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چکیده
پژوهش ارائهشده رويکرد کیفی ـ اسنادی دارد که ازنظر هستیشناسی ،ذهنی و تابع تجربـه زيسـته و
ازنظر معرفتشناسی ،محقق و واقعیت درهمتنیده میباشد .اين پژوهش با ماهیتی توصـیفی و تحلیـل
به بررسی ارزيابی عملکرد مديريت دولت آمريکا در کنترل بحران کرونا میپـردازد .ابتـدا بـه فـراز و
فرود کرونا در آمريکا و مديريت بحران آن در  6بازه زمانی و نحوه مديريت بحران آن پرداخته اسـت
و در انتها با بررسی سايت و پايگاههای اطالعاتی مختلف نقاط قـو ،،ضـعف و راهکـار و اقـداما،
کشور آمريکـا را موردبررسـی خـود قـرار داده اسـت .کشـور آمريکـا همیشـه بـا بحـران اقتصـادی
دستوپنجه نرم میکند؛ زيرا اينيک کشور بهعنوان يک کشور با نظام سرمايهداری ،بسـیاری از افـراد
جامعه و رنگینپوستان را حمايت نمـیکنـد و ثـرو ،در آمريکـا در دسـت بخشـی از افـراد جامعـه
میباشد و دولت آمريکا هیچ سیاست جدی و راهکاری را برای قشر ضـعیف جامعـه بـهکـار نگرفتـه
است و بیشتر تأکید آن بر کارکنان دانشی میباشد؛ زيرا بیشـتر بـر اکوسیسـتمهـای نـوآوری تأکیـد و
بهدنبال سرمايهگـااری بـرای جـاا اسـتعدادهـا يـا نخبـههـا در سراسـر جهـان بـه هـدی تـروي
انعطایپايری در زيرساختهای خود میباشد؛ اما هیچ برنامه حمايتی برای کسبوکارهـای کوچـک
و خردهفروشیها ندارد که اين موجب رکود اقتصادی بیشازپیش در آمريکا میشود زيـرا قسـمتی از
جامعه ناديده گرفتهشده است.
کلیدواژهها :ارزيابی عملکرد؛ مديريت بحران؛ کوويد ـ 01؛ آمريکا.

 نويسنده مسئول :کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ايران
 استاديار ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،ايران

Jlfd1364@gmail.com
Hosein.hoseini@gmail.com

مقدمه
امروزه بررسی عملکرد جزء شاخصههای اصلی و تأثیرگـاار مـیباشـد کـه بايـد ايـن
شاخصه را در هر سطحی از اجتماع و حتی در سطح وسیعتری در کشور سـنجید تـا ايـن
توانايی در مديران و حتی سیاستگااران سازمانی ايجاد شود که استراتژی جامع و کـاملی
برای بهبود عملکرد يک سازمان در آينده طراحی کنند (دی و همکاران .0)011 :5101 ،بـا
توجه به اينکه رونق ،رکود و بحران جزء الينفک هر کشوری میباشد کـه در طـول تـاري
به اشکال مختلف خودش را نشان داده است ،يکی از شاخصههای پـیشبینـیکننـده بـرای
مقابله با بحرانهايی که در آينده ممکن است پـیش بیايـد ارزيـابی عملکـرد مـیباشـد تـا
براساس ارزيابی عملکرد بتوان به يک مديريت جامع و راهکارهای منسجم دست پیدا کـرد
(ايکس يو و ياه .5 )555 :5104 ،يکی از بحرانهايی که دنیای جهـانی را دربرگرفتـه اسـت
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاندمی بیماری کوويد ـ  01میباشد کـه ابتـدا در چـین و سـ س بـهتـدري در کـل دنیـا
گسترش يافت و تمامی فعالیتهای انسانی را تحتتأثیر خود قرارداد .مهمتـرين مسـألهای
که در اين پاندمی ذهنیت تمامی انسانها را به خود مشغول کرده ،اين است که کشـورهای
ابرقدر ،يا بهعبارتی جهان اول چگونه با اين بیماری مقابله کردهاند يا اينکه توانستهانـد از
خود عملکردی قابلقبول را نشان دهند يا خیر .يکی از کشورهايی که قابلبررسی و بحـ
ازنظر عملکردی يا چگونگی مديريت بحران پاندمی کرونا میباشد ،کشـور امريکاسـت تـا
بتوان نقاط قو ،و ضعف و راهکارها و استراتژیهای پیشگرفته در اين کشـور را بررسـی
کرد.
در پی شیوع ويروس کرونا ،ارزيابی عملکرد کشور بزرگی مانند امريکا و تـأثیر آن بـر
ديگر کشورها بسیار حائز اهمیت میباشد که در ابتدا بايد عملکرد اين کشور بـزر

را در

ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و سیاسی در مـديريت بحـران کرونـا بررسـی کـرد تـا
بتوانیم میزان تأثیر آنرا در ديگر کشورها بررسی و به چارچوا کلی از نحوه عملکرد يک
کشور مانند امريکا برای مديريت يک بحران دسـت پیـدا کـرد (دراکـر .3 )5105 ،يکـی از
1. Dey et al
2. Xu and Yeh
3. Drucker
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بحرانها ،همهگیری بیماری کوويد ـ  01در کل کشورهای دنیا میباشـد .در همـین راسـتا
رهبران و قوه عالیه دولتها در هنگام بروز بحران ،مسئولیتی ويژه برای محافظت از جامعه
خويش در برابر حوادث و مخاطرا ،دارند؛ حوادث و مخاطراتی مانند آنفوالنزا خوکی که
بهطور ناگهانی بروز میيابند؛ زندگی يا منافع افراد يا جمعیتی يا حتی فراتـر را در معـر
تهديد و انهدام قرار میدهد و مستلزم واکنش فوری برای رفع خطر يا کاهش آسـیبهـای
ناشی از آنها هستند (منصـوری میيـد .)466 :0311 ،بـا توجـه بـه تعـاريف ذکرشـده در
قسمت باال ،ارزيابی عملکرد در يک بحران بهويژه بحـران کرونـا کـه امـروزه کشـورها را
درگیر خود کرده ،حائز اهمیت است .زمانی که بح

ارزيابی عملکرد در مديريت بحـران-

ها بهمیان میآيد ،چگونگی عملکرد کشورهای بزر

و پیشرفته مانند امريکا ذهن را درگیر

خود میکند که آيا اين کشـور ارزيـابی عملکـرد و حتـی نحـوه اعمـال آن در سـازمان در
(اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و بهداشتی) است ،چگونه میباشد و آيـا کـارا و مـیثر بـوده
است؟ با توجه به اينکه شیوع ويروس کرونا در امريکا اقتصاد اين کشـور را بـا مشـکال،
جدی روبهرو کرده است ،اينکه ضعفها و کاستیهای نظام بهداشت و درمان ايـن کشـور
بیشتر عیان شده است و ضعف در همین دو بعد ،باع

ضعف در ابعاد اجتماعی و سیاسی

اين کشور شده است ،مديريت بحران کارآمـدی در مقابـل ايـن ويـروس نداشـته اسـت و
برخالی تصور افکار عمومی که کشـور امريکـا بـهعنـوان يـک کشـور بـزر

و پیشـرفته

بهراحتی میتواند در مبارزه با کرونـا پیـروز شـود ،نتوانسـته اسـت عملکـرد خـوبی را در
مديريت بحران کرونا از خود نشان دهد و اين ،بهمراتـب خـودش باعـ

تـأثیر بـر ديگـر

کشورها میباشد ،نیازمند بررسی نقاط قو ،و ضعف و راهکار و سیاستهای درپیشگرفته
اين کشور در مقابله با اين بیماری میباشد .نیکائی ( )0411در پـژوهش خـود بـه بررسـی
شکلگیری پانـدمی کوويـد ـ  01و چگـونگی مقابلـه دولـتهـا بـا آن پرداختـه اسـت و
پرسشهای مختلفی را در حوزه توانايی دولتها با توجه به ماهیـت و شـکل دولـتهـا و
رابطه آنها با جامعه مطرح کرده است.
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مديريت بحران کرونا ،که شامل سنجش عملکرد و ارزيـابی عملکـرد در هرکـدام از ابعـاد

با توجه به اينکه ارزيابی عملکرد (آموزش ،جبران خـدما ،،اسـتفاده از اسـتانداردهای
قابلانعطای ،توجه به فرد و گروه ،سنجش عملکرد و ارزيابی عملکـرد در فواصـل زمـانی
مختلف) در چهار بعد (اقتصادی ،بهداشتی ،اجتماعی ،سیاسی) يکی از حوزههای مهم هـر
کشور میباشد ،در اين راستا برای ارتقای عملکرد و مديريت قوی در تمام ابعـاد ،نیازمنـد
مطالعه کشورهای صنعتی و جهان اولی مانند امريکا هستیم تا بتوانیم با تبديل نقطـهضـعف
کشورهای ديگر به نقطه قو ،،تبديل تهديدها به فرصـتهـا بـه چـارچوا محکـم بـرای
مديريت دستيابیم؛ و با توجه به اهمیتی که در تدوين مدل مناسب درخصـو

ارزيـابی

عملکرد امريکا در مديريت بحران امريکا وجود داشـت ،ايـن ضـرور ،ايجـاد گرديـد تـا
پژوهشگر به تبیین آن ب ردازد .ازسوی ديگر چگونگی پاس گويی به مسائلی همچون درک
پیچیدگی عصر نوين با توجه به بیماری کوويد ـ  ،01تعیین سازوکارهای آينده و شـناخت
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقیق نیازهای جامعه در بحرانهايی مانند کوويد ـ  01با بررسی وضعیت موجود در قالـب
چارچوا منسجم و مبتنیبر معیار و استانداردهای معتبر آغاز گردد تا بتوان در بحرانهـای
بعدی در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار بگیرد .يکی از محاسن تحقیـق پـژوهش حاضـر
درخصو

يافتن چارچوا محکم برای مديريت کنترل کوويد ـ  01ازطريق بررسی نقاط

قو ،و ضعف در ابعاد (اقتصادی ،بهداشتی ،اجتماعی و سیاسی) و تبديل تهديد به فرصت
و يافتن راهکارهای میثر جهت استفاده در ديگر کشورها آينده میباشـد و اينکـه غفلـت و
ناديدهگرفتن نقاط ضعف و قو ،،باع

تحمیل هزينههای اضافی بـهصـور ،گسـترده در

سطح ديگر کشورها میگردد.

تعاریف مفاهیم و ادبیات
ارزیابی عملکرد
ارزيابی عملکرد ،يکی از راه های توسـعه عملکـرد کارکنـان و حتـی محـیم سـازمانی
میباشد .ارزيابی عملکرد ،يکی از شاخصهای توسعه حرفهای اسـت کـه شـامل بررسـی
منظم عملکرد کارکنان در سـازمانهاسـت (نارکونینـه و اولبینايتـه )050 :5101 ،.0يکـی از
مهمترين شاخصهها برای سنجش عملکرد ،منابع انسانی میباشد و يکی از مسـئولیتهـای
1. Narkunienė and Ulbinaitė
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مهم مديران و رهبران سازمانی ،ارزيابی عملکرد کارکنـان مـیباشـد .بـهطـورکلی ارزيـابی
عملکرد يک فرايند مستمر مديريتی می باشد که ماهیتی پیوسته دارد و باع

بهبود و رشـد

سازمانها میشود (بايوکازکن و کاربولت .)511 :5101 ،0بـهموجـب ايـن سیسـتم مـديران
میتوانند به طور پیوسته عملکرد کارکنان را زيرنظر داشته باشند؛ زيرا اين سیستم بهصور،
سیستماتیک عمل کرده و در سازمانها بـهصـور ،رسـمی و غیررسـمی عمـل کنـد .ايـن
سیستمها بهموجب آگاهی از نتاي عملکرد کارکنان و افزايش کارايی سازمانهـا بـهوجـود
آمده است (کوتان .)16 :5101 ،5يکی ديگر از وظايف اين سیستمها بررسی نقاط قـو ،و
ضعف سازمانی میباشد که براساس اين نقاط قو ،و ضعف موجب بهبود عملکـرد منـابع
سازمانی و کارايی سازمان در آينده شود و بتوان تعیین نمود که تا چـه انـدازه بـه اهـدای
سازمانی دست پیدا کنند (احمد .)054 :5103 ،3ارزيابی عملکرد سازمانی تعاريف مختلفی
کارکنان در انجام وظايف خود و تعیین پتانسیل اين کارکنان بهمنظور رشد و بهبود عملکرد
سازمان تعريف کرد (انیسه و همکاران )313 :5100 ،4يا به فرايندی که بهدنبـال ارزيـابی و
سنجش رفتارهای کارکنان و مقايسه آنها با معیارهای ازپیش تعیینشده میگوينـد (کـابررا
و کابررا.)44 :5113 ،1
مدیریت بحران
مديريت بحران فرايندی است که يک سازمان با يـک رويـداد متضـاد و غیرمنتظـرهای
مواجه میشود که موجب آسـیب بـه سـازمان و ذینفعـان سـازمانی مـیشـود (بانـدی و
همکاران .)0664 :5100 ،6مطالعه مديريت بحران ناشی از باليای طبیعی و زيستمحیطـی
در دهه  0111بود و مديريت بحران بهعنوان مهمترين فرآيند در روابم عمـومی محسـوا

1. Büyüközkan and Karabulut
2. Kotane
3. Ahmed
4. Anisseh et al
5. Cabrera and Cabrera
6. Bundy et al
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دارد که شامل موارد زير میباشد :ارزيابی عملکرد سازمانی را میتوان به میـزان شايسـتگی

میشود (شريواستاوا .)311 :0111 ،0سه عنصر برای يک بحران مشترک هستند :الف) يـک
تهديد برای سازمان؛ ا) عنصر غافلگیرشدنو؛ ج) يک تصمیم کوتاهمد.،
ونت )5113( 5استدالل میکند که بحران ،فرآيند تحول در سازمان اسـت کـه سیسـتم
قديمی ديگر نمیتواند خود را حفظ کند و سازمان نیاز به تغییر دارد که اگر اين تغییـر ر
ندهد يک سازمان شکست میخورد .در مقايسه بـا مـديريت ريسـک کـه شـامل ارزيـابی
تهديدا ،بالقوه و پیداکردن بهترين راه برای جلوگیری از اين تهديدا ،میباشد؛ مـديريت
بحران شامل مقابله با تهديدا ،،طی بحران و پس از آن میباشد .مديريت بحـران يکـی از
زيرمجموعه رشته مديريت میباشد که شـامل مهـار،هـا و تکنیـکهـای موردنیـاز بـرای
شناسايی ،ارزيابی ،درک و مقابله با وضعیت جدی است؛ بهويژه از لحظهای که ابتدا آن بـه
نقطهای که مراحل بازيابی شروع میشود ،ر میدهد (آستین.)0 :5101 ،
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت بحران شامل جنبههای مختلف است از جمله (هريان:)5104 ،3
 روشهای مورداستفاده برای پاس دادن به واقعیت و ادراک بحران.
 ايجاد معیارها برای تعريـف آنچـه سـناريوها يـک بحـران را تشـکیل مـیدهنـد و
درنتیجه مکانیسمهای پاس الزم را ايجاد میکنند.
 ارتباطا ،که در مرحله پاس سناريوهای مديريت اضطراری ر میدهد.
روشهای مديريت بحران يک کسبوکار يا يک سازمان بهعنوان يک برنامـه مـديريت
بحران نامیده میشود .استاندارد بريتانیا يکپايه مفید برای درک اصـطالحا ،و چـارچوا
مربوط به بحران را فراهم میکند .در اين سند تمرکز بر قرارگرفتن شرکتهای در معـر
خطر بهويژه در رويدادهای سیاهوسفید است که منجر به تهديدا ،اسـتراتژيک مهـم بـرای
سازمانها میشود .درحال حاضر اين برنامه هـای مـديريت بحـران وظیفـه ديگـری بـرای
توسعه يک استاندارد بینالمللی دارد .مديريت بحران گاهی اوقا ،بهعنوان مديريت حادثـه
اشاره شده است؛ هرچند چندين متخصص صنعت استدالل میکنند که اصطالح «مـديريت
بحران» دقیقتر است (روشه و همکاران .)50 :5103 ،4ذهنیت بحـرانهـا نیـاز بـه توانـايی
1. Shrivastava
2. Went
3. Herbane
4. Roche et al
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فکرکردن به بدترين سناريو را ـ درحالیکه بهطور هـمزمـان راهحـلهـای متعـدد پیشـنهاد
میکند ـ میباشد (الن.)1 :5105،0
طی فرايند مديريت بحران ،شناسايی بحرانهای مختلف برای طرحريزی استراتژیهای
متناسب با بحران الزامی است (کامبوس .)0111 ،بحرانها را در هشـت طبقـه دسـتهبنـدی
میکنند که عبارتند از :بالی طبیعی ،بحرانهای فناوری ،مواجهـه ،شـرار ،،سـوءرفتارهای
سازمانی ،خشونتهای محل کار ،شايعا ،و حمال ،تروريستی /فجايع انسانی.
مفهوم مدیریت بحران
براساس تعريف سازمان ملل ،اصطالح «بحران» به توقف جـدی فعالیـتهـای جامعـه
گفته میشود که موجب تلفا ،انسانی ،منابع يا زيستمحیطی شـده و تبعـا ،آن فراتـر از
توان منابع ،جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد (آیبید .)0611 ،5خسارا ،ناشی از بحران بـا
مستقیم داشته و با وضعیت ذهنی ،اقتصادی ـ اجتماعی ،سیاسی و فرهنگـی جامعـه رابطـه
معکوس دارد .رويکرد مديريت بحران بهعنوان يک رويکرد بلندمد ،در ابتـدا رويکـردی
تسکینی بود و بهمرور با رويکرد آمادگی جايگزين شد و کـاهش آسـیبپـايری بـهعنـوان
بخشی از فرآيند توسعه برنامهريزی در اين رويکرد مدنظر قرارگرفت؛ بنابراين استقرار يک
نظام کارآمد ،در حوزه مديريت بحران بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی ضـرور ،پیـدا
کرد .موضوع برنامهريزی مديريت بحران از سال  5111در کشور ژاپن و  061کشـور دنیـا
در قالب چارچوا عملیاتی هیوگو بـرای سـالهـای  5111تـا  5101و بـا هـدی کـاهش
بحرانهای جهانی مطرح شد (کنستانتینیدس.)0611 :5103 ،3
مديريت بحران را میتوان بهعنوان يک عامل تأثیرگاار برای پیشگیری از بحران يـا بـه
حداقلرساندن اثرا ،يک بحران در بدترين وضعیت يـک سـازمان در راسـتای ارزيـابی و
مشکال ،يک سازمان بهکاربرد (هولینسکی .)540 :5110 ،4مديريت بحران مجموعـهای از

1. Alan
2. Ibid
3. Constantinides
4. Hołyński
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عواملی ازقبیل اقلیم ،موقعیت جغرافیايی ،نوع سطح زمـین و درجـه آسـیبپـايری رابطـه

فعالیتها يا فرايندها برای تشخیص ،مطالعه با پیشبینی بحرانها و مجموعهای از اقداما،
است که سازمان را قادر به جلوگیری با اداره میثر بحرانها میکند.
مديريت بحران يک سیستم مديريت مبتنـیبـر وضـعیت اسـت کـه شـامل نقـشهـا و
مسئولیتهای واضح و الزاما ،سازمانی مربوط به فرايند شرکت است .پاسـ بايـد شـامل
اقدام در زمینههای زير باشد :پیشگیری از بحران ،ارزيابی بحران ،مديريت بحران و خاتمـه
بحران .هدی از مديريت بحران ،اطمینان از پاس سريع و کافی به بحرانها میباشد .هدی
از مديريت بحران ،آمادهشدن برای بحران به نحود مطلـوا اسـت؛ نیـز اطمینـان از پاسـ
سريع و کافی به بحران ،حفظ خطوط روشن گزارشدهی و ارتباطا ،درصور ،بحـران و
موافقتنامههای مربوط به خاتمه بحران (آگوينیس و همکاران.)601 :5100 ،0
اهداف مدیریت بحران
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يکی از اصلیترين اهدای مـديريت بحـران ،بهبـود فعالیـت و فراينـدهايی اسـت کـه
اهدایشان مقابله با بحران و کاهش میزان خسارا،های ناشی از بحران در آينده میباشـد.
مديريت بحران در سازمانها الزامی است؛ زيرا هدی از تشکیل آن رسیدن بـه راهبردهـای
قابل قبولی میباشد تا بتوانند منـافع يـک سـازمان را حفـظ کننـد .يکـی ديگـر از اهـدای
مديريت بحران در سازمانها ،برداشتن گامها و ارائـه راهکارهـای صـحیح بـرای مقابلـه بـا
بحرانهای پیشآمده میباشد (کومبز و کوستانتینی.)035 :5101 ،5
بحرانها
تا به امروز طبقهبندی گوناگونی از بحرانها شناسايیشده است کـه شـامل مـوارد زيـر
میباشد (ملکزاده و جواديان:)0311:1 ،
 )0طبقهبندی بحرانها ازنظر ناگهانی يا تدريجیبودن:
به بحرانهايی که بهصور ،ناگهانی در يک سازمان ر میدهد و سريعاً محـیم درون
و بیرون سازمان را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،بحران ناگهانی يا يکباره گفته مـیشـود؛
اما يکسری از بحرانها بهصور ،تدريجی در سازمانها ر مـیدهنـد و در طـول ر دادن
بهصور ،تدريجی ،تقويتشدهاند و تا جايی که بتوانند ،بهصور ،آهسته پیشروی میکنند
1. Aguinis et al
2. Coombs and Costantini
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و يکدفعه خود را بروز میدهند .بحرانهای ناگهانی قابلیت پیشبینیکنندگی کمی از قبـل
دارند ،يکدفعه خود را نشان میدهند ،در يکزمان ثابت بـه وقـوع مـیپیوندنـد واز عـدم
انطباق سازمان با يک جنبه يا تعداد کمـی از جنبـههـای محیطـی حاصـل مـیشـوند و در
مقايسه ،بحرانهای تدريجی ،بهصور ،آهسته در يک سازمان يا محیم پـیش مـیرونـد و
قابلیت پیشبینی اين نوع بحرانها از قبل بسیارباال میباشد و اين بحرانهـا نقطـه شـروعی
دارند و با گاشت زمان ،احتمال اين نوع بحرانها در يک سازمان بیشتر میشود و از عـدم
انطباق سازمان با چندين جنبه از محیم بهوجود میآيند (ملکزاده و جواديان.)0311:1 ،
 )5طبقهبندی بحرانها از ديدگاه میترای و انگناس (میترای و انگناس:)51 :0310 ،
 بحران های اقتصادی مانند اعتصااهای کارگری ،سقوط بازار ،کـاهش درآمـدهای
اصلی؛
اطالعا ،کلیدی؛
 بحرانهای مادی مانند ازبینرفتن تجهیزا ،و وسايل اصلی سازمان؛
 بحرانهای منابع انسانی مانند ازدستدادن کارکنان کلیدی؛
 بحرانهای حسن شهر ،مانند شايعه و تهمت به سازمان؛
 بحران هـای رفتارهـای ناشـی از بیمـاری روانـی ماننـد گروگـانگیـری ،عملیـا،
تروريستی و
 بحرانهای فجايع طبیعی مانند زمینلرزه ،آتشسوزی ،سیل.
 )3طبقهبندی بحرانها با توجه به چگونگی بهوجودآمدن آنها:
بحرانهای درونی :اين بحرانهـا از مشـکال ،درون سـازمان ماننـد مشـکال ،تولیـد،
ارتباطا ،،نقص در سختافزارها يا نرمافزارهای سازمان ،مـديريت مـالی و تعـار

بـین

کارکنان نشأ ،میگیرد .در اين نوع بحـرانهـا معمـوالً مقصـر اصـلی کارکنـان و مـديران
سازمانها میباشد؛ البته بحرانهای درونی میتوانند منشأ روانشناختی مانند فقـدان تفـاهم
میان مديران و کارمندان ،عدم ارتباطا ،،همـاهنگی و کارهـای تیمـی داشـته باشـند .ايـن
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 بحرانهای اطالعاتی مانند ازدستدادن اطالعا ،خصوصی و محرمانه ،دستکاری

بحرانها جزء بحرانهايی هسـتند کـه کارکنـان سـازمان بـهخـوبی از آن آگـاهی دارنـد و
میتوانند از قبل ،برنامههايی را برای پیشگیری از اين بحرانها اعمال کنند.
دسته ديگری از بحرانها شامل بحرانهايی میباشد که از محیم بیرونـی يـک سـازمان
نشأ ،گرفته است که به آن بحران ناگهانی يا يکباره هم گفته میشود .بحرانهايی کـه در
سطح وسیعتر دربرگیرنده سازمان و شرکتها میباشد ،تجار ،و کسبوکـار را در سـطح
بینالمللی دربرمیگیرد که اگر دولتها سیاستگااری صحیح برای حل اين نوع بحرانهـا
نداشته باشند ،موجب ايجاد بحرانهايی وسیعتر در سطح اجتماع و جامعه میشود.
بحرانهايی که منشأ آن روانشناختی میباشد و تمامی ماهیت يک فرد را تحـت تـأثیر
خود قرارداد است و موجب کاهش توانمندی و قدر ،تصمیمگیری در افراد میشـود کـه
اين نوع بحران ،موجب سردرگمی فرد تصمیمگیرنده میشود و نمیتواند يک موقعیـت را
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درک و درنهايت تجزيهوتحلیل کند.
بحرانهايی که از نقش سازمانهای دولتی و کارگزاریهای داوطلب نشأ ،میگیرند و
وظیفه مديريت بحران هم به سازمانها و کارگزاران دولتی بستگی دارد.
 )4طبقهبندی بحرانها ازلحاظ داخلـی يـا خـارجی و فنـی ـ اقتصـادی بـا سـازمانی ـ
اجتماعی بودن:
در يک طبقهبندی ،میترای ،بحرانهـا را از دو جنبـه داخلـی يـا خـارجیبـودن و فنـی
اقتصادی و با سازمانی ـ اجتماعیبودن بررسی کرده است.
تیم مدیریت بحران
با توجه به اينکه امروزه سازمانها بسیار بزر تر از گاشته شدهاند ،ادارهکردن فعالیـت
و تصمیما ،گرفتهشده در راستای اقداما ،ضروری ،ديگر بر عهده يک مدير يا يـک فـرد
نمیباشد و با توجه به بزر بودن سازمان و افزايش سطح پیچیدگی سازمانی ،نیازمند افراد
متعدد با توانايی و مهار،های باال میباشد تا بتوانند مشکال ،را شناسايی کنند و يک تـیم
يا کمیته مديريت بحران را تشکیل دهند تا بتوانند اقداما ،الزم را از قبل برای رويارويی با
يک بحران بهخوبی پیشبینی کنند (دورن.)501 :5106 ،0
1. Doern
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اين گروه يا تیم مديريت بحران بايد بهعنوان يک گروه و واحد مستقل در سـازمانهـا
بهصور ،پیوسته به فعالیتهای خود ادامه دهند و بهتمامی منابع و گزارشهـای داخلـی و
خارجی سازمانها دسترسی کامل داشته باشند .اين افراد عالوهبر اينکـه بـهعنـوان کارکنـان
دانشی در تیم مديريت بحران فعالیت میکنند ،بايـد ازنظـر روانشـناختی در سـطح بـاالی
سالمت روانی باشند تا بتوانند با استرسهای حاصل بحران مقابله کنند .اين کارکنـان بايـد
توانايی بااليی در تصمیمگیری داشته باشند زيرا در زمان وقوع بحران بايد در اسـرع وقـت
بهترين تصمیم را بگیرند .سريعبودن در تصمیمگیری يکی از ويژگیهای مهم اعضای تـیم
مدير ،بحران میباشد و اين افراد بايد هر شش ماه در مورد بحرانهايی که ممکـن اسـت
بهيکباره در سازمان پیش بیايد ،يا برای جلوگیری از بحران ،تصمیماتی بگیرند (شـولهامر
و کوريلوی .)011 :5103 ،0اين افراد بايد اين مهار ،را داشته باشند که بتواننـد اطالعـا،
تجزيهوتحلیل اين اطالعا ،ب ردازند تا از وقوع بحرانهای احتمـالی کـه ممکـن اسـت در
آينده پیش بیايد جلوگیری کنند ،يا استراتژیهای مناسب را از قبل برای مقابلـه بـا بحـران
تدوين کرده باشند .افراد اين تـیم بايـد قبـل وقـوع يـک بحـران از مسـئولیت و وظـايف
خودآگاهی کامل داشته باشند تا بدانند بايد چگونه در راستای مدير ،بحرانهـا تـالش يـا
اينکه چگونه بايد موقعیتهای بحرانی را شناسايی و مديريت کنند .هدی از تشـکیل تـیم
مديريت بحران ،تصمیمگیری درخصو

چگونگی کنترل فعالیتهـا در آينـده مـیباشـد.

نگرش بسیاری از سازمانها اين میباشد که بايد تیم مديريت بحران در زمان وقوع بحـران
تشکیل شود و پس از رفع بحرانها اين تیم منحل شود که اين يک ديـد و نگـرش اشـتباه
نسبت به تیم مديريت بحران میباشد؛ زيـرا ايـن تـیم هـدفی آينـدهنگرانـه دارد و از قبـل
بهدنبال شناسايی مشکال ،سازمانها میباشد (شیرالی و همکاران.)445 :5106 ،5
مهمترین اقدامات در مواجهه با بحران
مهمترين اقداماتی که میتوان در هنگام بروز بحران انجام داد عبار،نـد از( :يقـینلـو،
)00 :0313
1. Schollhammer and Kuriloff
2. Shirali et al
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را از تمامی بخشهای سازمان حتی محیم بیـرون سـازمان جمـعآوری کننـد و سـ س بـه

 .0شناخت بحرانها و اولويتبندیها براساس نیاز سازمان؛
 .5شناخت عوامل میثر در بروز بحرانها و اولويتبندی اين عوامل؛
 .3فراهمکردن امکانا ،و زمینههای الزم برای حل و کنترل کاهش بحران؛
 .4انتخاا راهحلهای مناسب (بهترين راهحل)؛
 .1فراهمکردن زمینه مشارکت کارکنان جهت انتخاا راهحلها با فـراهمکـردن زمینـه
ارائه پیشنهادا ،توسم آنان (و توجیه کارکنان)؛
 .6تشکیل تیم بحران؛
 .0بررسی پیامدهای بحران؛
 .1بررسی اقداما ،انجامشده از زمان وقوع بحران يا حل يا کنترل آن توسم اعضـای
ستاد و
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1شناسايی مراکز ،میسسا ،و  ...که میتوانند در حل بحران به سازمان کمک کنند.
اگرچه هیچ بحرانی مشابه ديگری نیست؛ اما بهکار بردن ده قانون طاليی تقريباً همیشـه
موفقیتآمیز خواهد بود:
 ايجاد يک تیم مديريت بحران و دادن اختیارا ،الزم به آنها؛
 تعريف هرچه سريعتر مشکل؛
 گردآوری اطالعا ،جامع در مورد موضوع؛
 تمرکز بر روی مشکل اصلی؛
 درنظرگرفتن بدترين حالت؛
 داشتن يک برنامه جامع مديريت بحران؛
 شناسايی افراد زيانديده و جلب رضايت آنها؛
 برنامهريزی جهت حصول به بهترين نتیجه؛
 انتخاا يک سخنگوی توانا؛
 بازگرداندن هرچه سريعتر اعتماد کامل بهتمامی ذینفعان و
 مراحل برنامهريزی برای يک بحران.
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کشور امریکا
اياال ،متحده از اعضا بنیانگاار سازمان ملل متحد ،صندوق میـانجهـانی پـول ،بانـک
جهانی ،سازمان کشورهای امريکايی 0و تعدادی ديگر از سازمانهـای میـان جهـانی اسـت.
اياال ،متحده کشوری فوق پیشرفته بر پايه تولید ناخالص داخلی و دومین کشـور دنیـا بـر
پايه تولید ناخالص داخلی (برابری قدر ،خريد) ،تقريباً يکچهارم تولید ناخالص داخلـی
کل کشورهای جهان را دارد .اقتصاد اياال،متحده يک اقتصاد فراصنعتی و عظیم است کـه
در فعالیتهای خدماتی به شکلی عالی عمل کـرده و در زمینـه اقتصـاد دانـشبنیـان ،جـزء
سرآمدهای دنیا محسوا می شود .ازلحاظ تولید ،اياال،متحده رتبه دوم را در جهـان دارد.
اياال ،متحده اولین کشور واردکننده و دومین کشور صادرکننده جهان است .باوجود اينکـه
جمعیت امريکا فقم  4/3درصد جمعیت جهان است ،اين کشور مالک  51/4درصد ثـرو،
امريکا ازلحاظ چندين شاخص اجتماعی ـ اقتصادی مثل دستمزد متوسم ،شاخص توسـعه
انسانی ،سرانه تولید ناخـالص داخلـی و سـوددهی سـرانه ،جـزء رتبـههـای بـاال در میـان
کشورهای جهان بهشمارمی رود .اياال ،متحده قدرتمندترين نیـروی مسـلح جهـان را دارد.
بودجه و هزينـهکـرد نظـامی امريکـا ،بـیش از يـکسـوم کـل بودجـه نظـامی دنیـا اسـت.
اياال،متحده يک قدر ،پیشـرو و راهبـر در زمینـه سیاسـت ،فرهنـ

و دانـش در جهـان

بهشمار میرود (ويکیپديا.)5150 ،
کووید ـ 11
بیماری کرونا ويروس  55101يا کوويد ـ  301که به آن بیمـاری تنفسـی حـاد انکـاو ـ
 45101يــا بــه شــکل عمــومی بــه آن کرونــا نیــز مــیگوينــد ،بیمــاری عفــونی اســت کــه
براثر کروناويروس سندرم حاد تنفسی 1ايجاد میشود .اين بیماری دلیـل دنیـاگیری -5101
 51کرونا ويروس است .عالئم آن تب ،سـرفه ،تنگـی نفـس و عـدم بويـايی هسـتند .درد
1. OAS
2. Coronavirus disease 2019
3. COVID-19
4. nCoV acute respiratory disease-2019
5. SARS-CoV-2
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جهان است .اياال،متحده بیشترين سهم ثـرو ،جهـانی را در میـان کشـورهای دنیـا دارد.

عضالنی،تولید خلم ،گلودرد ،عدم چشايی و سرخی چشم ازجمله نشانه های کمتر معمول
آن هستند .بااينکه اکثريت موارد اين بیماری باع

عالئم خفیف میشود ،بعضـی از مـوارد

به سینهپهلو و نارسايی چنداندامی پیشرفت میکند .نر مـر و میـر بـین  0تـا  1درصـد
تخمین زده میشود؛ ولی برحسب سن و ديگر شرايم سالمتی تغییر میکند .بیماری اساساً
ازطريق قطرا ،ريز تنفسی افراد مبتال ،وقتی سرفه يا عطسه میکنند ،به ساير افراد سـرايت
میکند.زمان در معر

بیمـاری قرارگـرفتن و بـروز نشـانههـا ،بـین  5تـا  04روز

اسـت.

ازطريق شستن دست ها و ديگر تدابیر بهداشـتی ،مـی تـوان از پخـش آن جلـوگیری

کـرد.

بیمــاریزايــی ايــن ويــروس ،دســتگاه تــنفس را تحــت تــأثیر قــرار مــیدهــد و عالئم ـی
مشــابه ســرماخوردگی ســاده ايجــاد مــیکنــد .عالئــم ويــروس کرونــا شــامل اخــتالال،
تنفسی ،آبريزش بینی ،سرفه خشک ،سـرگیجه ،گلـودرد و بـدن درد اسـت کـه مـی توانـد
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با سـردرد و تـب نیـز همـراه باشـد و تـا چنـد روز بـه طـول مـیانجامـد .در افـرادی بـا
نقص دستگاه ايمنی ،افراد مسن و کودکان ،اين عالئم میتواند شـديدتر شـده و منجـر بـه
سینهپهلو و برونشیت شود .عالئم کرونا ويروس سارس که منجر به بیمـاری کوويـد ـ 01
میشود ،معموالً چند روز پس از آلودهشدن فرد به ويروس شروع میشود؛ امـا در بعضـی
افراد ممکن است عالئم کمی ديرتر ظاهر شوند .براساس آمارهـا و تحقیقـا ،انجـامشـده
عالئم میتوانند شامل تب (در  1/43درصد افراد هنگام پايرش و  0/11درصد افراد هنگام
بستری) ،سرفه خشک (در  1/60درصد موارد) ،اختالل تنفسـی ،احسـاس خسـتگی و درد
عضالنی (در  00تا  04درصـد مـوارد) و اسـهال (در  3/1درصـد مـوارد) باشـند .بـهطـور
متوسم دوره نهفتگی عالئـم ،چهـار روز اسـت .در  4/16درصـد مـوارد ،کـدور ،شیشـه
ما ،در سیتیاسکن قفسه سـینه ديـده شـده اسـت 1/00 .درصـد از بیمـاران بـا بیمـاری
غیرشديد و  1/5درصد از بیماران با عالئم شديد ،هیچگونـه مشـکلی را در راديولـوژی يـا
سیتیاسکن خود نشان نداده اند .هنگام پايرش ،لنفوپنی (کاهش تعداد لنفوسـیتهـای در
گردش خون) در  5/13درصد افراد مشاهدهشـده اسـت .در مقايسـه بـا آنفلـوانزا ،درصـد
بیشتری از بیماران کوويد ـ  01درگیری ريوی را در سـیتـیاسـکن خـود نشـان دادهانـد.
برخی از افراد هیچ عالمتی ندارند يا فقم عالئم خفیف دارند؛ اما در افراد ديگر ،کوويـد ـ
11

 01میتواند منجر به مشکال ،جدی مانند سینهپهلو ،عدم دريافت اکسـیژن کـافی و حتـی
مر

شود .اين نشانهها بیشتر در افرادی که مشکال ،زمینهای ديگری دارند ،ديده میشود

(ويکیپديا.)5150 ،

مبانی نظری
نظریهپردازان:
قدری و همکاران ( )5104حیا ،سازمانها و نهادهـا را در شـرايم بحـران بـهشـد،
تحت تأثیر آمادگی میثر و کارآمد برای بحران ،مقابلـه سـريع در موقعیـتهـای بحرانـی و
بازتوانی راهبردی پس از بحران میدانند؛ بنابراين بهکارگیری يک برنامه راهبردی بهمنظـور
ايجاد رويکردی جامع که دربرگیرنده همه مخاطرا ،و همـه نهادهـا اسـت ،بايـد تـوازنی
نهادهای کسب وکار دولتی و غیردولتی پشتیبانی شده و تضـمینکننـده کـاهش مخـاطرا،
باشد و سیاستها و اقداما ،اين برنامه با تغییرا ،اقلیمی ،بینالمللی و ملی منطبق شود.
مصلینژاد ( )0316در پژوهشی با عنوان «مديريت بحران آمريکا در مناطق ژئوپلیتیکی»
بیان کرد ،اياال ،متحده را میتوان بهعنوان تنهـا کشـوری بـهحسـاا آورد کـه بـهواسـطه
برتریهای مختلف و انگیزههای قوی خود ،میتواند نقش مـیثری را در مسـائل سیاسـی ـ
امنیتی و در زمینه بحرانها ايفا کند .نقـش امنیتـی ايـاال،متحـده در خاورمیانـه بـه جنـ
جهانی دوم برمیگردد .سیاستهای منطقهای اياال،متحده در دوران رياست جمهوریهای
مختلف برمبنای روياروی با اتحاد جماهیر شوروی سازماندهی میشـد .نقـش آمريکـا در
اين منطقه از زمان جن

سرد به بعد فوق العاده مهم شده است .فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر

شوروی فضای امنتری را برای امريکـا جهـت کنتـرل کشـمکشهـای منطقـهای برمبنـای
مديريت بحران فراهم آورده است .افزايش مداخال ،آمريکا منجـر بـه پیچیـدگی مسـائل
امنیتی در خاورمیانه شده و اين مداخال ،،نقش ژئوپلیتیکی میثری در سیاست جهان دارد.
مدل مديريت بحران در امريکا برمبنای رويارويی است و نه برمبنـای فراينـد دي لماتیـک و
مدل تعادل .هدی اياال،متحده از مديريت بحـران در خاورمیانـه را نمـیتـوان در جهـت
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صحیح بین مراحل پیشگیری ،آمـادگی ،مقابلـه و بـازتوانی ايجـاد کنـد کـه توسـم همـه

برقراری تعادل و پايداری درنظرگرفت .آمريکا شـیوه اشـغالگـری را در جهـت مـديريت
بحران برگزيده است که اين امر خود منجر به ناپايـداریهـا و درگیـریهـای بیشـتری در
خاورمیانه شده

است.

ماهر و همکاران ( )0311در پژوهشی با عنوان «مديريت بحران بیمـاری کوويـد ـ :01
بازمهندسی نظام ارائه خدما ،سالمت ايران» بیان کردند بحران بیماری کوويد ـ  01باعـ
شد تا از زيرساختهای موجود مثل سامانه س اس ،سیستم اطالعا ،بیمارسـتانی ،0سـامانه
سیب و غیره ،سامانه جديدی بهنام سامانه سالمت شکل گیرد تا ارتباط سطوح اول ،دوم و
سوم ازطريق آن برقرار شود؛ بدين نحـو کـه پـس از پیـداکردن افـراد مشـکوک يـا مبـتال،
درصور ،نیازِ فرد ،دستور قرنطینه خانگی يا مراجعه به مرکز جامع سالمت يـا بیمارسـتان
داده میشود .همچنین پیگیری درمان بیمار ازطريق اين سامانه امکـانپـاير بـوده و مکـرراً
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ثبت میگردد؛ لاا افرادی که با بیمار در تماس بوده اند ازطريق سامانه رصد شده و مراقبین
بهداشتی ،طی تماس با اين افراد اطالعا ،آنها را نیز ثبت میکنند و درصـور ،لـزوم بـه
مراکز جامع سالمت (سطح اول) يا بیمارستان عمومی (سطح دوم) يا بیمارستان تخصصـی
در سطح سوم ارجاع میدهند .اين درحالی است که تا پیش از اين امکان پیگیری وضعیت
بیماران ارجاعی از سطح يک به سطوح باالتر میسر نبود و مديريت بحران بیماری کوويد ـ
 01باع

ايجاد زنجیره کامل ارجاع بهصور ،الکترونیک در نظام سالمت ايران شد .تا بـه

امروز بیش از  01درصد جمعیت ايران در اين سامانه پرونده الکترونیـک داشـته و سـوابق
مربوط به بیماری ثبت شده است و بهزودی اين کار برای کل جمعیت ايران نهايی خواهـد
شد .ايران و ديگر کشورهای جهان سیاستهای مبتنیبر شواهد را برای مقابله بـا کوويـد ـ
 01قبل و بعد از ورود آن تدوين کردهاند .رويکـرد ناکـافی دولـت و جامعـه در مـديريت
شیوع بیماری ،تجهیزا ،پزشکی ،بهداشت و گندزدايی محیم از بزر ترين چـالشهـا در
تصمیمگیری و مداخله در مبـارزه بـا کوويـد ـ  01اسـت .مـديريت ايـن بحـران نیـاز بـه
تالش های حرفهای و همکـاری بـینبخشـی و ارگـانهـای دولتـی دارد .درنتیجـه گرچـه
همهگیری بیماری کوويد ـ  01نگرانکننده است و تدوين سیاستهـای مناسـب و اجـرای
درست آنها اهمیت بااليی دارد؛ ولـی ايـران و ديگـر کشـورهای جهـان در همـین راسـتا
1. HIS
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تالشهای بسیاری میکنند .تهديد بیماری کوويـد ـ  01در ايـران فرصـت ايجـاد سیسـتم
يک ارچه مبتنیبر ارجاع را فراهم نموده که اکنون بیش از هر زمان ديگر نیـاز بـه اقـداما،
منسجمتر و کاربردی است تا همهگیری اين بیماری کنترل

شود.

جهانگیری و همکاران ( )0311در پژوهشی با عنوان «واکاوی چگونگی افول هژمـونی
امريکا در عرصه جهانی با تأکید بر ويروس کرونا (ازمنظر حقوقی و سیاسی)» بیان کردنـد
تحوال ،جهانی از بروز بحرانی جديد در نظم نوين جهانی حکايـت دارد .تـا مـد،زمـان
زيادی امريکا بهعنوان قدر ،هژمون ،نظم بینالملل را براساس نظم تـکقطبـی شـکل داده
بود .نتاي تحقیق بر ايـن تأکیـد دارنـد کـه کرونـا ويـروس باعـ

تغییـر در نظريـههـا و

روايتهای کالن و خرد سیاسی به مفاهیم بنیـادی حـوزه سیاسـت و علـوم سیاسـی شـده
است؛ چنانکه نگرش به دولت بهخصو

کارکرد آن تغییر بنیادين يافت .اما اکنون جهـان

چالش کشانده است .ما در اين مقاله درصدد پاس به اين سـیال هسـتیم کـه داليـل افـول
هژمونی اياال،متحده در دوره زمانی  5113تا  5151مبتنیبر چـه پارامترهـای نظريـههـای
روابم بینالملل میباشد؟ فرضیهای که برای آن درنظر گرفتـه شـده اسـت ايـن اسـت کـه
امريکا بهدلیل سیاستهای يکجانبهگرايانهای که در دهههای اخیر داشته اسـت و ازطـری
ديگر ظهور قدر،های بزرگی همچون چین و اکنون نیز بحران کوويد ـ  ،01در حوزههای
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی رو به ضعف گااشته و قدر ،هژمونیـک ايـن کشـور
رو به افول است .اين پژوهش بر روش تحلیل گفتمان الکال و موی اسـتوار بـوده و روش
بهکاربردهشده در آن توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
امیدی و مرادیفر ( )0411در پژوهشی با عنوان «روايت راهبردی دي لماسـی ديجیتـال
امريکا علیه چین در پاندمی کرونا» بیان کردند بـا شـیوع کوويـد ـ  ،01روابـم دي لماتیـک
دولتها به چالش کشیده شـد؛ امـا بـا اسـتفاده از ايـن وضـعیت دولـت امريکـا درصـدد
بهرهبرداری از دي لماسی ديجیتال علیه چین بـرای سـاخت روايـتهـای راهبـردی و بیـان
هويت و تصاوير خود و ديگری در نظام بینالملل برآمده است .در اين پژوهش تالش شد
تا به پرسشهای زير پاس داده شود )0 :چگونه وزار ،خارجه امريکـا در پـی اوجگیـری
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با وقايعی روبهرو شده است که اين نظم تکقطبی و بهمعنايی ديگر هژمونی امريکـا را بـه

بحران جهانی پاندمی کوويد ـ  01با ساخت روايتهای راهبردی ،اهدای و سیاسـتهـای
خود را در نظام بینالملل علیه چین بیان میکند؟ و  )5داليل مهم اين نهـاد دولتـی امريکـا
برای تولید و رواج اين روايتها چیست؟ در فرضیه پژوهشی استدالل میشود که افزايش
محبوبیت رسانههای اجتماعی در جهان در دوران پاندمی کوويد ـ  01به افـزايش اهمیـت
دي لماسی ديجیتالی بهعنوان ابزار سیاست خارجی امريکا برای تولید روايتهای راهبـردی
در تقابل با چین منجر شده است .با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفـی ،معـانی پنهـان
محتوای سه رسانه اجتماعی تويیتر ،اينستاگرام و يوتیوا وزار ،خارجه امريکا نشـان داده
میشود و برجستهسازی دو روايت راهبردی را میتوان نام بـرد :رفتـار درسـت امريکـا در
سیاست خارجی و داخلی 6و رفتار نادرست چین در سیاست خارجی و داخلی .در روايت
راهبردی ،رفتار درست امريکا در سیاست خـارجی و داخلـی ،دو ژانـر (منجـی جهـان در
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همهگیری کوويد ـ  ،01مقابلهکننده با سیاستهـای نادرسـت چـین بـهعنـوان تهديدکننـده
امنیت) نشان داده شد .درعینحال در روايت راهبردی ،رفتـار نادرسـت چـین در سیاسـت
خارجی و داخلی هم ،دو ژانر ديگر (دولت غیرشفای و بیمسئولیت در قبال کوويد ـ ،01
اقتدارگرا در داخل و تهاجمی در خارج)

مشخص شد.

ساجدی و همکاران ( )0411در پژوهشی با عنوان «تحريمهای شديد يکجانبه امريکـا
علیه جمهوری اسالمی ايران در زمان شیوع کوويـد ـ  »01بیـان کردنـد تحـريم در حالـت
طبیعی وقتی اتخاذ میشود که از قوانین بینالمللی تجـاوز و از معیارهـای اخالقـی مقبـول
تخطی شده باشد .هدی از اعمال اين تحريمها آن است که نهاد يـا کشـور تحـريمشـونده
مجبور به تغییر رفتار گردد .خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال تحريمهـای يـکجانبـه
علیه ايران ،نقض منشور سازمان ملل متحد محسوا میگردد .افزون بر اين شیوع بیمـاری
کوويد ـ  01در جهان و نیاز به همکاری جامعه جهانی برای مهار اين بحران ،باع

گرديد

تا دولت ايران و ديگر منتقدين تحريمهای يکجانبه امريکا ،درخواست لغـو تحـريمهـا را
نمايند .سیال مطرح در اين پژوهش اين است که چـرا در زمـان بحـران جهـانی ناشـی از
کرونا ،تحريمهای يکجانبه امريکا علیه ايران نه تنهـا برچیـده يـا تعلیـق نگرديدنـد؛ بلکـه
برشد ،آن ها افزوده شد؟ در پاس به اين سیال فرضیهای که مطرح میگردد اين است که
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دولت ترامپ با افزايش تحريمها بهدنبال ايجاد نارضايتی بیشتر در بین توده مردم بود تـا از
اين طريق ،تغییر نظام سیاسی ايران را رقم زند يا حداقل رفتار ايران را در خاورمیانه تغییـر
دهد .يافتههای تحقیق نشان میدهد که نظريه کارآمدی تحريمها در مورد ايران میثر واقـع
نشده و روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی ـ تحلیلی

میباشد.

بررسی وضعیت ایاالتمتحده امریکا در کنترل و مدیریت بحران قبل از کرونا
در سال  ،0113بهدنبال آتشسوزی در شهر پورتسموث ،قـانونی در امريکـا بـهعنـوان
قانون مديريت بحران ملی تصويب شد که میتوان از اين قانون بهعنوان زيربنای مـديريت
بحران در ايالت متحده نام برد .امدادرسانی به باليا از سال  0111میالدی برعهـده صـلیب
سر امريکا قرار گرفت و امروزه هم بر همـین اسـاس اقـدام مـیشـود .پـس از زلزلـه و
آتشسوزی  0116سانفرانسیسکو ،تئودور روزولت اين قانون را مـورد تأکیـد قـرارداد .او
سال  0131قانون کنترل سیل مورد تصويب قرار گرفت که بیشتر بر کاهش آثـار سـیل بـر
شهرها تأکید داشت (علمداری .)05 :0311 ،در سال  ،0150با بروز سیل در میسیسیپی،
مسئول رسیدگی به اين بحران ،اتحاديه بازسازی مالی بود که مسئولیت توزيع کمـکهـای
مالی دولت فدرال را برعهده داشت .اتحاديه بازسازی مالی بهعنوان اولین نهاد سازمانيافته
در دولت فدرال امريکا معرفی شد .در کشور امريکا ،اولـین پـژوهشهـای انجـامشـده در
رابطه بحران و مديريت اضطراری بحران پس از جن

جهانی دوم در امريکا در رابطـه بـا

برنامهريزی برای تخلیه فوری و اسکان اضطراری صور ،گرفت .در سـال  ،0161تـرومن
دفتری را برای برنامهريزی در حوزه دفاع غیرنظامی در سال  0161بهدنبال آزمـايش بمـب
اتمی توسم شوروی سابق و وقوع جن

در کره ،ابتدا بهطور موقـت و سـ س بـهصـور،

قانونی ،تأسیس نمود .در سـال  0111دو اتفـاق مهـم در زمینـه مـديريت بحـران ر داد.
تصويب قانون مديريت بحران  0111میالدی در امريکا نقش دولـت را در امدادرسـانی در
حوادث طبیعی مشخص کرد و تصويب قانون دفاع غیرنظـامی در همـان سـال چـارچوا
آمادگی ملی ،ايالتی و محلی در کشور امريکا را مشخص نمود .همینجا مشخص است که
دو موضوع امدادرسانی و آمادگی ازنظر دولت امريکا از هم جدا فر
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شدهاند .بـه مـد،
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دولت را موظف کرد تا نقش فعالتری در روند مديريت بحران در امريکا داشته باشـد .در

 41سال اين دو مقوله جدا از هم برنامهريزیشده و توسعهيافتهانـد (خلیـلآبـادی هراتـی،
.)31 :0316
وظايف حفاظت از سازمانهای غیرنظامی در دهه پنجاه برعهده دولـتهـای محلـی و
ايالتی بود؛ اما بهدلیل ناکارآمدی ،سازمان دفاع غیرنظامی بهصور ،متمرکز فعالیت خـود را
ادامه دادند (میسسه مطالعا ،توسعه و فناوری تحلیلگران تهران (تدسای).)0311 ،
قانون دفاع غیرنظامی مصوا  0111میالدی نقش دولت محلـی را در آمـادگی جهـت
بحرانها مشخص نموده است .پیشزمینه اين قانون در افزايش نگرانی دولتها از حمال،
هستهای در زمان شروع جن
امنیتی و جن

سرد بود .تمرکز اصلی در دفـاع غیرنظـامی بـر موضـوعا،

است .قانون دفاع غیرنظامی ،مسئولیت اصلی آمادگی را برعهده ايالـتهـا و

دولتهای محلی میداند و نقش مديريت فدرال دفـاع غیرنظـامی ،هـدايت کلـی و تـأمین
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع برای دولتهای محلی است .اين قانون در سال  0111در پـی شـکايا ،دولـتهـای
محلی اصالح شد و مسئولیت آن در تمام سـطوح دولـت توزيـع گرديـد .ازطـری ديگـر،
مقاومت روزافزونی در مقابل امنیتیکردن آمـادگی مـردم در سـطح ايالـتهـا ايجـاد شـد.
دولتهای محلی با موضوع حوادث طبیعی بهطور منظم درگیر بودند ،درحالیکه تهديدا،
هستهای موضوع اصلی آنها نبود .به همین دلیـل منـابع مـالی دفـاع غیرنظـامی بـهسـمت
برنامهريزی و آمادگی جهت کلیه تهديدا ،سوق داده شد .از سال  0101میالدی ،قانونی با
نام دکترين استفاده دوگانه به دولتهای محلی اجازه داد که منابع دفاع غیرنظـامی را بـرای
امدادرسانی در باليای طبیعی نیز استفاده نماينـد .از سـال  0110منـابع دولتـی مربـوط بـه
امدادرسانی نیز برای آمادگی مورداستفاده قرار گرفت (علمداری.)05 :0311 ،
تغییر و تحوال ،سیاستهای اتخاذشـده در زمینـه دفـاع غیرنظـامی باعـ

گرديـد بـا

گاشت زمان ،سازمانهايی مانند اداره دفاع غیرنظامی ،اداره منابع امنیت ملـی ،بسـی ملـی
برای دفاع از کشور ،ارتش و وزار ،دفاع ،مسئولیت اين بخش را به عهده بگیرند که ايـن
روند نمونه بارز رويکرد نظامی و امنیتی اين دوران میباشد.
به مرور زمان مسئولیت دفاع غیرنظامی بین دفـاتر متعـددی در رياسـت جمهـوری تـا
وزار ،دفاع و س س دوباره در کا سفید در گردش بود .مديريت امدادرسانی در حوادث
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طبیعی نیز دچار چنین سرنوشتی بود .ازسوی ديگر ،افزايش بیسـابقه باليـا و بحـرانهـای
طبیعی در دهه  0101و وقوع سیل ،طوفان ،گردباد و حوادث انسـانسـاختی ماننـد نشـت
مواد شیمیايی خطرناک و نیروگاههای هستهای ،مجزابودن فعالیـتهـای امـداد و نجـا ،و
مديريت بحران از دفاع غیرنظامی ،وجود سیاستها ،برنامـههـا و فعالیـتهـای مـوازی در
سطوح ايالتی و محلی ،عدم توانايی میثر سازمانهای مسئول مديريت بحران و وجود بیش
از  011سازمان فدرال ،0ايالتی و محلی درگیر در مديريت بحران ،سبب گرديـد تـا آژانـس
مديريت بحران فدرال با دستور اجرايی رئیسجمهور وقت اياال،متحـده امريکـا ـ جیمـی
کارتر ـ ( )0101تأسیس گردد .جیمی کارتر کلیه فعالیتهای مقابلـه و آمـادگی را در يـک
سازمان بهنام سازمان فدرال مديريت بحران مجتمع کرد .شـروع فعالیـت ايـن سـازمان بـا
مشکال ،و پیچیدگیهايی همراه بود؛ چون تجمیع همه سازمانهای مختلف قبلی که منابع
اين سازمان بتواند خود را پیدا کند.
در سال  0111دو قانون دفـاع غیرنظـامی و مـديريت بحـران بـا هـم ادغـام شـدند و
به صور ،يک قانون به سازمان فدرال مديريت بحران ابالغ گرديدند .امروزه دفاتر ايالتی و
محلی اين سازمان نقش دفاع غیرنظامی و امداد و نجا ،را با هم ايفـا مـیکننـد .بیشـترين
اقداما ،حول سمتوسوی اسکان اضطراری و تخلیه جمعیـتهـا و بیشـترين تأکیـد نیـز
امروزه بر حوادث طبیعی است .سازمان فدرال هم بیشتر نقـش هـدايتی و تـأمین منـابع را
دارد .همچنین از چند سال پیش نقش تربیت متخصص و سازماندهی آموزشها و تدوين
دکترين نیز برعهده اين سازمان قرارگرفته است (علمداری.)03 :0311 ،
وجود ديـدگاه امنیتـی ناشـی از اوج جنـ
بحرانهای طبیعی بزر

سـرد در دهـه  11مـیالدی و عـدم وقـوع

و جدی در اين دوران ،باع

گرديد تـا طـی وقـوع طوفـانهـای

هوگو و آندرو در سالهای  0111و  ،0115ضعف شديد مديريت بحران آشکار گردد .اين
امر منجر به تغییرا ،ساختاری در سازمان مديريت بحران فدرال گرديد و برای اولین بـار،
بخش پیشگیری و کاهش ريسک در حد معاونت سـازمان پـا بـه عرصـه وجـود گااشـت
(خورشیدی و بهادری.)0311 ،
1. Federal Organization
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متعددی هم داشتند ،باع

اشکاال ،مديريتی فراوانی شد .حدود ده سال طـول کشـید تـا

در اين زمان مديريت جامع بحران با رويکرد جامع خطرا ،بهعنوان مأموريـت اصـلی
سازمان مديريت بحران فدرال قرار گرفت .بـا اتمـام جنـ

سـرد ،مسـئولیتهـای امنیتـی

سازمان مديريت بحران فدرال کمتر شد و برنامههای امنیتی ،از ساير برنامهها مجـزا شـدند
(سیلوس و کامین .)5116 ،
اولین بار در سالهای  0113تا  5110در سازمان مديريت بحران فـدرال ،برنامـهريـزی
راهبردی انجام شد .اهدای راهبردی سازمان از مقابله بهسمت کاهش مخاطرا ،تغییر کرد.
نگرش مديريت جامع بحران در پی گزارشهای متعدد درباره عدم هماهنگی سازمانهـا و
استراتژیهای مديريت بحران رشد کرد و سريعاً بهعنوان استراتژی اصـلی سـازمان مطـرح
گرديد (علمداری.)04 :0311 ،
در سال  0111میالدی اولین انجمن بینالمللی مديران بحران تأسیس گرديـد .در سـال
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0110انجمن مديريت بحران امريکا با همکاری سازمان فدرال مديريت بحـران و شـورای
هماهنگی ملی مديريت بحران ،يک کمیته مديريت بحران تشکیل دادنـد تـا اسـتانداردهای
مديريت بحران را استخراج و مصوا نمايند (علمداری.)04 :0311 ،در سال  5110و پـس
از واقعه  00س تامبر ،مفهوم امنیت داخلی متولد شد .توجه دولت امريکا به تروريسم باع
شد که روشهای برخورد و مکانیسمها در زمینـه مـديريت بحـران تغییـر کنـد و سـازمان
فدرال مديريت بحران بهعنوان دفتری در اين وزارتخانـه قـرار گرفـت (علمـداری:0311 ،
.)04
پس از واقعه  00س تامبر  5110میالدی ،نیاز به تدوين استانداردهای مـديريت بحـران
بیشتر شد و برنامه سیستم مديريت سوانح و حـوادث 0بـهعنـوان اسـتاندارد ملـی آمـادگی
شناخته شد.
وقوع حوادث تروريسـتی  00سـ تامبر  ،5110مـديريت بحـران امريکـا را وارد دوران
جديدی نمود .امنیت داخلی و مقابله با تروريسم ،به اولويت اول نهادهـای مسـئول تبـديل
گشت و بدينمنظور وزار ،امنیـت داخلـی امريکـا در سـال  5113تأسـیس گرديـد و 53
سازمان فـدرال ازجملـه سـازمان مـديريت بحـران فـدرال تحـتنظـر آن قـرار گرفتنـد و
درحقیقت سطح تأثیرگااری مديريت بحران يک گام به عقب بازگشت .ازسـوی ديگـر بـا
1. NTPA1600
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انتقال سازمان مديريت بحران فدرال به وزار ،امنیت داخلی و قطع ارتباط مستقیم سازمان
با شخص رئیسجمهور ،جايگاه مديريت بحران در امريکا نسـبت بـه قبـل تضـعیف شـد.
عملکرد ضعیف در طوفان کاترينا از پیامدهای اين تغییر ساختار میباشد .همچنین فضـای
مقابله با تروريسم نیز مديريت بحران را تحت تأثیر خود قرار داد و ازجمله داليل تضعیف
آن در شرايم کنونی اياال،متحده امريکا میباشد (گـزارش دفتـر اجرايـی رئـیسجمهـور،
.)5110
برای مديران بحران کشور امريکا ،موضوع تروريسم ،موضوع جديدی نبـود؛ چـون در
تعاريف و نگاه مديريت جامع بحران ،اين مبح

جايگاه تعريفشدهای داشت .ازطرفی بـا

عنايت به سوابق ايجاد سازمان فدرال مديريت بحران ،دفاع غیرنظـامی چنـین مفـاهیمی را
بهخودیِ خود وارد استراتژیهای سازمان نموده بود بنابراين ،امنیت ملی و موضوعا ،مهم
با مطرح شدن موضوع تروريسم ،افرادی وارد میـدان شـدند کـه بـا موضـوع مـديريت
بحران و بهخصو

نگاه جامع آشنايی نداشتند؛ ولی بودجههای فراوان برای اين مأموريت

داشتند .اين نگرش جديد ضربه زيادی به علم و حرفه مديريت بحران در امريکا زد .خیلی
از افراد باتجربه مديريت بحران از سازمان بیرون رفتند و افراد انتظامی و امنیتـی جـايگزين
آن ها شدند .همه اين اتفاقا ،باع

شد تا در طوفان کاترينا اتفاقاتی ر بدهـد کـه باعـ

سرافکندگی دولت امريکا شود .آثار منفی تغییر نگرش در وزار ،امنیت داخلی نـهتنهـا در
سطح ملی و بلکه در سطوح ايالتی و محلی نیز ديده میشود( .کانتون.)65 :5101 ،0
تدوين برنامه سامانه ملی مديريت بحران براساس اصـول سـامانه فرمانـدهی حادثـه و
همچنین تدوين فهرسـتی از مهـار،هـای پايـهای مـديريت بحـران ،اقـداما ،تـاکتیکی و
عملیاتی بوده اند که در چند سال اخیر ر دادهاند ولی اسـتراتژی 5توجـه بـیش از حـد بـه
موضوع تروريسم در وزار ،امنیت داخلی امريکا ،عاملی در جهـت عقـبگـرد از ديـدگاه
مديريت جامع بحران بوده است.

1. Canton
2. Strategy
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آن موردتوجه جدی مديران بحران در امريکا قرار داشت.

وزار ،امنیت داخلـی امريکـا ،پـن معاونـت دارد کـه شـامل معاونـت اداری ،علـم و
فناوری ،تحلیل اطالعا ،و حفاظت زيرساختها ،امنیت مرزها و حملونقـل و آمـادگی و
مقابله با بحران هستند.

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکل  .0تغییرا ،ساختاری مديريت بحران امريکا از سال  0100تا ( 5116جهانگیری.)35 :0316 ،

11

پاندمی کووید ـ 11
پاندمی کوويد ـ  01در اياال،متحده بخشی از بزر تـرين پانـدمی جهـانی بـا شـروع
بیماری بهنام کرونا ويروس در سال  5101شروع شد .از ژانويـه  46/011/130 ،5151نفـر
به اين بیماری مبتال شدند با  011/106مر  ،بیشترين آمار مر ومیر را در جهان بـه خـود
اختصا

داد (شی و رابین مارس .)5151 ،0با توجه به اينکه ايـن بیمـاری در ابتـدا يـک

عفونت کشف نشده در سراسر جهان محسوا میشد ،مرکـز کنتـرل و پیشـگیری بیمـاری
تخمین زد که تا ماه مه سال  051/5 ،5150میلیون نفر در ايالت متحده به ايـن بیمـاری يـا
بیش از يکسـوم جمعیـت جهـان دچـار ايـن بیمـاری مـیشـوند .کوويـد ـ  01يکـی از
مرگبارترين پاندمیها در طول تاري در ايالت متحده بود يا بهعبارتی ديگـر ،عامـل اصـلی
مر

در کل ايالت محسوا میشد (استوا ،5دسامبر .)5151با توجه به اينکه بـا بـاالبودن

امريکايیهای اس انیايی به مد ،سه سال ،برای امريکايیهای آفريقايیتبار به مـد 5/1 ،و
برای امريکايیهای سفیدپوست به مد 0/5 ،کاهش يافـت ،هنـوز ايـن اثـرا ،در امريکـا
وجود ندارد و هیچ مديريتی در اين زمینه انجامنشده است .مر

ناشـی از کوويـد ـ  01و

کاهش امید زندگی بسیار وحشتناکتر از گاشته بود و هنـوز در سـال  ،5150ايـن کـاهش
امید به زندگی و مر

ناشی از کوويد ـ  01مديريت نشـده اسـت (بوسـمن و همکـاران،3

جوالی .)5151
در  30دسامبر  ،5101چین کشف يک خوشهای از مـوارد پنهـانی در ووهـان را اعـالم
کرد .اولین مورد امريکايی در تاري  51ژانويه گزارش شد و رئیسجمهور دونالـد ترامـپ
اعالم کرد که شرايم کشور ممکن است در شـرايم بحرانـی قـرار بگیـرد و در تـاري 30
ژانويه با اورژانس عمومی 4ايالت متحده جلسهای را برگزار کردنـد کـه پاسـ اولیـه بـرای
مديريت اين بحران ،محدوديت در پروازهای ورود از چین بود؛ اما مديريت پرواز بهدلیـل

1. Sheikh and Rabin
2. Stobbe
3. Bosman et al
4. General Emergency
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زمینه بیماری قلبی و سرطان در سال  ،5101-5151امید به زندگی در ايالت متحـده بـرای

آمادهسازی سیستم مراقبتهای بهداشتی ،بسیار کند بود موجب اختالل در ديگر سفرها يـا
توقف در ديگر سفرها میشد (لمیر و همکاران.)5151 ،0
اولین مر

ناشی از کروناويروس در ماه فوريه ر داد که در تـاري  6مـارس ،5151

ترامپ  1/3میلیارد دالر را برای مبارزه با اين بیماری اختصا

داد و در تاري  03مـارس

اعالم وضعی اورژانس ملی در امريکا کرد .دولت امريکا مقادير زيادی از تجهیزا ،پزشکی
که با استفاده از قانون دفاع که از سال  0111به رسـمیت شـناختهشـده بـود ،بـرای مراکـز
بهداشتی تهیه نمود؛ اما تا اواسم ماه آوريل بهدلیل تعداد مر ومیرهای بـاال ،ايـن پانـدمی
بهعنوان فاجعه آمیزترين پاندمی در تاري ايالت متحده اعالم شد؛ زيرا روزانه تعـداد افـراد
بیمار روبه افزايش بود .موج دوم اين عفونت در ماه ژوئـن آغـاز شـد (واسـتون ،5مـارس
 .)5151با اينکه محدوديتها در چندين ايالت برقرار بود اما روزانه  61/111نفـر بـه ايـن
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیماری مبتال میشدند .اواسم ماه اکتبر ،سومین مورد شروع شد؛ بـیش از  511،111مـورد
جديد روزانه در طول ماههای دسامبر  5151و ژانويه  5150وجود داشت (مرکـز کنتـرل و
پیشگیری از بیماریها.)5151 ،
خوشبختانه واکسـنهـای کوويـد ـ  01در دسـامبر  5151بـرای مـوارد اضـطراری در
دسترس قرار گرفت؛ اما شروع واکسیناسیون ملی ،با اولین واکسن توسم اداره غاا و دارو

3

در  53او 5150 ،به تصويب نهـايی رسـید (سـازمان غـاا و دارو .)5150 ،واکسـنهـای
کوويد ـ  01در دسامبر  5151در دسترس قرار گرفتند براسـاس پـژوهش سـازمان غـاا و
دارو ( ،)5150اين واکسنها مردم را در برابر بیماری شديد ،بستریشدن و مر

محافظـت

میکند .مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در پژوهشهای خود به اين نتیجه دستيافت کـه
افرادی که واکسینه نشده بودند 1 ،تا  31برابر احتمال ابتال و بستریشـدن در آنهـا وجـود
دارد .براساس پژوهشهای مرکز اثربخشی واکسیناسـیون ( ،)5150گـزارشهـای متعـددی
تهیه شدند که اين بیماری ظرفیت بیمارستان را در سراسر کشور تحت تأثیر خود قرار داده
است که اين امر ،موجب دورشدن مردم از بیماران مبتالبه بیماری و افـزايش افسـردگی در
ايالت متحده امريکا میباشد.
1. Lemire et al
1. Watson
3. Medicine
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چهارمین موج در ماه مارس  5150با نوع جديدی بهنام آلفا بین مردم آغاز شد که ايـن
ويروس در انگلستان شناسايی شده بود که به دنبال آن ،افزايش نوع دلتا ويروس بـود .دلتـا
ويروس يک جهش عفونی خطرناک بود و در کشور هندوستان شناسايیشده بود که منجـر
افزايش تالش برای ايمنماندن در برابر اين نوع ويروس در سطح دنیا شـد .مـديريت ايـن
نوع ويروس دلتا شامل پاس هـای ايـالتی و محلـی بـه بیمـاری همـهگیـر شـامل ماسـک،
ممنوعیت و لغو جلسا ،بزر

(ازجمله جشنوارههـا و رويـدادهای ورزشـی) ،اقامـت در
0

خانه و بستهشدن مدارس بـود (اسـتین  ،مـارس )5151؛ کـه ايـن ويـروس دلتـا در میـان
جمعیتهای سیاهپوست و التین ايالـت متحـده ديـده شـد و طبـق گـزارشهـای بچـل و
همکاران )5150( 5و لینگوستون ،)5150( 3موجب حوادث بیگانههراسی و نژادپرستی علیه
امريکايیهای آسیايیتبار شد که خود ،موجب افزايش خوشههای عفونت و مـر ومیـر در
ايالت متحده خواستار تصويب جرائم ناشی از نفر ،مربوط به ويـروس کرونـا توسـم دو
قانونگاار آسیايی ـ امريکايی شد.

1. Stein
2. Bachel et al
3. Lingstone
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ايالت متحده امريکا شد .در راستای مديريت اين بحران ،جو بايـدن رئـیسجمهـور وقـت
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شکل  .5آمار مبتاليان و مر ومیر کوويد ـ  01در شش  6بازه زمانی

بررسی وضعیت اقتصادی امریکا در بحران کرونا
اولین جنبه در بررسی وضعیت اقتصادی امريکا در بحران کرونا مرتبم با کسبوکارهـا
در سطح کوچک و متوسم (مردم جامعه) و سطح بـزر

(کـل کشـور) مـیباشـد کـه در

بحرانهای طوالنی مانند کوويد ـ 01با خطر جدی مواجه شدند؛ زيرا اسـتراتژیهـای ايـن
کسبوکارها عبار ،است از :افزايش تنوع محصوال ،،اکتشای بازارهای جديـد ،افـزايش
يادگیری پرسنل و مديريت ارتباطا ،مثبت با ديگر کشورها که بهدنبال پاندمی کرونا ،تمـام
اين استراتژیها آسیبپاير شدند .اين استراتژیها جزء برنامههای قبـل از کوويـد ـ 01در
امريکا میباشد و بعد از وقوع بحران ،نیازمند برنامه ريزی و تجديد مجدد اسـتراتژیهـايی
است که خود نیازمند نیروهای خبره است کـه فقـدان آنهـا بـرای مـد ،طـوالنی باعـ
11

تأثیرگااری در اقتصاد کشور میشود؛ زيرا هیچ برنامه و اسـتراتژی انعطـایپـايری بـرای
مقابله با بحران اقتصادی در امريکا تعريف نشده بود .با توجه به اينکه يک بحران بـه يـک
رويداد ناگهانی و غیرمنتظره اشاره دارد که عملیا ،سازمانها را در سطح وسـیعتـر مختـل
کند (کومبز ،)063 :5110 ،0هر بحران نشان داده است که بهعنوان يـک رويـداد ناگهـانی و
غیرمنتظره اهدای کسبوکار را تهديد میکند و تأکید بر مديريت بحـران را پررنـ تـر از
قبل میکند (هرمن .)65 :0163 ،5عدم برنامهريزی امريکا در سـطح بنگـاههـای متوسـم و
کوچک باع

تحتتأثیر قرارگرفتن کل کشور از جنبه اقتصادی شـد و در دوران قرنطینـه،

موجب افزايش سطح بیکاری در امريکا شد .کسبوکارهـای کوچـک و متوسـم بـهدلیـل
محدوديتهای منابع ،موقعیت بازار ضعیفتر و ساير عوامل ،بیشترين سطح آسیبپـايری
را در سطح جامعه داشتند که موجب افزايش فقر و آسیبپايرشدن مردم عادی در امريکـا
الکترونیکی قابلیـت يـادگیری و نـوآوری را داشـتند (ايـروين و همکـاران )41 :5116 ،3و
(هان

و لی ، )310 :5103 ،4بهعنوان يک فرصت بـرای بسـیاری از اقشـار جامعـه تلقـی

میشدند (هان

6

1

و همکاران  )131 :5105 ،و (هربن  )14 :5103 ،تا بتوانند به ديدی تـازه

به جامعه بحرانزده نگاه کنند و کسبوکار خود را ادامه دهند.
استراتژیهای مدیریت بحران امریکا در بعد اقتصادی
 )1برنامهریزی برای بحران ،تشخیص و پاسخ:

کسبوکارها نیازمند يک برنامهريزی خوا ازطريق اقتصاددانهـا و نیروهـای آشـنا بـا
مدير ،بحران و ابعاد يک جامعه هستند (مـونز و همکـاران .)5101 ،0در وهلـه اول يـک
کشور نیازمند تمرکز بر کسبوکارهای کوچک در سطح کشور برای زندهمانـدن اقتصـاد و
بهبود وضعیت در بحرانها هستند .فريز و همکاران ،)5110( 1مديران منـابع انسـانی يـک
1. Coombs
2. Herman
3. Irvin et al
4. Hong and Li
5. Hong et al
6. Herbane
7. Mones et al
8. Freeze et al

11

ارزيابی عملکرد دولت آمريکا در کنترل بحران کرونا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دوران اولیه بحران کرونا شد؛ اما به مرور زمان بهدلیل اينکـه کسـبوکارهـای کوچـک

کشور بايد از قبل ،يک برنامه روشن و بدون ابهام برای يک کشور طرح کننـد کـه نیازمنـد
يک تیم مديريت بحران میباشد و اين تیم شامل کارکنان و متخصصـان منـابع انسـانی در
خود کشور و کشورهای مجاور برای طرح يـک برنامـه روشـن بـرای عبـور از بحـرانهـا
میباشد (رای و عزيز .)45 :5113 ،0کريس و همکاران )5101( 5به اين نتیجه دست يافتند
که داشتن يک سیستم هشداردهنده بحران برای زندهماندن از وقايع بحران بسیار مهم است
که نیازمند همکاری کشورها در سطح بینالمللی بـا توجـه بـه نیازهـای مـالی و غیرمـالی
(کورشوس و همکاران )014 :5101 ،3میباشد که اين امر ،در مرحله اولیـه بحـران بسـیار
حائز اهمیت است .نقطهضعف کشور امريکا در اين قسمت اين بود که به بُعد همکاری بـا
ديگر کشورها در اوايل بحران کرونا بسیار کمتوجه بود .رهبری و منابع انسانی در حوادث
بحران حیاتی هستند (لربین  .)45 :5105 ،4ازبینرفتن کارکنان در هر بخش جامعـه بسـیار
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاجعهآمیز است که نیازمند يک رهبری اثربخش در طول بحران میباشد (دنت و همکاران،
 .1)5103رسانههای اجتماعی در بُعد فرهنگی بهعنوان يک کانال برای ارتباطا ،میثر بسیار
تأثیرگاارند (هربان .)461 :5101 ،6کشور امريکا در ابتـدای بحـران از خـود نقطـهضـعف
فراوانی بهدلیل عدم برنامهريزی برای بحران کرونا نشان داد؛ اما بعـد از آن اقـداماتی را بـا
برنامهريزی انجام داد.
 )2انعطافپذیری ،یادگیری پویا و تجدید استراتژیک:

توجه به کارآفرينی و نیروهای کارآفرين جزء برنامـههـای ديگـر امريکـا بـرای حفـظ
محصوال ،و خدما ،با هدی در اولويت قراردادن صاحبان کسـبوکـار و اقتصـاد کـالن
جامعه بود (راتن .)5151 ،0فرصتهای جديـد و مسـیرهای جديـد در دوران کوويـد ـ01
فقم توسم کارآفرينان میسر است (هی و هـری .)5101 ،1در کوويـد ـ  01بـرای تجديـد
استراتژی ،کشور نیازمند تیم کارآفرينی آشنا با استراتژیهای انعطایپاير ،نیـاز بـه داشـتن
1. Ruff and Aziz
2. Chris et al
3. Kurschus et al
4. Lerbinge
5. Dent et al
6. Herbane
7. Ratan
8. Hey and Harry
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يک ذهنیت رهبری ،اتخاذ تصمیمهای چندگانه شیوههای مديريت ،حفـظ رابطـه خـوا و
شبکه قوی ،شناسايی تهديدا ،و فرصتها و اقداما ،سريع میباشد (آلـون و همکـاران،0
 .)1 :5151قابلیت يادگیری سازمانی پس از بحران نیز برای بهبود حیـاتی اسـت (وانـ

و

آلتینای .)04 :5105 ،5بحران کوويد ـ 01نشـان داد کـه امريکـا هـیچ برنامـهای بـا قابلیـت
انعطایپايری و يادگیری سازمانی از بحرانهای قبلی نداشته است و ضعف در پـیريـزی
هرکدام از استراتژیها ،موجب رکود در اقتصاد امريکا شد (آنسل و بوين.)0101 :5101 ،3
جدول  .0ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ  01در ابتدای بحران
عنوان  /موضوع
نقاط قو،
نقاط ضعف

نقطه فرصت برای بسیاری از قشر جامعه در حوزه کسبوکار آنالين
نبودن استراتژی مناسب برای مديريت بحران کرونا ،عدم برنامهريزی امريکـا در
سطح بنگاههای متوسم و کوچک
برنامهريزی برای بحران ،تشخیص و پاسـ  ،انعطـایپـايری ،يـادگیری پويـا و
تجديد استراتژيک

ارتباط بین بُعد بهداشتی و اقتصادی در بحران کرونا (امریکا)
پاندمی کرونا در امريکا نشان داد که بُعد اقتصادی و بهداشتی با يکديگر همراه میباشد
(گیل .)5151 ،4رکود اقتصادی بهعنوان اولین تهديـد در بُعـد بهداشـتی شـناخته مـیشـود
(الی .)611 :5100 ،1تهديدا ،مربوط به بحران کوويد ـ  01در وهله اول بر اقتصـاد يـک
کشور تأثیر میگاارد و باع

تـنشهـای عـاطفی و تـأثیر در بهداشـت روان يـک جامعـه

میشود (سیروال .)416 :5151 ،6بیشـتر مشـکال ،بهداشـتی مربـوط بـه نگرانـی افـراد در
برای ازدستدادن کار میباشد که اين نگرانی بر میزان تااآوری آنها هنگام مواجهشدن با
اين بیماری تأثیر میگاارد ،باع

کاهش عمر افراد میشود و از جهاتی آنهـا نگـران ايـن

1. Alon et al
2. Wang and Altinay
3. Ansell and Boin
4. Gill
5. Lai
6. Sirola
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راهکارها و اقداما،

عملکرد

هستند که در محیم کاری با اين بیماری مواجه شوند (هیلی )5151 ،0که عدم مـديريت در
اين نگرانی ،باع

ترک کار آنها يا کاهش ساعا ،اداری و حتی ازدستدادن کار میشـود
5

(المبر ،و همکاران  )535 :5151 ،که عالوهبر تأثیر بر بعد بهداشتی ،در بعد اقتصادی يک
جامعه تأثیرگاار است .اندازهگیری اين دو بعد بهدلیل رابطه تنگاتنگی که با يکديگر دارنـد
بسیار مشکل و نیازمند مطالعا ،فراوان است (هاسلت و همکاران.)5151 ،3
جدول  .5ارزيابی عملکرد امريکا در بعد بهداشتی و اقتصادی
عنوان  /موضوع

عملکرد

نقاط ضعف

ترک محل کار توسم کارمندان ،کاهش ساعا ،اداری ،ازدستدادن کار

بررسی کرونا در امریکا و سیاستها و اقدامات و تأثیر آن بر دیگر کشورها
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورود ويروس کرونا به منطقه امريکای التین در شرايم رشد اقتصادی پايین و مهـمتـر
از آن ،همزمان با نابرابری و آسیبپايری قابلتوجه اجتماعی حادث شد؛ وضعیتی که پیش
از همهگیری ،افزايش فقر مطلق ،تضعیف انسجام اجتماعی و بروز نارضايتیهای سیاسـی ـ
اجتماعی در گوشه و کنار منطقه را بهدنبال آورده بود .قرنطینه و فاصـلهگـااری اجتمـاعی
برای ممانعت از گسترش هرچه بیشتر ويروس ،شرايم فـوق را تشـديد کـرد و منجـر بـه
خسارا ،شغلی و کاهش درآمدها شد .ازدسـترفـتن درآمـدها ،پـیش از همـه بـر اقشـار
وسیعی از جمعیت منطقه که در فقر زندگی میکردند ،تأثیر گااشت .ناامنی شغلی طبقـا،
يادشده باع

شد بیشتر از ساير اقشار در معر

اخراج يا کاهش حقوق قرار بگیرنـد .بـا

اينحال ،در امريکای التین ناامنی شغلی را نمیتوان مختص قشر خاصی دانست .بازارهای
کار در منطقه غالباً شرايم مناسبی ندارند .طبق آمار سال  5101سازمان بینالمللی کار:
درصد بااليی از اشتغال غیررسمی در اقتصاد منطقه وجود دارد ( 13/0درصد).
در سال  ،5101تنها  40/4درصـد از شـاغالن در سیسـتمهـای بازنشسـتگی مشـارکت
داشتند و بیش از  %51از آنها در فقر زندگی میکردند.
1. Healy
2. Lambert, et al
3. Haslett et al
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زنان ،دختران ،بومیان ،آفريقايی تبارها و مهاجران ،بخش عمـده ای از ترکیـب جمعیتـی
کارگران غیررسمی را تشکیل میدهند.
افت  %1/3در تولیـد ناخـالص داخلـی و افـزايش  %3/4میـزان بیکـاری کـه از سـوی
کمیسیون اقتصادی امريکای التین و کارائیب 0پیشبینیشده ،ممکـن اسـت میـزان فقـر در
سال  5151را  4/4درصد افزايش دهد ( 51/0میلیون نفر بیشتر در مقايسه با سـال قبـل) و
تعداد کل افراد فقیر را در منطقه به  504/0میلیون نفر ( 34/0از جمعیت منطقه) برساند .در
اين میان ،افراد گرفتار فقر مطلق به احتمال زياد  5/6درصد افزايش خواهنـد يافـت (01/1
میلیون نفر ديگر) و در کل  13/4میلیون نفر تحت تأثیر ايـن شـکل از فقـر قـرار خواهنـد
گرفت.
افزايش فقر و شکل مطلق آن ،احتمال موفقیت برنامههای مبارزه با فقر و پاياندادن بـه
چشمانداز وسیعتر ،امکان دستيابی به اهدای مربوط به بُعد اجتماعی برنامه  5131توسعه
پايدار را با دشواری همراه میسازد.
بايد توجه داشت که تأثیر بیماری همهگیر کوويـد ـ  01بـر تولیـد ناخـالص داخلـی و
اشتغال ،از کشوری به کشور ديگر متفاو ،است و درنتیجه ،میزان افزايش فقر و فقر مطلق
پیشبینیشده برای هر کشور نیز متفاو ،میباشد .با توجـه بـه عـدم اطمینـان از وضـعیت
فعلی و چگونگی تحول آن ،سه سناريوی پايین ،متوسم و زياد برای فقر و فقـر مطلـق در
 00کشور منطقه را نشان میدهد .میزان افزايش فقر در سـناريوی متوسـم  4/4درصـد ،در
سناريوی پايین  3/4درصد و در سناريوی باال  1/1درصد پیشبینی میشود.
از اين اطالعا ،میتوان چهار نتیجه بهدست آورد:
 .0در کلیه سناريوها ،فقر مطلق در همه کشورها افزايش میيابد؛
 .5در سناريوی باال ،بیشترين افزايش فقر مطلق در مکزيک ،نیکاراگوئه و اکوادور ر
میدهد؛
 .3در سناريوی باال ،فقر بهطورکلی بهويژه در آرژانتـین ،مکزيـک ،اکـوادور و برزيـل
افزايش میيابد
1. ECLAC
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همه اشکال آن در همهجا تا سال ( 5131هدی توسعه پايـدار) را تضـعیف مـیکنـد و در

 .4اين آمار آسیبپايری جدی سه اقتصاد بزر

منطقه را آشکار میکند.

برنامههای دولتهای امریکا برای مبارزه با کرونا
بستهبودن تمامی مرزهای زمینی و هوایی:

خانم کالوديا بلوم ،وزير روابم خارجی کلمبیا اعالم نموده بـا توجـه بـه تمديـد دوره
قرنطینه عمومی اجباری در کشور تا تاري  1خردادماه ( 51مـی) ،کلیـه مرزهـای زمینـی و
هوايی بهويژه با برزيل ،پرو و اکوادور که باالترين آمار مبتاليان به بیمـاری کوويـد ـ  01را
داشتهاند ،بسته خواهد ماند .وی پروازهای انساندوستانه را تنها استثنا جهت ورود و عبـور
ترانزيتی يا خروج از کشور دانسته است.
ورود هواپیما حامل  2هزار دستگاه کمک تنفسی از امریکا به مکزیک:
0

مارسلو ابرارد وزير امـور خارجـه مکزيـک در فرودگـاه بـینالمللـی مکزيکوسـیتی و
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همزمان با ورود يک هواپیما از شیکاگو امريکا حامل دو هزار دستگاه کمک تنفسی حاضـر
شد .اين محموله شامل دستگاههای کمک تنفسی از مدل  E30شـرکت فیلیـ س اسـت کـه
بهطور ويژه برای ارائه خدما ،به بیماران تنفسی کوويد ـ  01طراحی شده و مقـرر اسـت
در بیمارستانهای عمومی در سراسر مکزيک توزيع گردد .آقای ابـرارد در يـک توئیـت از
گروه مکزيکو ،شرکت لنوا ،آيیو اس آو تلويسا که در تهیه اين دستگاهها به مکزيک کمـک
کردند ،تشکر کرد.
صندوق بینالمللی پول:

اعطای وام صندوق بین المللی پول بـه  00کشـور امريکـای التـین و حـوزه کارائیـب.
صندوق بینالمللی پول جهت کاهش تبعا ،بیماری کوويد ـ  01به يازده کشـور امريکـای
التین و حوزه کارائیب (يکسوم از کل کشورهای منطقه) وام داده يا بـا درخواسـت آنهـا
موافقت کرده است؛
جدول  .3ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ ( 01بررسی سیاست و اقداما)،
عملکرد

عنوان  /موضوع

1. ICM
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نقاط قو،
نقاط ضعف

قرنطینه سريع
افزايش فقر قبل از ورود بیماری ،تضعیف انسجام اجتماعی ،نارضـايتی سیاسـی
و اجتماعی
خسار ،شغلی ،کاهش درآمـد ،افـت تولیـد ناخـالص ملـی ( )%1/3و افـزايش

آسیبها

بیکاری ( ،)%3/4ورشکستگی هواپیمايی آريانکا ،کاهش رشـد اقتصـادی پانامـا،
کاهش سهم بخش خردهفروشی ،تعلیق پروژههای زيربنايی ،تعلیـق  01هـزار و
 451منصب شغلی ،تعديل نیرو بهدلیل صرفهجويی اقتصادی
بستن تمام مرزهای زمینی و هـوايی ،شـروع فعالیـت اقتصـادی  1میلیـون نفـر،

راهکارها و اقداما،

احیای نظام بانکی و بنگاهی ،گرفتن وام از صندوق بـینالمللـی پـول ،کمـک 1
میلیون دالری سازمان توسعه بینالمللی امريکا برای مقابلـه بـا کرونـا ويـروس،
همکاری با ديگر کشورهای مجاور

عملکرد

عنوان  /موضوع

استفاده از رسانه بهعنـوان جلسـا ،تبلیغـاتی بـرای انتخابـا ،امريکـا بـهجـای
نقاط ضعف

آگاهی بخشی مردم در رابطه با کرونا ،سوءاستفاده ترامپ از جلسا ،در راستای
آمادگی برای انتخابا ،،شايعا ،رسانهای ،سادهانگـاری بیمـاری کرونـا توسـم
رسانهها

راهکارها و اقداما،

راهاندازی سايتهای واکنش سريع برای جوااگويی به مردم

جدول  .5-3ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ ( 01واکنش ترامپ)
عنوان  /موضوع
نقاط ضعف

عملکرد
آشنانبودن ترامپ بـا بیمـاری ،عـدم مـديريت اولیـه بحـران ،حمايـتنکـردن از
دستورالعملهای بهداشتی و فاصلهگااری اجتماعی

تأثیر کووید ـ  11بر کشور امریکا

اقتصاد:
10
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جدول  .0-3ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ ( 01رسانهها)

جدول  .4ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ ( 01اقتصادی)
عملکرد

عنوان  /موضوع

سقوط بازار سهام و رکود اقتصادی در ايالت متحده پس از اوج چرخه اقتصادی
در فوريه سال  ،5151افزايش هزينههای مراقبتهای بهداشتی درمـان اپیـدمی از
نقاط ضعف

 34میلیــارد دالر بــه  510میلیــارد دالر ،تغیی ـرا ،رفتــاری مصــریکننــدگان در
سهماهه دوم سال  ،5151بستهشدن  51درصد از رستورانهای امريکايی ،اخـراج
و بحران اخراجشدن

اجتماعی ،انتخابات ،بحران مراقبت بیمارستان:
جدول  .1ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ  01از ديد ابعاد مختلف
عملکرد

عنوان  /موضوع

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقوط بازار سهام و رکود اقتصادی پس از اوج چرخه اقتصادی  ،5151افـزايش
بعد اقتصادی

هزينههای مراقبت بهداشتی درمانی ،تغییر رفتاری مصریکنندگان در سـه ماهـه
دوم ســال  ،5151بســتهشــدن  51درصــد از رســتورانهــای امريکــايی ،بحــران
اخراجشدن مردم ( 31الی  41درصد)

بعد اجتماعی
انتخابا،
بحران بهداشتی
اقداما ،بهداشتی

بیگانهستیزی و نژادپرستی علیه امريکايیهای آسیايی ،نـابرابری و اخـتالی بـین
روشنپوستان اس انیايی و سیاهپوستان ،مر

هیس انیکها و التینو

ضعف در ساختار انتخابا،
کمبود تخت ،پرستار و پزشک ،کمبـود کـادر درمـان ،کمبـود ظرفیـت  ICUدر
ابتدای بحران
استفاده از نمايشگاهها ،مزرعه و صحرا بهعنوان بیمارستان

بررسی اثربخشی واکسنهای کووید ـ  11در امریکا:
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براساس گزارشا( ،هلکـام و همکـاران )5150 ،0در حـوزه اثربخشـی واکسـن هـا در
امريکا اينگونه بیان شد که افراد واکسینهنشده  1برابر بیشتر احتمال ابتال 01 ،برابر احتمـال
بیشتر برای بستریشدن در بیمارستانها  00برابـر بیشـتر احتمـال مـر شـان وجـود دارد.
براساس پژوهش صور،گرفته در حوزه اثربخشی واکسنها در برابر ويروس دلتا بیان شـد
که واکسنها  11درصد حفاظت را در برابر نوع دلتا 11 ،درصد در برابر عفونت عالمتدار
و حدود  11درصـد موجـب جلـوگیری از بسـتریشـدن دارنـد .البتـه  CDCگـزارش داد
اثربخشی واکسن از  10درصد نسبت به آلفا تا  66درصد نسبت به دلتا کاهش يافته است.
جدول  .6ارزيابی عملکرد امريکا در مديريت بحران کوويد ـ ( 01واکسیناسیون)
عنوان  /موضوع
نقاط قو،

عملکرد
واکسیناسیون تودهای مردم ،همکاری با اتحاديه واکسن و ايمنسازی برای تولید

تسريع و توسعه بخش دولتی و خصوصی برای تولید واکسن در عملیاتی بهنـام
راهکار و اقداما،

وارپ توسـم دونالـد ترامــپ ،افـزايش منـابع واکسیناسـیون در دولـت بايــدن،
واکسیناسیون اجباری تمام کارکنان شعبه فدرال ،دانشـگاه ،بخـش خصوصـی و
عمومی.

بررسی و پاسخ به سوال اول
سؤال اول :نقاط قوت و ضعف عملکرد کشور امریکا در مدیریت بحران کوویـد ـ 11
شامل چه مواردی است؟
در کشور امريکا عـدم برنامـهريـزی در سـطح بنگـاههـای متوسـم و کوچـک و نبـود
سیاستهای حمايتی باع

شد که خیلی سريع بعـد اقتصـادی کشـور امريکـا در پانـدمی

کوويد ـ  01تحت تأثیر قرار بگی رد .با توجه بـه اينکـه قرنطینـه جـز اولـین مرحلـه بـرای
پیشگیری از بحران کرونا محسوا میشد و کشور امريکا خیلی سريع اين قرنطینه کلـی را
اعمال کرد؛ اما بهدلیل نبود سیاستهای حمايتی ،اين کشور با بحران بیکـاری مواجـه شـد.
کوويد ـ  01نشان داد که بهدنبال آسیب به بخش اقتصادی در جامعه ديگـر بخـشهـا هـم
1. Helkam et al
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 541میلیون واکسن به کل جهان ،واکسیناسیون  05کشور بهتنهايی

درگیر میشود که در امريکا طبق پـژوهش هلـی ( ،)5151بحـران ديگـری بـهنـام بحـران
بهداشت روانی بهوجود آمد که عدم مديريت آن طبق پژوهش المبر ،و همکاران ()5151
موجب افزايش ترک کار ،کاهش ساعا ،اداری و ازدستدادن کار شـد .امـا حـوزهای کـه
بسیار جای سیال و بررسی بیشتر دارد اين است که چـرا قرنطینـه بـالعکس عمـل نمـود؟
میتوان طبق گزارشا ،مککینزی عنوان کرد که دلیل آن افـزايش فقـر ،تضـعیف انسـجام
اجتماعی و بروز نارضايتی سیاسی ـ اجتماعی قبل از ورود کوويد ـ  01به امريکا میباشـد
که درنتیجه موجب افت  1/3درصـد تولیـد ناخـالص ملـی و افـزايش  3/4درصـد میـزان
بیکاری شد که شرکت مک کینزی اعالم کـرده اسـت کـه عـدم مـديريت و نبـودن برنامـه
درخصو

فقر تا سال  ،5131موجب عـدم دسترسـی کشـور امريکـا بـه توسـعه پايـدار

میشود .آلبالسکو ( )5150در پژوهش خود بیان کرد که باالرفتن آمار مـر ومیـر و شـیوع
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشتر عفونت موجب افزايش نوسانا ،بهاندازه  111S & Pمـیشـود کـه نیازمنـد بررسـی
بیشتر در طول زمانی بیشتر میشود؛ زيرا يک مقوله مهم که در نوسانا ،مالی بايد بررسـی
شود همان مديريت ريسک میباشد .همچنین باهمیک و همکاران ( )5150در پژوهشی بـا
عنوان «تجزيهوتحلیل نر انتقـال و مـر ومیـر در ايالـت متحـده امريکـا» شـاخصهـای
تأثیرگاار در نر مر ومیر را شاخصهای بهداشـتی ،رونـد تحريـک و زيرسـاختهـای
مراقبت بهداشتی عنوان کرد .از ديگر ضعفهای ساختاری که موجب تشـديد بحـران شـد
میتوان طبق پژوهش شهرکی و تقیپور ( )0311به استفاده ترامپ از رسانههای جمعـی و
جلسا ،اضطراری در راستای تبلیغ برای انتخابا ،،آشنانبودن ترامـپ بـا بیمـاری و عـدم
مديريت اولیه بحران اشاره نمـود .در ادامـه بـا توجـه بـه مطالعـا ،شـرکت مـککینـزی،
کسبوکارهای کوچک در کشور امريکا آسیبپايری زيادی داشـتند؛ زيـرا کشـور امريکـا
هیچ برنامه حمايتی برای اين کسـبوکارهـای کوچـک خـردهفروشـی و غـااخوریهـای
کوچک نداشت .به گزارش مککینزی پاندمی کرونا موجب ازبینرفـتن  41درصـد از ايـن
کسبوکارهای کوچک در امريکا شد و با توجه به نبود سیاستهـای حمـايتی در امريکـا،
اين کسبوکارها مجبور بودند که  31درصد از درآمد خود را صری بدهی خود کننـد؛ بـه
همین دلیل موجب افزايش قیمـت در خـدما ،در بخـش کسـبوکارهـای کوچـک شـد.
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پژوهشهای مک کینزی بیان میکند که متأسـفانه يکـی از آسـیبپـايرترين بخـشهـا در
امريکا از سال  ،5111کسبوکارهای کوچک بوده است و در هر بحران به شش سال زمان
نیاز دارند تا بتوانند به دامنه سطح فعالیـت قبلـی خـود برسـند؛ امـا متأسـفانه بیشـتر ايـن
کسبوکار بهدلیل عدم سیاستهای حمايتی برای همیشه ازبینمیروند .میتـوان بـه ديگـر
چالشهای اقتصادی در امريکا نابرابری در اقلیت زنان و جوانان اشاره کرد که اين نابرابری
در گزارشا ،مککینزی قبل از بحرانها هم وجود داشـت کـه در بحـران کوويـد ـ  01در
نظرسنجی مککینزی 41 ،درصد از سیاهپوستان و  40درصد از امريکايیهای اس انیايیزبان
بیان کردند در بحران کرونا بدون کار ،کمی بیشتر از دو ماه میتوانند هزينه زندگی خود را
پرداخت کنند .متأسفانه در کشور امريکا سهم بااليی از دسـتاوردهای اقتصـادی در دسـت
خانوارهای با سطح باالی جامعه است که عدم مديريت در اين زمینه موجب شـکایهـای
شکای در پاندمی کرونا عمیقتر از گاشته خود را نشان داد .يکی از مـواردی کـه همیشـه
کشور امريکا در آن در بُعد اجتماعی دچار ضعف بـوده اسـت ،عـدم توجـه بـه وضـعیت
عاطفی در امريکا میباشد که اين مورد در دوران پاندمی کرونا تشديد شده است و بیشـتر
تنشهای عاطفی در دوران کوويد ـ  01در مردان امريکايی نسبت به ازدستدادن کار بوده
است .افراد مسن هم در اين کشور دچار تنشهای عاطفی روانی شدند؛ زيرا مـیترسـیدند
طبق بیانیه کشور ،درمان آنها در اولويت نباشد .يکی از عواقـب اجتمـاعی در همـهگیـری
کرونا حوادث بیگانهستیزی و نژادپرستی علیه امريکايیهای آسیايیتبـار گـزارش شـد کـه
مطابق پژوهش وان بسکوم ( ،)5151میزان مر ومیر در سیاهپوستان يـا سـر پوسـتان و ...
نسبت به سفیدپوستان دو برابر بود که اين ،درنتیجه تبعیض نژادی در امريکا و عدم شرايم
مناسب برای رنگیپوستان میباشد که موجب کاهش امید به زنـدگی و درنتیجـه مـر
آنها میشود.

بررسی و پاسخ به سؤال دوم
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در
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بزرگی در مشارکت نیروی کار ،دستمزد و دستیابی در تحصیال ،عالی شده است که ايـن

سؤال دوم :کشور امریکا در مدیریت بحران کووید ـ  11چه راهکارهـایی را درپـیش
گرفته است؟
با توجه به اينکه توجه به کسبوکارهای کوچک و متوسم ،زيربنای اقتصاد يک کشور
میباشد ،اين کسبوکارها نیازمند يک برنامهريزی خوا ازطريق اقتصاددانها و نیروهـای
آشنا با مديريت بحران و آشنا با ابعاد يـک جامعـه هسـتند مـونز و همکـاران )5101( 0در
پژوهشهای خود به اين نتیجه دست يافتند که در وهله اول يک کشور نیازمند تمرکـز بـر
کسبوکارهای کوچک در سطح کشـور بـرای زنـدهمانـدن اقتصـاد و بهبـود وضـعیت در
بحرانها هستند.

نتیجهگیری
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدی از اين مقاله  ،تمرکز بر اين است که چگونـه بحـران کوويـد ـ  01بـر فرهنـ ،
شیوه زندگی و کارآفرينی اجتماعی تأثیر مـیگـاارد .ايـن پـژوهش بیـان کـرد کـه بحـران
اقتصادی در پاندمی کوويد ـ  01موجب میشود که افراد جامعه برای زندهماندن بـهسـمت
کارآفرينی بروند .يکی از مقولههای مهم در بحرانها ،راهکار و اقـداما ،بـهکاررفتـه بـرای
مقابله با بحران است .در همین راستا کشور امريکا در پاندمی کوويد ـ  01برای حل بحران
اقتصادی از استراتژی بهنام انعطایپايری ،يادگیری پويا و تجديد استراتژيک استفاده کرد.
توجه به کـارآفرينی و نیروهـای کـارآفرين جـزء برنامـههـای ديگـر امريکـا بـرای حفـظ
محصوال ،و خدما ،با هدی در اولويت قراردادن صاحبان کسـبوکـار و اقتصـاد کـالن
جامعه بود (راتن .)5151 ،5فرصتهای جديد و مسـیرهای جديـد در دوران کوويـد ـ 01
فقم توسم کارآفرينان میسر است (هـی و هـری .)5101 ،در کوويـد ـ  01بـرای تجديـد
استراتژی ،کشور نیازمند تیم کارآفرينی آشنا با استراتژیهای انعطایپاير ،نیـاز بـه داشـتن
يک ذهنیت رهبری ،اتخاذ تصمیمهای چندگانه شیوههای مديريت ،حفـظ رابطـه خـوا و
شبکه قوی ،شناسايی تهديدا ،و فرصت ها و اقداما ،سـريع اسـت (آلـون و همکـاران،3
1. Mones et al
2. Ratan
3. Alon et al
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 .)1 :5151قابلیت يادگیری سازمانی پس از بحران نیز برای بهبود حیـاتی اسـت (وانـ

و

آلتینای .)04 :5105 ،0بحران کوويـد ـ  01نشـان داد کـه امريکـا هـیچ برنامـهای باقابلیـت
انعطایپايری و يادگیری سازمانی از بحرانهای قبلی نداشته است و ضعف در پـیريـزی
هرکدام از استراتژیها ،موجب رکود در اقتصاد امريکا شد (آنسل و بوين.)0101 :5101 ،5
بديهی است که افزايش نر بیکاری و درصـد افـراد گرفتـار فقـر و فقـر مطلـق ،تـأثیرا،
سیاسی و اجتماعی خود را بهدنبال داشته باشد .بر همین مبنا ،بسیاری از دولتها و احزاا
سیاسی منطقه در خالل بحران ،نیمنگاهی نیز به انتخابا ،و اهـدای سیاسـی خـود دارنـد.
همین مسأله نوع سیاستگااری ،اقدام و اطالعرسانی درخصو

همهگیری کوويـد ـ 01

را از کشوری به کشور ديگر متفاو ،میسازد .با توجه به تأثیرا ،مختلفی که هر بحران بر
يک کشور میگاارد ،نیازمند اين میباشیم تا عملکرد کشور بزرگی مانند امريکا را بررسـی
اقداما ،در کلمبیا ،شروع مجدد فعالیت اقتصادی  1میلیـون نیـروی کـار اعـم از کـارگر و
کارمند بود .در ادامه ايالت پاناما جهت احیای نظام بانکی و بنگاههای اقتصادی از نهادهـای
بینالمللی به میـزان  0میلیـارد و  311میلیـون دالر وام گرفـت .کشـور امريکـا در ابتـدای
بیماری با ديگر کشورها و سازمان ملل همکاری نمیکـرد؛ امـا در ادامـه سیاسـت خـود را
تغییر داد و میزان همکاری و شیوه مراوده با ديگر کشـورها و سـازمانهـای بـینالمللـی را
گسترش داد و میزان  1میلیون دالر برای مديريت بحران کرونا در دنیا بـه سـازمان توسـعه
بینالمللی کمک کرد و برای احیای نظام اقتصادی از صـندوق بـینالمللـی پـول ،وامهـای
کمبهره گرفت .در ادامه بـرای کـاهش نگرانـی مـردم ،سـايتهـای واکـنش سـريع بـرای
جوااگويی به مردم نسبت به بیماری را راهاندازی کرد .اگر بخواهیم بـه بهتـرين اقـداما،
کشور امريکا در راستای مديريت بحران کرونا اشارهکنیم میتوان به تسريع و توسعه بخش
دولتی و خصوصی برای تولید واکسن در عملیاتی بـهنـام وارپ توسـم دونالـد ترامـپ و
افزايش منابع واکسیناسیون توسم دولت بايدن و دسـتور واکسیناسـیون اجبـاری در سـطح
جامعه اشاره کرد؛ اما با توجه به اقداما ،صور،گرفته توسـم کشـور امريکـا در راسـتای
1. Wang and Altinay
2. Ansell and Boin
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کنیم .با توجه به موضـوع قرنطینـه در امريکـا و بـهوجودآمـدن رکـود اقتصـادی ،يکـی از

بحران اقتصادی در پاندمی کرونا اعم از بهرهبرداری از میسسا ،موجود ،تکمیـل تـالش-
های امدادی فدرال ،سیستمهای مالیاتی ،کم ینها برای تحريک اقتصادهای محلی بـهويـژه
با تمرکز بر کسبوکارهای کوچک اشاره کرد .با توجه به راهکارهای ارائهشـده در راسـتای
مديريت بحران کرونا ،کشور امريکا همیشه با بحران اقتصادی دستوپنجـه نـرم مـیکنـد؛
زيرا اينيک کشور بهعنوان يک کشور سرمايهداری بسیاری از افراد جامعه و رنگی پوستان
را حمايت نمیکند و ثرو ،در امريکا در دست بخشی از افراد جامعه مـیباشـد و دولـت
امريکا هیچ سیاست جدی و راهکاری را برای قشر ضعیف جامعه بـهکـار نگرفتـه اسـت و
بیشتر تأکید آن بر کارکنان دانشی میباشد؛ زيرا بیشتر بر اکوسیستمهـای نـوآوری تأکیـد و
همچنین بهدنبال سرمايهگااری برای جاا استعدادها يا نخبهها در سراسر جهان با هـدی
تروي انعطای پايری در زيرساختهای خود مـیباشـد؛ امـا هـیچ برنامـه حمـايتی بـرای
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسبوکارهای کوچک و خردهفروشیها ندارد که اين موجب رکود اقتصادی بـیشازپـیش
در امريکا میشود؛ زيرا قسمتی از جامعه ناديده گرفتهشده است.
با توجه به اينکه کشور امريکا يـک کشـور سـرمايهدار بـا زيرسـاختهـای پیشـرفته و
برخوردار از منابع فراوان در زمینههـای مختلـف ازجملـه بهداشـت و پزشـکی مـیباشـد،
علیرغم تبلیغا ،گسترده رسـانهای در تـالش ادعاهـای واهـی و فريبکـاری و نشـاندادن
امريکــا بــهعنــوان قــدر ،اول دنیــا ،بحــران کرونــا واقعیــت چهــره امريکــا را در نــاتوانی
دولتمردان در مديريت و کنترل بحران های داخلی اين کشور را نشان داد .هر روز شـاهد
مر ومیر باال در پاندمی کرونا و افزايش بیکاری و رکود اقتصادی بوديم .در مقايسه کشور
ايران بهعنوان يک کشور جهان سومی با وجود همه تحريمهـا کـه بـهدرسـتی از آنهـا بـه
تروريسم اقتصادی ،حقوق بشری و بهداشتی امريکا تعبیر شده و بـا تمـام تبلیغـا ،منفـی
جاری علیه آن ،توانست با مديريت جهادی و اتکا بر توانمندیهای ملـی و بهـرهمنـدی از
اصول اقتصاد مقاومتی و با توجه به استفاده از طرح شهید حاج قاسم سـلیمانی و نهادهـای
انقالبی ازجمله بسی و س اه پاسداران ،بحران کرونا را بهخوبی مديريت نمايد.

منابع
18

احمدی جشفقانی ،حسینعلی ( ،)0311رفتارهای مقابله با کووید ـ  11در ایـران و امریکـا ،طـب دريـا5 ،
(.60 ،)0
امرائی ،مهدی؛ فرجی خیاوی ،فرزاد ( ،)0311مطالعه تطبیقی سیاستهای کنترلی کشـورهای ایـران ،کـره
جنوبی ،چین و آلمان در مقابله با کووید ـ  ،11پايش.633-644 :)6( ،01 ،
امیدیفر ،علی؛ مرادیفر ،سـعیده ( ،)0411روایت راهبردی دیپلماسی دیجیتال امریکا علیه چین در پاندمی
کرونا.340-365 ،11 ،
پوالدی ،مهديو همکاران ( ،)0311بررسی مديريت کارامد کشورهای مختلف در پاندمی کوويد ـ  ،01مجلـه
طب دریا.01-51 ،)0( 5 ،
توسلی رکنآبادی ،مجید؛ اسماعیلی ،بشیر ( ،)0315بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانهای
امریکا :بازنمایی ،هژمونی فرهنگی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی ،تحقیقا ،سیاسی و بینالمللـی،
.040-000 ،)06( 1
جهانگیری ،سعید؛ فرحانجم ،مهسا؛ متقی ،ابراهیم ( ،)0311واکاوی چگـونگی افـول هژمـونی امریکـا در
(.)4
حبیبزاده ملکی ،اصحاا؛ جواديان ،رضا ،راهبردهای رسانهای در مدیریت بحران ،فصـلنامه توسـعه ،سـال
پنجم ،شماره .01
حسینی مونس ،سیداحمد؛ کیا ،علی؛ علیزاده ،هادی ( ،)0311ارزیابی عملکرد مدیران پروژه بـا اسـتفاده از
استاندارد  ،PMBOKمدیریت استاندارد و کیفیت.30-51 ،0 ،
خورشیدی ،کامبیز؛ بهادری ،هادی ،تحلیل ساختار مدیریت بحران ایالت متحده امریکا ،کتـاا دوم چکیـده
مقاال ،در دومین کنفرانس بین المللی مديريت بحران.
داستانی ،میثم؛ قربانی ،محمد ( ،)0411مروری بر انتشارات علمی ایران در حـوزه کوویـد ـ  11در سـال
 :2121یک مطالعه علمسنجی ،نشريه طب انتظامی.040-041 :)3( 01 ،
دانايیفرد ،حسن؛ نصـیری ،معصـومه ( ،)0311ارتقـای آمـادگی اسـتراتژیک بـرای مـدیریت بحـران در
بیمارستانهای دولتی و خصوصی ،فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی.053-041 ،)1( 5 ،
رضوانی ،حمیدرضا ( ،)0311مدیریت بحران سازمانی ،ماهنامه علمی آموزشی تدبیر.21-22 ،)17( 171 ،
ساجدی ،امیر؛ قربانی شی نشین ،ارسالن؛ بازگیر ،محمدبشیر ( ،)0411تشدید تحریمهای یکجانبـه امریکـا
علیه جمهوری اسالمی ایران در زمان شیوع کووید ـ  ،11نشریه علمی ـ پژهشی دانش سیاسی17 ،
(.17-111 ،)1
علمداری ،شهرام ( ،)0316الگوها و دیدگاهها در مدیریت بحران ،بوستان حمید ،چاپ اول.
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عرصه جهانی با تأکید بر ویروس کرونا (ازمنظر حقوقی و سیاسی) ،جستارهای سیاسی معاصـر00 ،

علیاحمدی جشفقانی ،حسین ( ،)0311مدیریت بحران اپیدمی کووید ـ  ،11فصلنامه مـدیریت بحـران و
وضعیتهای اضطراری.0-51 ،05 )3( ،
گاتز چاک ،جـک ( ،)0313مدیریت بحران (در بخشهای خصوصی و دولتـی) ،ترجمـه علـی پارسـائیان،
تهران :انتشارا ،ترمه.
ماهر ،علی؛ مالمیر ،راضیه؛ طغیانی ،راهله؛ صـفری ،محمدصـالح ( ،)0311مـدیریت بحـران کوویـد ـ :11
بازمهندسی نظام ارائه خدمات سالمت در ایران ،مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهـوری اسـالمی
ايران.00-01 ،31 )0( ،
محمــودی ،جعفر ،پوررضــا ،ناصر؛ تربتــی ،امیـر ( ،)0310الگویــی بــرای شناســایی شـاخصهـای
کلیـدی عملکـرد بـا اسـتفاده از کارت امتیابـی متــوازن و پویـاییهــای سیســـتم ،توســـعه
ســازمانی پلیــس.41-51 ،45 ،
منصوری مويد ،فرشته ( ،)0311معرفی الگویی برای مدیریت بحرانهای سازمانی با رویکردی راهبـردی،
مطالعا ،مديريت راهبردی دفاع ملی.411-460 ،)1( 3 ،

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  0411ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیریت بحران در ایالت متحده امریکا  ،میسسـه مطالعـا ،توسـعه و فنـاوری تحلیلگـران تهـران ،تهـران،
تدسای.0311 ،
میترای ،يىين؛ گاس ،انگناس ( ،)0310مدیریت بحران پیش از رویداد ،ترجمه محمود توتونچیـان ،تهـران:
میسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزى.
نديمی شهرکی ،مجتبی؛ تقیپور ،فـائزه ( ،)0311بررسی تطبیقی مبانی و روند سیاست رسانهای جمهـوری
اسالمی ایران با امریکا در قبال بحران کرونا در زمان پیک اول ،دومین کنفرانس ملـی حقـوق ،علـوم
اجتماعی و انسانی ،روانشناسی و مشاوره ،شیروان.
يقینلو ،مهرانگیز؛ خلیلىعراقى ،مريم ( ،)0313بحران و مدیریت بحران ،بررسى آثار مثبت و منفى بحران
در سازمانها ،مجله تدبیر ،شماره .041
https://abcnews.go.com/Business/pppending-struggling-small businesses-seeklifeline/story?id=72217561
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A
A_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1
%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%
B1%DB%B9
https://www.afcurgentcarefresno.com/?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8Ud_cu
2yIHina-jSGqQAYYP6hTHzfKnRcfgZjlbW0bgJdu2HPdyEVsaAvM7EALw_wcB
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/surveyus-b3b-decision-maker-response-to-covid-19-crisis
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Assessing the Performance of Corona Crisis Management
In the United States
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Jalal Fadakarian 1
Hossein Hosseini Jirdehi 2

The presented research is a qualitative-documentary approach that
is lived in terms of mental ontology and a function of lived
experience and is intertwined in terms of researcher's epistemology
and reality.
This descriptive and analytical study examines the performance of
U.S. government management in controlling the Corona crisis.
First, it deals with the ups and downs of the corona in the United
States and its crisis management in 6 time periods and how to
manage the crisis, and finally, by examining various sites and
databases, it examines the strengths, weaknesses and solutions of
the United States.
The United States is always in the throes of an economic crisis
because it, as a capitalist country, does not support many people of
color and color, and wealth in the United States is in the hands of
some people, and the US government has not implemented any
serious policies or solutions for the poor. It focuses on innovation
ecosystems because it focuses on innovation ecosystems and seeks
to invest in talent or elite around the world to promote flexibility in
its infrastructure. But there is no plan to support small businesses
and retailers, which is causing the recession to worsen in the
United States because part of society is being ignored.
Keywords: Performance Evaluation, Crisis Management, Covid-19,
America
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