
 

 

 نرم در مقابله با کرونا یهایفناور تیاهم نییتب

 1علیرضا عالی پور

 : چکیده
مختلف جهان دستخوش  یمردم کشورها یزندگ روس،یکروناو یر یبا شروع همه گ

برتر در اکثر  یهایفناور  یکه دارا یغرب یاز کشورها یار یشد، بس یبزرگ راتییتغ
 یمار ینبوده اند اما در مواجهه با ب زین میبوده و دچار تحر  یتخصص یهاحوزه

و  هایفناور  یکه احساس ناتوان یینداشته اند تا جا یکرونا عملکرد قابل قبول
 نیمحسوس شد؛ اما آنچه که ا کاملا  یمار یب نیدر برخورد با ا یکنون  زاتیتجه

 وعیبا ش هایغرب یو رفتار اجتماع تیر ینمود؛ نحوه مد تررا پررنگ هایغرب یناتوان
و فلسفه  تیر یمد یمد ظله العال یکرونا بود، که از نگاه مقام معظم رهبر  روسیو

از خبرگان  یار یبس دگاهیغرب در مبازره با کرونا شکست خورد؛ امروز از د یاجتماع
از  تیش و انسانارز ت،یکرونا، اخلق، معنو یمار یدر مواجه با ب ؛یجامعه جهان

نرم به  یهایدهنده نقش برتر فناور باالتر داشته که نشان گاهیجا هایهمه فناور 
با هدف  نی. محققباشدیم دهیچیپ یهاسلح برتر در مقابله با بحران کیعنوان 

و  یفیک قیتحق کیکرونا و پساکرونا در  یاینرم در دن یهایفناور  تیاهم نییتب
نرم و در نظر گرفتن مصاحبه خبرگان علوم  یهایناور ف ینظر  یبا مطالعه مبان

 یادر دوران کرونا، مجموعه یاجتماع یرفتارها یدر بررس یو علوم انسان یاجتماع
راهبردها،  ،یاواسطه ،یمحور  طیشرا ،یعل طیشرا یهایژگیاز عوامل اعم از و

 ییرد شناسارا مو یعوامل بر مقوله اصل نیحاصل از ا یامدهایو  پ یا نهیزم طیشرا
نرم در همه  یهایفناور  یبه حکمران ازیدهنده ننشان قیتحق جیقرار داده که نتا

 -سلمت جسم ،یاجتماع ،یفرهنگنرم در ابعاد  یهای. فناور باشدیها محوزه
نرم  یو فناور  یتجربه، سازگار  قیاز طر  یر یادگی ،یاسیس ،یو روانشناخت یروح

که  باشندیکشور م کی یهم در قدرت ملم اریبس یهابه عنوان مؤلفه یستیز 
 سخت را دارند. یهایمسلط شدن بر فناور  ییتوانا

 ها:دواژهلیک
 پساکرونا یایدن ت،ینرم، اخلق، انسان یها یفناور  

  
                                                           

 ره نوشهر ینیامام خم ییایدانشگاه علوم در  اریاستاد 1
alipoor.alireza@yahoo.com 
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 مقدمه
با شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان، در رفتارهای جوامع بشری و مدیریت بر این ویروس و 

شود؛ برخی از رفتارها در های بسیاری دیده میسیاستمداران کشورها، تفاوت همچنین نحوه برخورد
های بشردوستانه ها در آن کشورها می باشد همانند دزدی کمککشورهای غربی نشاندهنده خلء ارزش

های غربی دوران و تبعیض در مداوای بیماران، گورهای دسته جمعی، بحرانی شدن مشکلت خانواده
ر ایران علی رغم تحریم کشور، شاهد یک همبستگی ملی بین مردم، مسئولین، نظام بهداشتی کرونا، اما د

-و نیروهای مسلح بوده تا جایی که اقدامات جمهوری اسلمی ایران در مقابله با کرونا همچون خدمات

گرش رسانی جهادی و فداکارانه پرستاران و کادر درمانی به همه بیماران )از پیر تا جوان( و عدم ن
جهت  گرایانه در این زمینه و حتی درمان رایگان اتباع افغانستانی، حضور داوطلبانه نیروهای مردمیقوم

هایی نه از مندانه با اجساد مردگان نشاندهنده اهمیت وجود فناوریکمک به کادر درمانی، رفتار کرامت
جنس سخت؛ بلکه از جنس نرم و فرهنگی هستیم. از طرفی  با تامل در سخنان مقام معظم رهبری در 

واهد شد: رهبر انقلب های نرم مشخص خرابطه با نحوه برخورد غربی ها با کرونا اهمیت مساله فناوری
 کنند:اسلمی طی سخنانی در ارتباط با ستاد ملی مبارزه با کرونا بیان می

ی مهّمی است که بنده اصرار المللی انصافاا شکست خوردند! این هم یک نکتهها در این آزمون بینغربی
 -ی دنیا بزرگی که در همه ها در این امتحاندارم این نکته مورد غفلت قرار نگیرد و ناگفته نماند. غربی

شان شکست های مدیرّیتی( در توانایی1پیش آمد، در چند عرصه شکست خوردند:  -از شرق و غرب دنیا
( در نمایش اخلق عمومی هم شکست خوردند 3ی اجتماعی هم شکست خوردند در فلسفه ( 2خوردند. 
های ، گزارشل گذشته بسیاری از مطالعاتدر چند سا (.1399معظم رهبری مد ظله العالی،  مقام)بیانات 

های نرم در جامعه برای ها و مقاالت در بررسی مشکلت جامعه از کمبود فناوری، نظرسنجیتحقیقاتی
اند.  فناوري در ساليان اخير پيشرفت چشمگيري ها یاد کردهها و بحرانمقابله با بسیاری از چالش

دانش و فناوري چنان تأثيري بر توسعه  اه تحقق يافته است.داشته است. رؤياي انسان در رسيدن به م
اقتصادي داشته است كه اكنون به آساني صحبت از اقتصاد اطلعات، اقتصاد ديجيتالي يا اقتصاد دانش 

در عين حال، پيگيري بي محاباي سود اقتصادي و كاربرد غيراخلقي فناوري توسط افراد بي  می شود.
را نسبت به توسعه  هاي به بار آمده توسط آنان، انتقاد فزايندهايقي و تراژديهاي اخلّتوجه به ارزش

های ها و ملت(. در مسئله مواجه دولت4: 1384بيشتر فناوري برانگيخته است)طباییان و ملکی فر، 
های سخت بسیار پیشرفته هستند؛ شکست آنان کامل مشهود بوده که غرب که به زعم خود در فناوری

های مبتنی بر ارزش در جوامع غربی هستیم. بنابراین آنچه که دغدغه ذهنی نده ضعف فناورینشانده
   های نرم در دنیای کرونا و پساکرونا می باشد.محققین می باشد؛ تبیین جایگاه فناوری
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 مبانی نظری تحقیق
 نرم هایفناوری 

ها، ی است که به صورت مهارتفناوري نوعی سیستم دانش عملی و کاربردی منتج از علوم طبیع   
ابزارها و قواعد برای تغییر، تطبیق و مدیریت طبیعت براي بقاي بشر و توسعه به کار گرفته می 

(. فنـاوري نـرم از طریـق بـه کارگیری و استفاده آگاهانه قوانین یا تجارب مشترك 2002شود)زوئینگ، 
ها، به قواعد، سازوکارها، ابزارها، نهادها، روششود؛ که های انسانی و اجتماعی حاصـل میدر فعالیت

، انطباق و تنظیم یا کنترل جهان عینی و ذهنی دهد که به توسـعه و ترقیهایی شکل میها و رویهشیوه
ها و قواعدي است برای تغییـر، ها، ابزارها، روشنیز مهارت رو، فناوري نرمکند. از اینکمک می

نی. فناوري نرم باید داراي دو ویژگی و خصوصیت عام باشد یعنی هم همـسازکردن و مـدیریت انـسا
باید فنـاوري باشـد و هم نرم، به عنوان فناوري؛ اوال باید نوعی دانش کاربردی از ابزار، وسـایل و قواعـد 
بـراي حل مـسائل و مـشکلت انـسانی و اجتمـاعی باشد. ثانیـٌا، هـدف عملـی و کـاربردي بـراي تغییر 

 جتماعی و فرهنگی داشته باشد.ا
های مدیریتی می داند که برای اداره یک سخت افزار جدید الزم ای از مهارتکارپ فناوری نرم را گستره

است. تعریف او ماهیتی مستقل بر فناوری نرم قائل نیست و در واقع آن را جزء با اهمیت از فناوری 
نعتی)نظامی( صنایع موشکی توسعه داده است، سخت می داند. کارپ که تعریفش را در یک سیستم ص

اعتقاد دارد فناوری های نرم بسیار مهم تر از فناوری های سخت اند و بدون انتخاب خط مشی مناسب، 
سازماندهی خوب، کارکنان ماهر و بودجه بندی مناسب که همگی از فناوری های نرم به شمار می آیند 

های بالستیک دوربرد کافی ای خلق و توسعه موشکحتی بهترین سخت افزار و تجهیزات نیز بر
-های نرم معادل فناوری مناسب یا فناوری میانه می(.فناوری61: 1387نیست)طباطبائیان و همکاران، 

باشد. فناوری نرم سیستمی از تفکرات، تجربیات و اقدامات بوده که دستیابی به هدف روشنی را تسهیل 
(. فناوری نرم تفکر خلق 2001و همکاران،  1باشد)بسانتز فناوری نرم میای اکنند، بهبود مستمر نمونهمی

ها، جهان بینی، رفتار فردی، رفتار و نوآور با محوریت انسان و از طریق ایدئولوژی، احساس، ارزش
 (.2005سازمانی و رفتار جامعه انسانی است)زوئینگ، 

 های نرمسخت به فناوری هایفناوریتبدیل 
هاي پيشرفته كه نيروهاي محّركه عظيمي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي از فناوريامروز برخي 

باشند. به عنوان مثال، نرم افزار رايانه در حال تبديل شدن به هاي سنتي ميهستند، متفاوت از فناوري
باشد. فناوري جديد عاملي نيست كه سبب فناوري راهبردي براي توسعه اقتصادي و امنيت ملي مي

شد سريع صنعت نرم افزار شده باشد. طراحي، به كارگيري و كاربرد موفقيت آميز نرم افزار مستلزم ر
باشد. هاي كار و فرآيندها ميهاي تفّكر، شيوهها، هنرها، روشها، زبانيكپارچه سازي فناوري و فرهنگ
نرم ديگر يك فناوري با  دهد. بنابراين، فناوريهاي انساني و محلي مياين موضوع به نرم افزار ويژگي

افزار بيشتر باشد، مفهوم سّنتي آن )يعني فناوري سخت( نيست. به علوه، هر قدر موفقيت صنعت نرم

                                                           
1Besant  
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به همان اندازه شامل عوامل غيرفّني خواهد بود و در عين حال از نظر منطقي شباهت بيشتري با عوامل 
 اي از اين امر باشد.تواند نمونهكس ميهاي انساني خواهد داشت. توسعه سيستم عامل لينو و ارزش

اي پذيرفته شده است كه ارزش افزوده بسياري از محصوالت پيشرفته به علوه اكنون به نحو گسترده
شود. بنابراين صنايع های خدماتي همراه محصوالت و نه صرفاا خود فناوري، ناشي ميعمدتاا از فعالیت

هاي برگرفته از علوم يابند. برخي از فناورياتي تحول ميفناوري پيشرفته به تدريج به صنايع خدم
طبيعي در حال نرم شدن هستند، زيرا هر قدر كه عوامل انساني درگير فناوري شوند، به همان ميزان 

 (.1387)حسنوی و سلمی،  شوندها نرم ميهم فناوري
 های نرم و کروناانواع فناوری

از موضوعات فرهنگی و اجتماعی جامعه دچار تغییر گردید، با توجه به شیوع ویروس کرونا، بسیاری 
هایی همچون نرم افزار، اینترنت، زیست اطلعات، ژن و هوش مصنوعی و صنایع توسعه شتابان فناوری

های متنوع پزشکی در مقابله با ویروس کرونا نتوانستند عملکرد مطلوبی از خود مرتبط با آنها و تخصص
وس کرونا بشر احساس تغییر درسبک زندگی، تعاملت، علیق، ارتباطات، نشان دهند. با شیوع ویر

اخلق و انسانیت، کرده است. در اینجا مساله فناوری های نرم که مظهر برجسته انسانیت و اخلق 
های نرم با (، فناوری2002) بوده، بیش از پیش اهمیت خود را نمایان می سازد. بنا بر نظر زوئینگ

اخلق و سیاست کامل در ارتباط بوده که همگی در دنیای کرونا و پساکرونا اهمیت  فرهنگ، اجتماع،
 دهد.خود را نشان می

کشور ایران در مقابله با کرونا اقدامات خاصی انجام داده که از جنس فناوری های نرم هستند، این 
 اقدامات از نگاه مقام معظم رهبری به شرح زیر می باشند:

 یروهای مسلح در ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی به مردمحضور ملت، بسیج، ن 
 حضور نیروهای داوطلب در کارهای سخت و خطرآفرین 
 حضور نیروهای طلبه جمله غسل و کفن و دفن  
 بنیان را برای شناخت های دانشهای علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برخی شرکتتلش

 رفتار ویروس کرونا
  خوب ستاد ملی مبارزه با کرونا ریزی و مدیریتبرنامه  
 هایی از فرهنگ اسلمی و انقلبیای برای بروز جلوهرزمایش کمک مؤمنانه،  عرصه 
 رفتار متین و صبورانه ملت در برخورد با قضیه کرونا  
 ایرانی -اهمیت نقش و جایگاه خانواده در فرهنگ اسلمی  
 رونا)صبر و حلم در اداره خوب خانه و توجه و عنایت ویژه به زحمات زن خانواده در دوران ک

 خانواده(

 روش شناسی تحقیق
 باشد:مفاهیم ادبیات تحقیق به شرح زیر میفرآیند اجرای این تحقیق، با در نظر گرفتن  
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کاربردی بوده که با مطالعه ادبیات موجود در حوزه  تحقیقات دستة در هدف براساس تحقیق این
رفتارهای اجتماعی در مقابله با  های وهای نرم و همچنین نظرات کارشناسانان در رابطه با کنشریفناو

 تم تحليل روش از تحقيق اين گیرد. درمی قرار کیفی زمره تحقیقات در کلن رویكرد براساسکرونا 
هی در حوزه كيفي ضمن مصاحبه با ده نفر از خبرگان دانشگا هايداده تحليل براي كه شده استفاده

 برد. مي بهره روش كدگذاري از های نرمعلوم انسانی و فناوری

 ها در برخورد با بیماری کرونامطالعه بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در رابطه با مدیریت غربی 
 مطالعه رفتارهای اجتماعی در برخورد با ویروس کرونا 

 های نرممطالعه مفاهیم مرتبط با فناوری 
 

 هامدیریت داده
 ها اختصاص دارد(و سازماندهی داده )تنظیم

 هادرگیری با داده
 گیرد(ها با کدگذاری انجام می)مقدمات تحلیل داده

 هاترسیم داده
 شوند(ها به تصویر کشیده می)در این مرحله مقوالت در قالب نقشه داده

 

 توسعه تحلیل
 یابد( های مبتنی بر مقوالت توسعه می)در این مرحله تحلیل

 شناسی سنخ
 گرایی مفهومیالگوها دسته بندی و اشباع هم)

 شود(از نظر محقق ایجاد می 
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 های تحقیقیافته
با توجه به روش تحقیق مقوالت کلی، مفاهیم، کدهای نهایی و منابع کدها در هر یک از مقوالت شرایط 

 علی، زمینه ای، میانجی، پدیده و پیامد پرداخته شده است.
 شرایط علی

متغیرهایی هستند که وقوع (. 1389بازرگان، )دهندوله اصلی را تحت تأثیر قرار میشرایطی است که مق
 کنند. بینی مییا گسترش پدیده را پیش

 
 های شناسایی شده مرتبط با شرایط عّلی: مفاهیم و مقوله1جدول 

 منبع کد کدهای نهایی مفهوم مقوله کلی

 

 

 

 های علیمقوله

مسئولیت پذیری اجتماعی 
ان در مبارزه با شهروند

 بیماری کرونا

پذیرش مسئولیت 
اجتماعی              

 )فناوری نرم اجتماعی(

P1, P5, P8 

کنترل رفتار، خودکنترلی و  
 شهروندان  خودتنظیمی

خودکنترلی                  
 ) فناوری نرم فرهنگی(

P7, P9  

تغییر در نوع عادات روزمره 
 افراد در دوران کرونا 

ذیرش تغییر، تفکر پ
)فناوری نرم سازگاری و 

 تاب آوری(

P2, P3, P6 

 
 

 ب( شرايط محوری
 های اصلی دیگر به آن مرتبط هستند.شود و تمام مقولهها ظاهر میهای محوری همواره در دادهمقوله

 
 های شناسایی شده مرتبط با شرایط محوری: مفاهیم و مقوله2جدول 

 بع کدمن کدهای نهایی مفهوم مقوله کلی

 

 

 های محوریمقوله

اخلق مداری در دوران 
 کرونا و پساکرونا

اخلق                 
 -)فناوری نرم روحی 

 روان شناختی(

P3, P4, P10 

مهربانی در خانواده در  
 دوران کرونا 

اهمیت خانه و خانواده 
 )فناوری نرم زندگی(

P1, P2, P3, P4, P7, 
P3, P8, P9 
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 دیپ( شرايط راهبر 
 دهند.های راهبردی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده محوری ارائه میمقوله

 
 های شناسایی شده مرتبط با شرایط راهبردی: مفاهیم و مقوله3جدول 

 منبع کد کدهای نهایی مفهوم مقوله کلی

 

 

 

 

 های راهبردیمقوله

توکل به خداوند در 
 بیماری

دنیای معنوی          
م معنوی و )فناوری نر

 فراشناختی(

P1, P2, P3, 
P4,p5,p6, P7, P8, 

P9,p10 

دنیای معنوی         دعا و نیایش 
)فناوری نرم معنوی و 

 شناختی(

P1, P2, P3, 
P4,p5,p6, P7, P8, 

P9,p10 

شکل گیری معرفت 
 جدید در جامعه

ایجاد همبستگی ملی، 
مدیریت جهادی، همدلی 
)فناوری های نرم اجتماعی 

 نگی(و فره

P7, P3, P8, P9 

سیاست گذاری ملی در  
 مقابله با کرونا

بازنگری در مولفه ها و 
ابعاد قدرت ملی یک 
کشور، وجود مدیریت 
یکپارچه در مواجه با 

 بحران

 )فناوری نرم سیاسی(

P1, P2, P3, 
P4,p5,p6, P7  

 
 ت( شرايط زمینه ای

 گذارند.ست که بر راهبرد تأثیر میا ای از شرایط محیطیای نشانگر زنجیرههای زمینهمقوله
 

 های شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینه ای: مفاهیم و مقوله4جدول 
 منبع کد کدهای نهایی مفهوم مقوله کلی

 

 

 

 

های تقویت آموزش
سلمت جسمی و روحی 

 شهروندان 

سلمت جسم و روح 
 فناوری نرم عمر)زندگی(

P1, P2, P3, 
P4,p5,p6, P7, P8, 

P9,p10 

احساس نیاز به 
های آموزش کیفیت 

معنوی در مدارس و 

تربیت هوش معنوی 
جوانان                

P1, P2, P3, 
P4,p5,p6, P7, P8, 

P9,p10 
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 ایهای زمینهمقوله

ها در دوران دانشگاه
 کرونا

)فناوری نرم سلمت 
 روحی و ذهنی(

اموزش بحران و مدیریت 
 بحران به صورت مداوم

ی مادام العمر، یادگیر 
مستندسازی تجربیات 
 مقابله با بحران کرونا

)فناوری نرم یادگیری از 
 طریق تجربه(

P1, p5, P9,p10 

 
 ایث( شرايط واسطه

 باشد.ای، شرایط واسطه اثرگذار در راهبردها میهای واسطهمقوله
 های شناسایی شده مرتبط با شرایط واسطه ای: مفاهیم و مقوله5جدول 

 منبع کد کدهای نهایی مفهوم لیمقوله ک

 

 

 

 

 ایهای واسطهمقوله

تغییر در سبک زندگی در دوران 
کرونا)سبک ارتباطات، سبک 

تعاملت، سبک آموزش و توسعه 
آموزش های مجازی، تغییر در 

های سبک زیباسازی و فعالیت
هنری، سبک فعالیت کاری، سبک 
خوراک، سبک ازدواج، تغییر نظام 

 بهداشت(

گی کاری و سبک زند
شخصی                 

 )فناوری نرم زندگی(

P3, P4, P6, 
P7, P8, P9 

زیست محیط زندگی،  توجه به
 کاهش آلودگی، کاهش ترافیک  

اهمیت محیط 
زیست )فناوری نرم 

 زیستی(

P1, P2, P3, 
P4, P7, P3, 

P8, P9 

 
 ج( پیامد

 پدیده یا برای اداره و کنترل پدیده است های پیامدی، نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله بامقوله
 های شناسایی شده مرتبط با شرایط پیامد: مفاهیم و مقوله6جدول 

 منبع کد کدهای نهایی مفهوم مقوله کلی

 

 

 های پیامدیمقوله

تئوری پردازی در حوزه 
سیاست گذاری برای 
فناوری های نرم در 
راستای اثرگذاری بر 

   های سختفناوری

های ناوریحکمرانی ف
نرم در دنیای پس از 

 کرونا 

P2, P3, P4, P5, P6, 
P8 

, P9, P10 
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 های نرم در دنیای کرونا و پساکرونا(:  الگوی حکمرانی فناوری1شکل)

 گیرینتیجه
شیوع ویروس کرونا بار دیگر اهمیت تشریح مبانی شناختی و فراشناختی و همچنین جایگاه کرامت 

ان را مورد توجه قرار داد؛ این ویروس باعث ایجاد تغییرات اساسی در بسیاری از عادات انسانی، انس

 شرایط علی
 پذیرش مسئولیت

 اجتماعی   
 خودکنترلی 
         تفکر پذیرش تغییر 

 

 ایشرایط زمینه

 ،یادگیری مادام العمر
مستندسازی 

تجربیات مقابله با 
 بحران کرونا

 تربیت هوش معنوی
               جوانان  

 سلمت جسم و روح 

 

 

 شرایط محوری

 اخلق 

خانه و خانواده 

           

 ایواسطه

 سبک زندگی کاری و
 شخصی 

                اهمیت محیط زیست 

 پیامدها

-حکمرانی فناوری

های نرم در 
 پساکرونا

 

 راهبردها
دنیای معنوی 
 ،ایجاد همبستگی ملی

 مدیریت جهادی،
 همدلی 

گری در مولفه ها و بازن
ابعاد قدرت ملی یک 

کشور، وجود مدیریت 
یکپارچه در مواجه با 

 بحران

فناوری نرم یادگیری از 
 طریق تجربه

فناوری نرم 
 سازگاری 

فناوری نرم 
روان  –روحی 

 شناختی 

فناوری نرم 
 زیستی

فناوری نرم 
 سیاسی

فناوری نرم 
 معنوی 
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رفتارها و به عبارتی سبک زندگی جوامع بشری داشت. بسیاری از ارتباطات محدودتر و نحوه تعاملت 
زن خانواده مورد  ها انسان قرنطینه شده و مسئله خانه و خانواده و جایگاه با ارزشتغییر نمود، میلیون

ها پیش بینی دائمی دورکاری در توجه دوباره قرار گرفت؛ کسب و کارها تغییر نموده و به اعتقاد برخی
ها در مواجه با های سخت غربیها دچار تغییر گردید؛ فناوریها وجود دارد؛ نحوه آموزشبرخی حوزه

های معرفتی، تربیتی و آموزشی دارد بحران دچار مشکل گردید و جهان احساس یک بازبینی در فرایند
های سخت کنونی نیز نیاز به تعریف و تبیین مجدد دارد. مفهوم و همچنین مفهوم انسان در فناوری

انسان نزد فناوری نرم با مفهـوم آن نزد فناوری سخت، که هدفش خارج از وجود انسان است، تفاوت 
ها، تفکرات ها، نگرشها، ارزشاطف، اندیشهدارد. مبانی شناخت و فراشناخت انسان، احساسات، عو

انسانی و معنویت به عنوان دست برتر یک کشور در مواجهه با بحران ویروس کرونا بود تا جایی که 
بسیاری از جامعه شناسان به مقایسه نحوه مدیریت کشورها و رفتار اجتماعی شهروندانشان در مواجه 

های سخت در درمان این ویروس ناتوان ماندند. نتایج این با ویروس کرونا پرداختند چرا که فناوری
دهنده اهمیت پذیرش مسئولیت اجتماعی، خودکنترلی و توانایی پذیر تغییر در مقابله پژوهش    نشان

با ویروس کرونا)فناوری های نرم اجتماعی و فرهنگی(؛ یادگیری مادام العمر، سلمت جسم و روح، 
بیماری کرونا)فناوری نرم زندگی و فناوری نرم یادگیری از طریق تجربه(؛ استفاده از تجارب مبارزه با 

جایگاه اخلق و خانواده در مبارزه با کرونا)فناوری نرم روحی و روان شناختی(؛ اهمیت محیط زیست، 
سبک زندگی)فناوری نرم زیستی(؛ نیاز به وجود معنویت در بیماری کرونا و وجود یکپارچگی در مدیریت 

ناوری نرم معنوی و فناوری نرم سیاسی( بودند که این پیامد مولفه ها؛ منجر به حکمرانی بحران)ف
 فناوری های نرم در دنیای پساکرونا می شود.  

 پیشنهادات
 های نرم و خصوصا فناوری نرم معنوی در کشور و در سرمایه گذاری در توسعه انواع فناوری

 وری سخت می باشد؛ نظرگرفتن پیوست فناوری نرم در ایجاد هر فنا
 ها و زنده بودن تفکر معنویت تجارب مبارزه با بیماری کرونا در جهان حکایت از اهمیت ارزش

های گردد در ابعاد قدرت ملی کشور؛ مسئله فناوریدر جوامع را داشته؛ بنابراین پیشنهاد می
 نرم در حوزه های مختلف به عنوان یک دست برتر مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 های نرم؛ در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی مورد بررسی جامع قرار گرفته؛ حکمرانی فناوری
راهبردها و راهکارهای عملیاتی شدن انواع فناوری های نرم در ابعاد مختلف در جامعه ارائه 

 گردد.
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