسارت واردکردن به کش

ها و اعتقادات ، ارزشمیها و صدمات ویروس کرونا در حال حمله به انقالب اسالزان خسارتمیاز  لیجع
له ویروس سیبه وجود آمده به و نیهزاران بار خطرناکتر از ناام نیروا نیمردم ما هستند. قطعًا ایجاد ناام

 کرونا است.

کارهای مجازی ده کرونا بعنوان یک فرصت در جهت رونق هر چه بیشتر کسب ودیتوان به پ می
ن و مقررات نید پیشاپیش هر چه سریعتر به فکر باشند و قواایگذار بنگریست و در این بین مراجع قانون

برای ترغیب  تیهای خدمات اینترنفوق العاده ای همچون افزایش پهنای باند و کاهش هزینه
تواند به عنوان یکی از می تیارائه کنند چرا که  کسب و کارهای اینترن تیکنندگان به خرید اینترنفمصر

سازی، بهبود زیرساخت شریان های درآمدزای اقتصاد در این روزها بحساب آید و تسهیل شرایط، فرهنگ
را  نید چشم انداز روشتوان میها، حمایت های الزم از کارآفرینان در این فضا و برطرف کردن موانع آن 

د از حداکثر توان خود ایز بنیکسب و کارهای مجازی  .برای رونق اقتصاد کرونایی کشور بحساب آید
ل ورود این مهمان ناخوانده لیبار بدبه عموم جامعه استفاده نمایند تا سایه رکود این نیبرای خدمت رسا

 .ردگیاقتصاد کشور را فرا ن سیویرو

ست، نیهای خرد و کالن این روزها نه تنها یک فرصت کارها  در تجارتکسب وز این بنابراین استفاده ا
ازی که نیاز تبدیل خواهد شد نیز به تدریج به یک نیبلکه به عنوان ابزاری کارآمد در آینده اقتصاد ایران 
از کسب  از قواعد استفاده نیز همگام با جامعه جهانیسبب خواهد شد تا جامعه رو به پیشرفت ایران 

 کند.پیروی  تیو کار اینترن

تواند در پیشبرد علم و فناوری  میکه در آینده بشر از آن  تیکرونا هم تهدید بوده و هم فرصت. فرص
رود. مطمئنًا  میبشر  گینه ابعاد زندمیا به سمت مطالعات جدیدتر و جامع تری در زنیاستفاده کند. د

اشت ما در این شرایط متوجه شدیم که چقدر  زیرساخت های کرونا تأثیر زیادی  بر روی علم خواهد گذ
، میروی روابط اجتماعی، بحث های عل نیا کمبود دارد. تأثیر کرونانه فقط در ایران بلکه در د میعل

توان گفت شاهد یک سرفصل  میق بوده است و به جرأت میار عسیکسب و کارها و علم و فناوری ب
بشرخواهیم بود. چرا که ممکن است در آینده دوباره  گیبعاد زنددر همه ا میجدیدی در مطالعات عل

برای برخورد با انواع بیماری ها که گی الزم را مشابه این وضعیت بوجود آید و دولت ها باید آماد
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ی ن امكان را براایی مجاز ی اندازند ،داشته باشند. پيشرفت فضا میسالمت جان انسان ها را به خطر 
آن را به شكل مطلوب ی هاخوب و مولفه نیحکمرای ود آورده است تا بتواند الگوبه وج نیحکمرانظام 

شود تا میدهد، باعث میت قرار میار حاكتیاطالعات و ارتباطات در اخی كه فناور  تید. امكاناایاجرا نم
از بين برود و افراد بتوانند بدون حضور در مكان خاص، در  قیحقيی اصل مكان محور بودن در فضا

د در ایدر تمام حوزه ها، بی با توجه به رشد علم و فناور  حاكمیت مشاركت داشته باشند.ی ندهاایفر
ی ن عرصه توجه ويژه نموده و براایدر  ییو خودكفا ییز به موضوعات تحقيقات زيربنانیبر ایحوزه س

 زير تالش فراوان نمود: سیاسای تحقق راهبردها

 همسوی كشورهاجهان اسالم و ی بر ایتوجه به تعامالت س 
  ریبایت دوران گذار به عصر سایهدی تشكيل كانون تمركز 
  برایسی در فضای توسعه ای ست هاسیادر ی بازنگر 
 ی برا لیو لزوم استقالل م جیخاری به زير ساخت ها گیاز وابستی دات ناشدیت بر تهریدیم

 ن سرويسها ای لیاز قطع احتمای جلوگير 
 ن حوزهایبيشتر در ی ه گذار ایلزوم استقبال دولت و نظام از سرم 
 آورد(می)علم قدرت  ریبایدر حوزه سی ه اایتوسعه دانش و تحقيقات پ 
 موجود در جامعه ی از فرصت های بر با حوزه سالمت و امكان بهره گير ایتعامل بيشتر س

 سالمت كشور
 ع مشترك المنافی بر و توسعه زير ساخت هاایسی لزوم تعامل بيشتر دانشمندان در بستر فضا
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