فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي
سال دهم ،شماره  ،14زمستان  ،4911صفحات 411-471

مقاله پژوهشي :آسیبشناسی فرهنگی مديريت بحرانهای اجتماعی مطالعه
موردی بیماری کرونا
1

4

علي خزاعي  ،محمود یقيني  ،مریم خزاعي

تاریخ دریافت11/39/39 :

9

تاریخ پذیرش11/31/41 :

چکيده
فرهنگ بهعنوان خاستگاه دیدگاه و رفتار افراد ،نقش زیربنایی در کلیه نظامهای جامعه دارد .با توجهه بهه بهروز
رفتارهای متعارض یا سازگار با فرهنگ ایرانی -اسالمی (فرهنهگ رسه ی و ملهیر در عهیوم و مهدیریا بی هاری
کرونا ،مفروض پژوهشگران این اسا که این موضوعات ریشه در ارزشهای فرهنگی جامعه دارند.
هدف پژوهش حاضر ،آسیبعناسی فرهنگی بحران ایجادعده اسا .این پهژوهش از نظهر روش ،توفهیفی-
پی ایشی و از حیث هدف ،کاربردی اسا .جامعه آماری پژوهش عامل کلیه عهروندان  61تا  04سهاهه عها ل در
سازمانهای فرهنگی ِعهر بیرجند در سال  6931میباعد .حجم ن ونهه  801نفهر بهوده کهه بها اسهتفاده از فرمهول
کوکران از طریق روش ن ونهگیری خوعهای تعیین گردیده اسا.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشانگر آن اسا که سه بُعد از ابعاد فرهنگی هافستد عامل مردگرایی ،ج عگرایهی
و فافله قدرت و نیز سه بُعد عناساییعده توسط محققین (هویا ملی ،تأثیرپه یری منفهی از فضهای مجهازی و
تفکر و مدیریا جهادیر بر مدیریا بحران ذکرعده ،اثر مستقیم داعتهاند و تهأثیر تفکهر و مهدیریا جههادی بهر
مدیریا بحران م کور بیشتر از سایر ابعاد بوده اسا.
کليد واژهها :آسیبعناسی فرهنگی ،ارزشهای فرهنگی ،فرهنگ ،مدیریا بحران و بی اری کرونا.
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مقدمه
در بحران جهانی کرونا (کوید 63ر و پس از عیوم آن در کشهور مها و جهدیتهر عهدن
موضوم سرایا و ه ه گیری آن و آعکار عهدن ضهرورت اهت هام ج عهی در مهدیریا آن
به منظور جلوگیری از تلفات بیشتر و از آنجا که جامعه ایرانی با توجه به پشهتوانه ت هدنی و
فرهنگی گسترده و درخور توجه و از سوی دیگر وابسته بودن به مکتب انسانساز و متعاهی
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

اسالم باید از بعد فرهنگی ،اهگهو و سهرآمد سهایر کشهورها در مهدیریا ایهن بحهران قهرار
میگرفا؛ متأسفانه علیر م بروز رفتارهای مثبا و ارزع ندی مانند ایثهارگری خیهرهکننهده
کادر درمانی ،تالشهای ایثارگرانه جهادگرانه بسیجیان و نیروهای مسهل ،،توجهه مهردم بهه
فافلهگ اری اجت اعی و رعایا قرنطینه (پس از جدی عدن بحرانر و ،...واقعیاهایی کهه
رخ ن ود ،نشان از آعکار عدن نوعی بحران فرهنگی در بطن جامعه ایران داعا کهه عهاید
ک تر کسی تا آن زمان به آن توجه ن وده یا بستر و زمینه الزم برای آعکار عهدن آن فهراهم
نشده بود و در جامعهای که هشا سال بهطهور مسهتقیم در دورهای بهه نهام دفهام مقهد ،
اهگوی بارزی از کار ج عی و هویا ملی و انقالبی مستحکم و نفوذناپه یر از خهود نشهان
داده بود ،بروز رفتارهای متعارض برخی افراد در بحران اخیر سؤالبرانگیز گردید.
ه ا از آنجا که دیدگاههای نوین نسبا به فرهنگ ،مؤید این موضوم اسها کهه فرهنهگ
عکلدهنده رفتارها و کنشهای اقتصهادی ،سیاسهی و اجت هاعی در ههر جامعههای اسها و
موضوعات مربوط به عدم مدیریا بهینه کرونا نیز بهعنوان یه

موضهوم فراگیهر کهه ه هه

جنبههای سیاسی ،اقتصادی و اجت اعی جامعه را تحا تأثیر خود قرار داده ،ن یتواند فاقهد
بنمایهها یا تأثیر و تأثرات فرهنگی باعد؛ «فرضیه تحقیق این بوده اسا کهه ابعهاد فرهنگهی
مردگرایی -زن گرایی ،فافله قدرت ،ج عگرایی -فردگرایی ،هویا ملی ،تأثیرپ یری منفی
از فضای مجازی و تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی بر مدیریا بحران کرونا تهأثیر مسهتقیم
داعتهاند».
بر این اسا

ضرورت پژوهش این بوده اسا که با توجه به زیربنایی بهودن فرهنهگ و

اثرگ اری آن بر کلیه ساحاهای اجت ام ،موضوم بررسی گردد تا فرآینهد آسهیبعناسهی و
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بازتوهید فرهنگی مورد توجه سیاساگ اران فرهنگی ،اجت اعی و سیاسی قرار گیرد.


مسئله پژوهش حاضر ضعف در مدیریا فرهنگی کشور با رویکرد مدیریا بحرانههای
اجت اعی و رفد و بازتوهید ارزشهای فرهنگی جامعه بوده اسا .در ه هین راسهتا ههدف
این پژوهش آسیبعناسی فرهنگی بحران ایجادعده از طریق عناسایی بسترهای عکلگیری
و ه چنین عناسایی و ارائه راهکارهای اساسی برونرفا از این وضعیا یا وضهعیاههای

مباني نظری تحقيق
پيشينهشناسي
تاکنون رابطه میان فرهنگ و عاخص های راهبردی را پژوهشگران بسیاری نظیر تهابلینی
( 8464مر ،توبادجی ( 8469مر ،آهنسیا و جوهیانو ( 8462مر ،گوردونینکو و روناههد (8462؛
 8461مر بررسی کرده اند؛ بنابراین درباره تأثیر فرهنگ بر عاخصههای راهبهردی ،پشهتوانه
نظری بسیاری وجود دارد .پژوهشهای گوناگون انجامعده توسط

(دنیهل ،سهیزهویو و پهورجالهی،

8468؛ سیزهویو8460 ،؛ گوردونینکو و روناهد8461 ،ر نشان میدهد که توسعه و تکامهل عهاخصههای
راهبردی تحا تأثیر عوامل محیطی مختلفی قرار دارد که یکهی از مههمتهرین ایهن عوامهل،
فرهنگ اسا

(ده

رده و زارعی6931 ،ر.

ه چنین تاکنون رهن هایی (6913ر ،فهاد آرانهی (6930ر ،رضهایی (6933ر ،رح هانی
(6939ر و ...پژوهشهایی با موضوم آسیبعناسی فرهنگی و موحدی (6919ر ،فراسهتخواه

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

مشابه و م انعا از تکرار آن برای سیاساگ اران و برنامهریزان کشور اسا.

(6913ر و...پژوهشهایی با موضوم نی رخ یا ویژگیهای فرهنگهی ایرانیهان و ففردوسها
(6932ر ،ج شیدی (6938ر ،ده رده و زارعی (6931ر ،پژوهشههایی بها موضهوم بررسهی
ابعاد یا ارزشهای فرهنگی بر اسا

مدل هافستد و ایهزدی (6911ر پژوهشهی بها موضهوم

تأثیر فرهنگ بر مدیریا بحران و ک هاهی (6936ر پژوهشهی بها موضهوم مقایسهه مهدیریا
بحران در کشورهای ایران ،ژاپن ،هند و ترکیه را انجام دادهاند و پهژوهشههای فراوانهی بها
موضوعات ذکرعده و بهویژه بررسی تأثیر فرهنگ و ابعاد فرهنگی بر بسهیاری از متییرههای
نظام های اجت اعی ،سیاسی ،اقتصادی و...بر اسا

مدل هافستد انجام پ یرفتهه کهه در ه هه

این پژوهشها تأثیر مستقیم فرهنگ بر متییرهای پژوهش به اثبات رسیده اسا.
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مطاهعه پیشینه موضوم نشانگر آن اسا که گرچه در مهورد هریه

از موضهوعات

آسیب عنا سی فرهنگی یا مدیریا بحران ،به تنها یی پژوهش هایی فورت گرفته اسها
اما پژوهش های انجام عده با هدف عناسایی تأثیر فرهنگ و ارزش ههای فرهنگهی بهر
مدیریا بحران های اجت اعی یا به عبارت سادهتر آسهیب عناسهی فرهنگهی مهدیریا
بحران های اجت اعی ،بسیار اندک بوده یا نیازمند جسا و جهوی فهراوان پژوهشهگران
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

می باعد.
فرهنگ

4

فرهنگ در عصر حاضر و در جوامع انسهانی از آنچنهان اه یتهی برخهوردار اسها کهه
میتوان گفا هویاهای فرهنگی موجبات توانایی و زنده بودن ملاها را فراهم مهیآورنهد
و به قول جرج تاالندیه« ،8فرهنگ انگیزه و واسطه بقا اسا ،رمز جان بهدر بردن هر ملا از
مهلکهها اسا» (سروی01 :6939 ،ر.
ادگار عاین 9پژوهشگر حوزه فرهنگ تعریفی از فرهنگ ارائه مین اید که عاید بتوان آن
را تعریفی جامع از حیث ترتب بر الیههای فرهنهگ دانسها و آن عبهارت اسها از اینکهه
فرهنگ اهگویی از مفروضهای مشترک اسا که گروه فرامیگیرد؛ بهطوریکه مشهکلههای
انطبا پ یری خارجی و ه اهنگی داخلی آن را حل میکنهد و بهه سهبب ع لکهرد و تهأثیر
خوبش ،معتبر دانسته میعود و از این جها بهمثابه روش درسا ادراک ،تفکر و احسها ،
به اعضای جدید گروه ،آموزش و یاد داده میعود (عاین94:6918،ر.
اعاره فاحبنظر ذکرعده به دو ویژگی ایجاد ه اهنگی داخلی و روش درسها ادراک،
تفکر و احسا  ،دهیل انتخاب این تعریف از فرهنگ از میان فهدها تعریهف ارائههعهده در
مورد این مقوهه مهم و بنیادین اسا و در مرکز بحث این نوعتار قرار خواهد داعا.
در خصوص تأثیر فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی بهر مهدیریا بحهرانههای اجت هاعی،
هافستد معتقد اسا که هنجارهای اجت اعی و برنامهریزیهای آگاهانه مهردم جامعهه باعهث

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تأثیر فرهنگ بر محیطهای نهادی (راهبردیر می عود ،زیرا فرهنگ بر اعخاص جامعه نفهوذ
دارد و ایهههن اعهههخاص هسهههتند کهههه محهههیطههههای نههههادی (راهبهههردیر را عهههکل
میدهند(Hofested,2003ر.

آسیب عناسی بر تشابهی مبتنی اسا که دانش ندان بهین بی هاری عضهوی و انحرافهات
اجت اعی قائل میعوند و به معنای ناخوعیعناسی ،مرضعناسی و علم تشهخیص امهراض
و مطاهعه عوارض و عالئم یرعادی به کار میرود (خسروپناه682-680 :6910،ر.
به عبارت سادهتر میتوان گفا آسیبعناسی مطاهعهه عل هی آسهیبهها ،بی هاریهها و
اختالالت اسا .آسیبعناسی موقعیها یها حهاهتی زیسهاعهناختی اسها کهه در آن یه
ارگانیزم از ع لکرد فحی ،و مناسب منع عده اسا

(رهن

ایی6911،ر.

افطالح آسیب عناسی در ه ه رعته های علوم اعم از کاربردی ،پایه ،تجربی ،طبیعی
و ان سانی به کار گرفته عده اسا .آسیب عناسی در زمینه مسائل روانعناختی ،تربیتی یا
فرهنگی افوالً به مطاهعه و بررسی دقیق عوامل زمینه ساز ،پدیدآورنهده یها ثبهاتبخهش
روانی ،فیزیوهوژیکی ،تربیتی و فرهنگهی و آفهات و آسهیب ههای موجهود در آن زمینهه
می پردازد.
هدف افلی از چنین مطاهعاتی تک یل و تأمین فرآیندهای مناسهب بهرای دفهع یها رفهع

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

آسيبشناسي

4

آفات و آسیبها میباعد .مثالً در علم پزعکی به بررسی بافاههای آسهیبدیهده و علهل و
عوامل بروز آسیب به بافا میپردازد و تأثیر آن را بر بافهاههای دیگهر و ه چنهین سهایر
اعضای بدن بررسی میکند و درنهایا رهیافا و پیشنهادهایی برای درمان فرد آسیبدیهده
به پزع

ارائه میکند

(ابواهقاس

ی.)4931 ،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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آسيبشناسي فرهنگي

4

آسیبعناسی فرهنگی به بررسی آفهات و آسهیبههایی مهیپهردازد کهه رنهگ و هعهاب
فرهنگی دارند و عنافر عکلدهنده و سازنده عادات ،رفتارها و کنشهای رایجی هستند که
جامعه را تحا تأثیر قرار میدهند.

افراد ی

از سوی دیگر بدین معنا اسا که بی اریها ،عوارض و اختالالت درونزا و بهرونزایهی کهه
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

فرهنگ را از کارکرد و اثربخشی خارج کند ،مورد بررسی و کندوکاو قرار میدهد(هاع ی6911 ،ر.
آسیبهایی این چنین ،فرف نظر از میزان تخریب و خساراتی کهه بهر مسهائل روبنهایی
فرهنگ ی

ملا یا جامعه وارد میسازند ،آنچنان در متن فرهنگ افیل آن ملا یا جامعهه

رسوخ میکنند که از درون ،هسته مقاوما افراد را در برابر مفاسهد و آسهیبههای فرهنگهی
تضعیف و آسیبپ یر میگردانند .این قبیل کنشها رفته رفته نهادینهه عهده ،حکهم آداب و
سنن حاکم بر جامعهه را پیهدا مهیکننهد و درنتیجهه ،بهه اسهتحاهه فرهنگهی و سهرانجام بهه
عکلگیری فرهنگی از نوم جدید میانجامند کهه بها فرهنهگ اوهیهه و افهیل تفهاوت بهارز
دارد(رهن

ایی6911،ر.

مدیریت بحران

1

مدیریا بحران عل هی اسها کهاربردی کهه بههوسهیله مشهاهده سهامان ند بحهرانهها و
تجزیهوتحلیل آنها در جساوجوی یافتن ابهزاری اسها کهه بههوسهیله آن بتهوان از بهروز
بحران ها پیشگیری ن ود یا در فورت بروز آن در خصوص کاهش آثار آن ،آمهادگی الزم و
امدادرسانی سریع و بهبودی اوضام اقدام ن ود (اسکندری91 :6936 ،ر.
در طرحی که توسط سازمان ملل متحد و دفتهر امهور حهوادث یرمترقبهه در مهورد
مدیریا بحران ارائه عده اسا ،مدیریا بحران را به چهار رکن اساسی تقسهیم ن هوده
اسا که عبارت اند از :کاهش خسارت ،آمادگی و واکنش اضطراری و بازسازی

(چناری و

دیگران8461 ،ر.
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2.Crisis management


هابرما  6319( 6مر رویدادهای مشکلآفهرین و بحهرانزا را در دو سهط ،فیزیکهی یها
مل و

و اجت اعی و ن ادین بررسی میکند و معتقد اسا که بحهران در دو موقعیها زیهر

خودن ایی میکند.
 نخسا زمانی که کل سیستم از جها مهادی و فیزیکهی تحها تهأثیر قهرار گرفتهه و دوم در فورتی که سیستم به هحاظ مسهائل اعتبهاری و حیثیها اجت هاعی و بههطهورن ادین دچار بحران گردیده و به ورطه سقوط کشهانیده عهده اسها کهه در ایهن وضهعیا
بحران ،بقای سیستم و مشروعیا آن را متزههزل مهیسهازد و موجهب اضه حالل یها بهروز
تیییرات بنیادی در آن میگردد (ه انر.
هرمان 6319( 8مر بحران را حادثهای میداند که موجب سردرگ ی و حیرت افراد عهده،
قدرت واکنش منطقی و مؤثر را از آنان سلب کهرده و تحقهق اههداف آنهان را بهه مخهاطره
انداخته اسا.
در مورد بروز و مدیریا بحرانها نظریات متعددی وجود دارد ،عدهای بحرانهها را ناعهی
از پیچیدگیهای فناوریهای مدرن میدانند ،گروهی دیگر بحرانها را معلول عوامل انسهانی و
خطاهای تص یمگیری دانسته و دیدگاه سوم بحرانها را ناعی از تلفیق دو عامل قبلهی قل هداد
مین ایند و پژوهشهای جدید نیز دیدگاه سوم را تأیید مین اید (دانایی و اهوانی6939 ،ر.
بنابراین باید در تحلیل بحرانها هم پیچیدگیههای فنهاوری و ههم رفتهارهها و فرهنهگ

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

حیات آن به مخاطره افتاده اسا.

انسانها را مورد بررسی و عناسایی قرار داد ،چراکه تلفیق این دو امر واکنشهای خافی را
پدید میآورد که میتواند بحرانزا و مشکلآفرین باعد

(ه

انر.

بحران اجت اعی ناعی از تص یمگیری ،رفتارها و فرهنگ انسانها اسها کهه ههم سهط،
تص یمسازی را در اتخاذ تص یم دچار مشکل میکند و هم بر رفتارهای عهروندان از حیث
پ یرش یا عدم پ یرش تص ی ات اثر گ اعته و مدیریا بهینه یا ناکارآمهد بحهران را عهکل
میدهد.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1.Jürgen Habermas
2.Hermann.c.f
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بيماري کرونا

4

کروناویرو ها خانواده بزرگی از ویهرو هها هسهتند کهه بی هاریههای مختلفهی را از
سرماخوردگی مع وهی گرفته تا سندرم حهاد و عهدید تنفسهی ایجهاد مهیکننهد .در اواخهر
دسامبر سال  8463مهیالدی ،کرونهاویرو
میالدی ،از ووهان (بازار

نهوین8463 -

جدیهدی ،بها نهام کرونهاویرو

اهای دریایی هانانر ،به سراسر کشور چین و سپس سهایر نقهاط

فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

جهان عیوم پیدا کرد که در حال حاضر تهدیدات بهداعتی بزرگی را برای سالمتی ع هومی
جهان ایجاد کرده اسا .بی اری ه هگیر کوویهد 63 -ناعهی از کرونها ویهرو
سراسر جهان ،در حال گسترش اسا و تا اول مار

مه کور در

 8484تعداد  11کشور ،ازج له ایهران

را مبتال و درگیر کرده اسا .طبق آمار جهانی اعالمعده ،نرخ مرگ و میهر  %9/0بهرای ایهن
بی اری ثبا عده اسا .عالئم اوهیه کووید 63 -عامل پنومونی ،تهب ،دردههای عضهالنی و
خستگی می باعد .تا به امروز هیو واکسن یها داروی ضهد ویهرو
عفوناهای کرونا ویرو

موفقیهاآمیهزی بهرای

نوین 8463 -از نظر بهاهینی تأییهد نشهده و در دسهتر

نیسها،

اگرچه مطاهعات در داخل و خارج کشور در این زمینهه آ هاز عهده و ادامهه دارد؛ بنهابراین
پیشگیری و کنترل عفونا و رعایا افول بهداعتی توسط ع هوم مهردم در اوهویها قهرار
گرفته اسا .در  68ژانویه  8484میالدی سهازمان بهداعها جههانی 8بههطهور موقها ایهن
ویرو

را بهعنوان (کروناویرو

نوین 8463ر نامگ اری کرد (فرنوش و دیگران6933 ،ر.

بنمایههاي فرهنگي برخي از رفتارهاي ایرانيان در بحران کرونا
پس از جدی عدن خطر عیوم کرونا که بعد از عناسایی ابعهاد دقیهق و اهتههابآور ایهن
ویرو

عکل گرفا .مسئوالن دوهتی ض ن تعطیل کردن دانشهگاههها ،مهدار  ،ن ازههای

ج عه و ج اعات ،کانونهای ج عیتی و...به موازات آگاهسازی مردم نسهبا بهه مخهاطرات
جدی این بی اری و با توجه به نزدی

عدن عید نوروز و تعطیالت عید با توفیه ،تأکیهد و

تبلییات گسترده ،مردم را به ماندن در خانهههها و خهودداری از دیهد و بازدیهد ،حضهور در
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1.Corona disease
2. WHO


اجت اعات و حتی مسهافرت تحها عنهوان فافهلهگه اری اجت هاعی توفهیه ن ودنهد؛ امها
درحاهیکه نظام سالما کشور زیر بیشترین فشارها در تالش برای قطع زنجیره عهیوم ایهن
ویرو

و به تبع آن بهبودی مبتالیان بود و نظام اداری کشور در حاها بهطور کامل تعطیهل

به سر میبرد .رفتارهایی که گروهی از مردم از خود بروز میدادند ،بهطور کامل در تعارض
اسالمی بودند.
دالیل بروز رفتارهاي متعارض با فرهنگ ملي
اهم دالیل عناساییعده رفتارهای یرمنتظره و متعارض با افول فرهنگی برخهی از
افراد یا اقشار ج عیتی در مسئله اخیر ،موارد ذیل هستند.
ـ جدایي هویت انقالبي و ملي

هویها ملهی پدیهدهای چندبعههدی اسها کهه از نظههر جامعههعهناختی ،دارای ابعههاد
اجت اعی ،تاریخی ،جیرافیایی ،سیاسی ،دینی ،فرهنگی و ادبی اسا که بُعد اجت هاعی و
فرهنگی هویا ملی ناظر بر احسا

تعلق خاطر مشترک و تعهد افراد بهه اجت هام ملهی

اسا و بعد فرهنگی آن ناظر بر سناها ،اسطورهها ،فرهنگ عامه ،هنر ،مع اری ،زبان و
ادبیات ملی و...نیز میباعد (عورای عاهی انقالب فرهنگی6913،ر.
آعوری ،هویا را نوعی آگاهی ج عی میداند ،یعنی آگاهی از تعلق به ملا کهه آن

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

با زیربناها ،انگارهها و ویژگیهای فرهنگی آنان بهود کهه میهراثدار ت هدن بهزرگ ایرانهی-

را آگاهی ملی مهیخواننهد؛ آگهاهی ملهی ا لهب پدیدآورنهده حهس وفهاداری ،عهور و
دل بستگی افراد به عنافر عکل دهنده ملا (نژاد ،زبان ،سناها ،عهادتهها ،ارزشههای
اجت اعی و اخالقیر و بهطورکلی فرهنگ اسا (آعوری963:6913 ،ر که ایهن امهر نشهانگهر
ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و هویا ملی اسا ،چراکه فرهنگ ه ان گونه که ذکهر گردیهد،
مج وعهای اسا از ارزشها ،سناها ،آدابورسوم ،میراث و تاریخ مشترک که در طول
زمان از نسلی به نسلی منتقل میعود و تأثیر آن بر هویا و تأثر آن از هویا ملی تأیید
و تعریف عده اسا.
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ـ تعارض فرهنگي دولت و مردم

ناهمگرایی فرهنگی دوها و مردم در ایران به انزوای فرهنگی دوها (در برخهی ادوارر
در جامعه و کاهش مشروعیا آن انجامیده اسا .در ایران ،فرهنگ ملی بهمثابه قل رویهی از
فرهنگ تلقی میعود که نفوذ و کارآیی فرهنگ رس ی در آن عرفه اندک اسها و عهرایط
اجت اعی فرهنگی برای دوها و نیز کلیها جامعهه نامتناسهب اسها .آنتهونی گرامشهی 6در
ه ین مورد میگوید ،دوها میتواند از طریق فرهنگ ایدئوهوژی بپراکند و بهه جهای زور و
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

اجبار ،رضایا و ت کین بیافریند؛ این فرهنگ اسا که کارکرد بازتوهیهد نظهام را بهر عههده
دارد (وینسنا801:6911 ،8ر .نقشی از فرهنگ که در کشور ما متأسفانه در سیاسهاگه اریهها و
برنامهریزیها پیوسته میفول مانده اسا.
ه چنین زمانی که ی

دوها به ارزشهای اجت اعی رایج در بین مردم توجه نکند ،در

آن فورت مشروعیا خود را از دسا میدهد و درنتیجه نوعی ناه اهنگی یهر کهارکردی
بین مردم و حکوما پیش میآید و چه بسا نظام اجت اعی فرهنگی دچار بحران خواهد عد،
زیرا ارزشهای فرهنگی ناهمگرا و متعارض عدهاند (رفیعپور08:6911 ،ر.
عدم اعت اد گروه قابل توجهی از مردم به آمارهای ارائهعده توسط دوهها و فداوسهی ا
و اعت اد بیشتر به آمار ارائهعده در فضای مجازی و عدم توجه به توفیههای امنیتی مبنی بر
ماندن در خانه و ...خود مؤید این موضوم اسا.
ـ ضعف در مدیریت کالن فرهنگي کشور

واقعیا این اسا که مدیریا کالن فرهنگی کشور نتوانسته اسا با برنامهریزی دقیهق و
بهره گیری از ی

نظهام دارای پهیشبینهی ،پهیشدسهتی و پاسهخگهویی در حهوزه فرهنهگ،

تأثیرگ اری الزم را در عرفه فرهنگی بر جای بگ ارد و ض ن اع ال رفد و رهبهری امهور
از سرمایههای ارزع ند مه هبی ،ملهی ،تهاریخی و ههویتی در راسهتای تهرویج و درنهایها
آراستن فضای ع ومی جامعه به فرهنگ مطلوب ،بهرهگیری ن اید (عامری6931 ،ر.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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1.Antonio Gramsci
2.Vincent Andrew


این عرایط از ی

جها معلول نگاههای سطحی و مقطعی به حوزه فرهنگ و از طهرف

دیگر ع لکرد جزیرهای ،یر همافزا و درنهایا نبود نظام دانهشبنیهان در مهدارج مهدیریا
فرهنگی کشور بوده اسا و یکی دیگر از مشهکالت موجهود در حهوزه مهدیریا فرهنگهی
کشههور ،عههدم احاطههه آن بههر محههیط فرهنگههی کشههور و درنتیجههه برنامهههریههزی بههر اسهها

ـ تأثيرپذیری منفي از فضای مجازی

در حوزه فرهنگ ع ومی و مدیریا فرهنگی کشور ن هیتهوان تهأثیر فضهای رسهانهای
پرتکثر و رقابتی مجازی را برای تأثیرگ اری بر محیط فرهنگهی و اجت هاعی کشهور نادیهده
گرفا ،چنانچه به نظریه دهکده جهانی م

هوهان 6و نظریه جنگ نرم جوزف نای 8نظهری

تلفیقی بیندازیم و به ترکیب این دو نظریه با عنوان تئهوری جنهگ نهرم در دهکهده جههانی
بیندیشیم ،متوجه خواهیم عد که امروز اثرگ اری بر ذهن انسانهها بها اسهتفاده از ابزارهها و
امکاناتی که توانایی به اختیار درآوردن اندیشه افراد را فراهم میآورد و با روشهای اهقهایی
و تلقینی میتوان از طریق آن به ذائقهسازی فرهنگهی و مهدیریا افکهار ج عهی در جامعهه
پرداخا ،قابل انکار نیسا؛ مسئلهای که باید در نظام برنامهریزی و سیاساگ اری فرهنگی
کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دستیابی به جامعهه آنالیهن در ایجهاد ایهدئوهوژی و
رفتارهای نوپدید کنشگران اجت اعی تأثیر بهسزایی داعته ،تا آنجا که ایهن منهابع بهه کهاهش
نقش اقتدار و مرجعیا دوهاها در مقایسه با گ عته انجامیده اسا (وکیلها6938 ،ر.

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

برداعاهای سطحی و یرفراگیر و یرتخصصی در موضوعات فرهنگی

اسا (ه

انر.

آنچه بهعنوان دالیل برخی از رفتارهای متعارض ایرانیان با مبانی فرهنگیعان در بحهران
کرونا ذکر گردید ،فرفاً در مورد بحهران ذکرعهده مطهرح گردیهده و بهدیهی اسها کهه در
مدیریا بحران ذکرعده ،جلوههای زیبا و چش گیری از ویژگیهای بارز فرهنگهی ایرانیهان
نیز آعکار عد که باید در آسیبعناسی مدیریا بحرانهای اجت اعی بهویهژه کرونها مهدنظر
قرار گیرد و یکی از عاخصترین آنها تفکر و روحیه ج عی و مدیریا جهادی اسها کهه
به اختصار به تبیین آن پرداخته میعود.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1.Marshal McLuhan
2.Joseph Nye
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ـ تفکر و روحيه جمعي و مدیریت جهادی

فارغ از بحثهایی که در مورد ج عگرایی یا فردگرایی ایرانیان وجهود دارد ،ایرانیهان در
موقعیاهای متعددی نشان دادهاند که در بحرانهها رویکهردی جههادی داعهته و بهه یهاری
هموطنان یا حتی ه نوعان خود در سایر نقاط جهان میعتابند و ایهن امهر بههخهودیخهود
ریشه در فرهنگ ایرانیاسالمی دارد و عاید بتوان گفا فرمهان تأسهیس بسهیج مستضهعفین
توسط امام خ ینی (رهر که در حال حاضر در ه ه سازمانها و عرفهها گسهتره فعاهیها آن
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

دیده میعود ،ناظر بر عناخا ایشان از این ویژگی فرهنگی و مکتبی ایرانیان بوده اسا.
تالش خاهصانه و تحسینبرانگیز برخی دستگاهها ،ظرفیاهای به کار گرفتهعهده توسهط
دستگاه های مسئول ازج له وزارت بهداعا و ه چنین اقدامات انقالبی و جهادی نیروهای
مسل ،،بسیج بنگاهها و مؤسسات ماهی ،م هبی ،اقتصهادی و تجهاری کهه اقهدام بهه اسهتفاده
منابع ،داراییها ،ثروت و امکانات خود بهمنظور مقابله با بحران کرونها ن ودنهد و ه چنهین
مواردی از قبیل:
 -گسترش فعاهیاهای نیروهای مسل ،در مقابله با ویرو

کرونا؛

 تشکیل قرارگاههای بهداعتی و درمانی مانند بی ارستان فحرایی و نقاهتگاه و...؛ تقسیم وظایف و مأموریاهای سازمانها و بخشهای نیروهای مسل،؛ -بهرهگیری از ک

نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی؛

ن ونهای از مدیریا جهادی در بحران ذکرعده هستند.
اتفاقات اخیر و مقایسه آن با تجارب پیشین نشهان مهیدههد سهاختار مقابلهه ج ههوری
اسالمی ایران با این بحران ،ی
نشان از تکامل سب

ساختار بیسابقه در سالها و حتی دهههای اخیر اسها کهه

مدیریا در مواجهه با مسائل پهیش رو دارد؛ عهکل تکامهلیافتههای از

کار تشکیالتی ه اهنگ میان مسئوهین و استفاده از ظرفیا های مردمی جها فائق آمدن بهر
ی

چاهش ع ومی و ملی که با پیوسا مناسب رسانهای پشتیبانی میعود

6933 ،Khamenei.irر.
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(پایگهاه اطهالمرسهانی


ویژگيهاي فرهنگي ایرانيان
در ادامه بحث و به منظور قرار گرفتن بحث در چهارچوب مدلهای ارزشهای فرهنگی
و پژوهشهای فورتگرفته در این مورد ،بهتر دانسته عد که برخی از ابعاد فرهنگی جامعه
ایرانی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه بنا بر نظر فهاحبنظهران ،دسهتیابی بهه ویژگهیهها و
مختصات رفتاری افراد ی

فرهنگی آنان یاری رساند و از این راه در جها دسهتیابی بهه برنامههریهزیههای درسها و
منسجم و نیز عناخا هرچه بهتر و فحی،تر فرهنگ ،اقدام گردد.
در مورد مشخصههای افلی فرهنگی ایرانیان نیز مطاهعات گوناگونی فورت گرفتهه کهه
مطاهعات هافسهتد 6در کنهار ویژگهیههای عناسهاییعهده پژوهشهگران از سهایر تحقیقهات
انجامعده ،مبنای تحقیق حاضر قرار گرفته اسا.
هافستد ویژگیهای فرهنگی ایرانیان را در کنار سایر کشورها از حیث ابعاد فردگرایهی و
ج عگرایی ،مردگرایی و زنگرایی ،فافله قدرت و ابههامگریهزی ،مهورد بررسهی قهرار داده
اسا ( (Hofstede,1983که به جهز ابههامگریهزی ،تعریهف سهایر ابعهاد عناسهاییعهده ایهن
پژوهشگر در ادامه ذکر میعود.
 .1مردگرایي – زنگرایي

به عقیده هافستد زنگرایی به معنای گرایش افراد جامعه به برقراری ارتبهاط ،تواضههع و
فروتنهی ،مراقبها از ضهعیفتهرهها و بهبهود کیفیها زندگی اسا و در مقابهل ،مردگرایهی

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

گروه (جامعه ،سازمانر ،مهیتوانهد مها را در رسهیدن بهه مبهانی

میزان گرایش افراد جامعه به داعهههتن رفتهههاری جسهههورانه در برابر برخورد متواضعانه را
نشان میدهد .به عبهههههارت دیگر ،به معنای گرایش افراد جامعه بهههههه برتههههریطلبههههی،
قهرمانپروری و دالوری

اسا(Hofstede,1980: 32).

در جامعهای که در آن ویژگیهای زنانه مطهرح هسهتند ،جهاهطلبهی و برتهریجهویی و
توفیقگرایی ک تر بوده و در مقابل میل به ه کاری و توجه به محیط باالتر اسا .اهبته بهروز
ویژگیهای زنانه یا مردانه در ی

جامعه با ویژگی عقالنیا در ارتباط اسا.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بنابر مطاهعه هافستد عاخص مردگرایی در ایران  09میباعد که از میانگین  93کشور که
 26میباعد ،ک تر بوده و باالترین عاخص مردگرایی مربوط به ژاپهن (32ر بهوده و پهس از
آن اتریش (13ر و ونزوئال (19ر قرار دارند

(ه

ان886:ر.

 .4-4ضعف در خردورزي

یکی از ویژگیههای مهرتبط بها مردگرایهی و زنگرایهی گهرایش یها عهدم گهرایش بهه
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

خردورزی و قاعدهمندی اسا .توسلی ی

آسهیب ع هده فرهنگهی کنهونی را خردگریهزی

میداند (توسلی6911،ر .این مطلب ،در مطاهعات فورتگرفته توسط یهر ایرانیهان نیهز مطهرح
عده اسا .برای ن ونه ،بهفورت کلهی در مهورد عهرقیان ،مینتزبهرگ 6گهرایش عههودی و
عاطفی را بهعنوان ویژگی اهب آنها ،در برابهر گهرایش منطقهی و اسهتدالهی ربیهان قهرار
میدهد ).(Mintzberg, 1979
پایا از این موضوم ابراز نگرانی میکند که در نظام معرفتهی مها ایرانیهان ،جایگهاه مثلهث
عقالنیا ،عینیا (واقعگراییر و حقیقا (فد ر با مثلث هزل ،امکهان (ذهنیها گرایهیر و
ه بستگی عوض عده اسا و درحقیقا ،زیسابوم عقالنیا در کشور ما تنهگمایهه عهده
اسا (پایا6918،ر.
در مطاهعهای دیگر نیز به «احساساتی بودن» بهعنوان یکی از ویژگهیههای روانعهناختی
ایرانیان اعاره عده اسا (چلبی81 :6916 ،ر.
 .2فاصله قدرت باال

ایهن بُعهد در ارتباط با اندازه و وضعیا سلسله مراتب و وجود قهدرت نههابرابر اسهها
کهه در جوامع و سازمانهایشان پ یرفتهه عده اسا

)197

 (Aycan8, 2000:؛ در هر جامعهای

میزانی از نابرابری وجود دارد؛ یعنی بعضی از مردم نسبا به بقیه قهدرت بیشهتری دارنهد.
در جوامع دارای فافله قدرت باال ،کسب قدرت بسیار مهم بهوده و فهاحبان قهدرت از
امتیازات خاص برخوردارند و زیردستان در معرض سرزنشها قرار دارنهد .مهدیران حهاهتی
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مستبدانه و پدرمآبانه دارند و گروه کوچکی و بهافطالح هزار فامیل ،ثروتهها را در دسها
خود مت رکز کردهاند

(هافستد ،ه

ان640 :ر ،بنابر مطاهعه هافستد ،عاخص فافله قدرت در ایران

برابر  21میباعد که در مقایسه با میانگین  93کشور (26ر ،نشهاندهنهده بهاال بهودن فافهله
قدرت در ایران اسا.
رهبران و مسئوالن انتظار دارند هر آنچه می گویند بالفافله و بدون هیوگونه پرسشی اجهرا
عود ،انتظار می رود فافله قدرت بر مج وم عاخصهای راهبردی تأثیرگ ار باعهد
ه

(دنیهل 6و

کاران912 :8468 ،ر.
بهفورت جزئی انتظار میرود فافله قدرت زیهاد ،بهه کنتهرل ک تهر فسهاد ،مسهئوهیا

پاسخ گویی ک تر ،کیفیا نظارت ک تر ،حاک یا قانون ک تهر ،تأثیرگه اری ک تهر دوهها و
ثبات سیاسی ک تر در جامعه منجر عود (سیزهویو922 :8460 ،8ر.
 .1-4بياعتمادي و بدبيني

ی

هنجار مورد انتظار در جامعهای که فافله قدرت در آن باال اسا ،بهیاعت هادی بهه

نظام سیاسی اسا و گونه دیگری از عدم اعت اد نیز وجود دارد و آن عدم اعت هاد افهراد بهه
یکدیگر اسا .از عدم اعت اد ،به فقدان سرمایه اجت اعی نیهز تعبیهر عهده اسها .در چنهین
جامعهای ،هر فرد دیگری ی

تهدید باهقوه اسها و بههنهدرت مهیتهوان بهه کسهی اعت هاد

کرد(هافستد663 :6314 ،ر .ه چنین مطاهعه چلبی نیز در خصوص بیاعت ادی و بهدبینی ایرانیهان
(بر مبنای اهگوی  AGILپارسونزر نشان میدهد که هرچه از خویشان نزدیه

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

با توجه به تعریف فافله قدرت و تبیین اینکه در یه

جامعهه بها فافهله قهدرت بهاال،

(مثهل پهدر و

مادرر دورتر میعویم ،اعت اد کاهش مییابد و درفد باالیی از افراد (بیش از  12درفدر بهه
افراد ریبه بیاعت ادند (چلبی869 :6916،ر.
در مطاهعه وزارت ارعاد 19/2 ،درفد افراد وجود اختالف و چنددستگی در جامعه را
زیاد میدانند و  86/1درفد آن را در سط ،متوسط ارزیابی میکنند

(وزارت ارعهاد19 :6916،ر

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 . Daniel, S. J
2 .Cieslewicz, J. K
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و تنها  63/1درفد از پاسخگویان پایبندی بهه قهول و قهرار را در میهان ایرانیهان زیهاد
می دانند(ه ان26 :ر.
مهمترین دالیل بی اعت ادی ،فقهدان توانهایی جامعهه و حکومها در تهأمین حقهو و ایجهاد
اط ینان خاطر برای افراد اسا ،اهبته عایان ذکر اسا که به اسهتناد پهژوهشههای بههع هلآمهده،
بیاعت ادی به مسئوالن در ایران بیشتر از بیاعت

ادی به هموطنان اسها (مله

پهور606-601 :6916 ،ر.

فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

گرچه فقدان عایستهساالری ،فافهله بهاالی قهدرت ،تعارضهات دینهی و مه هبی و گهرایش بهه
ریاکاری و تظاهر برای ارتقاء در سلسلهمراتب اجت اعی یا اداری و بها نیافتن تالش و کوعهش و
دانش و فرهیختگی و...عاید از دالیل دیگر عدم اعت اد ایرانیان باعند.
 .1-1تقدیرگرایي

خصوفیا دیگری که در مهورد ایرانیهان در برخهی منهابع بهه آن اعهاره عهده و ارتبهاط
مستقی ی با فافله قدرت دارد ،تقدیرگرایی اسا .محسنی در مطاهعه تجربی خویش ،دریافها
که  29/0درفد از پاسخگویان با این عقیده که سرنوعا هرکس از قبهل تعیهین عهده اسها،
بهطور کامل موافقند و  61/2درفد نیز تا حدی با این عقیده موافقند (محسنی048 :6913،ر.
اعتقاد به تقدیر و سرنوعا میتواند با رویکرد مثبا یها منفهی انجهام عهود .اعتقهاد بهه
سرنوعا میتواند به مفهوم تسلیم کامل در برابر عرایط محیطی و برخورد انفعاهی باعهد و
از سوی دیگر ،میتواند متض ن اتکا به ح ایاگری قادر و حکیم که امور ما را بهه بهتهرین
وجه تحا ح ایا خود دارد ،تلقی عود که در این فورت میتواند موجد روح عهجاعا
و جسارت در برخورد با عرایط نیز باعد (موحدی6912،ر.
در پژوهش حاضر نیز تقدیرگرایی بهعنوان یکی از دالیل کمتوجهی به هشدارهای بهداعهتی
بهمنظور پیشگیری و م انعا از عیوم گسترده ویرو

کرونا مورد تأکید قرار دارد.

 .3فرد گرایي (در برابر جمعگرایي)

این بُعد ،میزان تأکید بر فرد یها ج هع در هنگههام ع ههل را نشان میدهد؛ بهه عبهارت
دیگر ،بُعد ج عگرایی  -فردگرایی ،اندازهای را که افراد احسها
614

و اجبار به انجام دادن اهزامات به نفهع اعضهای گهروه دارنهد را توفیف میکند ،هرچند که
اعضای گروه تقاضایشان ناسازگار باعد (.)Aycan, 2000: 198



وظیفهعناسی به جوامعان


فردگرایی عبارت اسا از میزانی که افراد ی

کشور ترجی ،میدهند بهعنوان یه

فهرد

ع ل کنند تا اعضای گروه (هافستد1 :6314 ،ر.
فرهنگهای فردگرا تصور میکنند هر فرد ابتدا به دنبهال عالقههمنهدی خهود و اطرافیهان
اسا و در مقابل در فرهنگهای ج عگرا هر فرد خود را به ی
ان941:ر.

ه ان گونه که در فرهنگهای عرقی بهعنوان ن اد فرهنگهای ج عگرا ،مردم بهگونههای
اجت اعی میعوند تا روابط ه اهنگ و یکپارچهای با دیگران داعته باعند؛ تهالش افهراد در
چنین فرهنگی داعتن پیوند با دیگران و رفتارهای متناسب با گروه اجت اعی اسا .بهه ایهن
ترتیب خویشتن افراد وابسته به دیگران انگاعهته مهیعهود و بههفهورت بخشهی از عهبکه
اجت اعی درک میگردد (کاندا890:6911 ،6ر.
زرنگی های ج اعا ایرانی برای حل مشکالت به عیوه فردی و زبانزد و معتبر بودن آن
در میان مردم و رواج عیوههای فردی حل مسئله و دسترسی به اهداف و ارزشهای اساسی
در جامعه ،نیز مصادیق دیگری از این موضوم اسا (موحدی6912 ،ر.
تائب بر این نکته تأکید میکند که ایرانیان ،مهارتی در ه کاریهای گروهی و کارهای تی هی
ندارند .کیهانی و هطیفهی معتقدنهد کهه ایهران را بایهد در عه ار کشهورهای فردگهرا بهه حسهاب
آورد(فرهنگهی6911 ،ر .ه چنین به این مطلب اعاره عده اسا که وضع کنهونی جامعهه بههگونههای
اسا که افراد بر اسا

نیازها و عالیق فردی خودعان در جامعه رفتهار مهیکننهد و در حقیقها

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

میداند که ن یتواند از آن جدا عود

(هافستد ،ه

یا چند گروه داخلی متعلق

میتوان گفا که نوعی فردگرایی منفی در جامعه گسترش یافته اسا(موحدی6912،ر.
پژوهش دیگری که توسط رازنهان و ه کارانش فورت گرفته ،ایهن نتیجهه را مهنعکس
ن وده که با اتکا به ج عبندی دستاوردهای مطاهعات ملی و بیناه للی پیشهین و یافتههههای
تحقیق م کور ،این پیشفرض که فرهنگ ایرانی کار تی ی را برن یتابد ،معتبر نیسا و بایهد
چاهش کار تی ی در عرفه ع ومی ،سازمان و مهدیریا کشهور را کهه برآینهد آن در عهکل
پایین بهرهوری ملی تجلی مییابد را در کیفیا انتقال دانش ،فناوریههای نهرم و نظهامههای
اداری و سازمانی وارداتی دانسا (رازنهان و دیگران6936 ،ر.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .4-9خاص گرایي (در برابر عامگرایي)

یکی از ویژگیهای فرهنگی مرتبط با ج هعگرایهی – فردگرایهی ،خهاصگرایهی اسها؛
مح دی به این پدیهده تحها عنهوان «خویشهاوندگرایی» اعهاره مهیکنهد و آن را یکهی از
ویژگیهای بارز فرهنگی معرفی مین اید

(مح

هدی6914،ر .وی ن ونههایی از رواج این ویژگی

را کمتوجهی به مراجعان در ادارات ،آعناگرایی ،خویشاوندگرایی و اه یا دیدارهای چهره

خاصگرایی

تأثیرپ یری از فضای

عامگرایی

مجازی

مردم و دوها

تعارض فرهنگی

ملی از هویا انقالبی

جهادی

ضعف در خردورزی

فرهنگی کالن کشور

ضعف در مدیریا



تقدیرگرایی

زنگرایی

مدیریا بحران
کرونا



بیاعت ادی و بدبینی
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فافله گرفتن هویا

مدیریا

ابعاد فرهنگی مستخرج از مطاهعات و نظر خبرگان

تفکر ،روحیه و

مردگرایی

ابعاد فرهنگی هافستد

فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

به چهره برمیع ارد

(ه

انر.

فافله

قدرت

ج عگرایی

فردگرایی


روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر روش ی

پژوهش توفیفی -پی ایشی و از حیث هدف از نهوم

پژوهشهای کاربردی اسا.
جامعه آماری پژوهش عامل کلیه عهروندان  61تها  04سهال عههر بیرجنهد (عها ل در
نفر تعیین گردیده و روش ن ونهگیری تحقیق ،روش ن ونهگیری خوعهای بوده اسا.
ه چنین محدوده زمانی انجام مطاهعات این تحقیق از ابتدای اسفندماه  ،6931مقهارن بها
آ از عیوم بی اری تا پانزدهم فروردینماه  6933بوده اسا.
ابزار پژوهش
مدل هافستد در افل بر چهار سنجه یا بعد استوار اسا کهه تها حهد زیهادی مسهتقل از
ه دیگر اسا و محیط فرهنگی را در چهار بُعد فافله قدرت (توزیع قدرتر ،ج عگرایی-
فردگرایی ،مردگرایی -زن گرایی و پرهیز از عهدم قطعیها بررسهی مهین ایهد کهه در ایهن
پژوهش فرفاً تأثیر سه بعد ج عگرایی  -فردگرایی ،فافله قدرت و مردگرایی – زن گرایی
بر متییر وابسته پژوهش بررسی عده اسا.
در این راستا تعداد  14سؤال در اختیار تعداد ده نفر از خبرگان حوزه پژوهش با ویژگی
تخصص و تجربه باالتر از ده سهال در حهوزه فرهنهگ و مهدیریا فرهنگهی و تحصهیالت
کارعناسی ارعد و دکترا قرار گرفته که تعداد  94سؤال توسط خبرگان تأیید و نههایی عهده

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

سازمانهای فرهنگیر در سال  6931اسا .حجم ن ونه با اسهتفاده از فرمهول کهوکران 801

اسا.
بنابراین پرسشنامهای محققساخته متشکل از  94سؤال مشت ل بر ابعاد فرهنگی هافسهتد
و ابعاد و ویژگیههای فرهنگهی ایرانیهان مسهتخرج از مطاهعهات کتابخانههای و مشهاوره بها
متخصصان حوزه پژوهش و پیشینهعناسی انجهامعهده در خصهوص موضهوم پهژوهش در
مقیا

طیف پنجدرجهای هیکرت از ن ره  6 -2استفاده عده تا تأثیر سه بعد فافهله قهدرت

(توزیع قدرتر ،ج عگرایی -فردگرایی ،مردگرایی -زنگرایی از ابعهاد فرهنگهی هافسهتد و
سه بعد عناساییعده توسط پژوهشگران و خبرگان تحقیق که عبهارتانهد از هویها ملهی،
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تأثیرپ یری منفی از فضای مجازی و تفکر ،روحیه و مدیریا جههادی را بهر متییهر وابسهته
(مدیریا بحران کرونار مورد ارزیابی قرار دهد.
برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بهه ترتیهب از نظهر متخصصهان و ضهریب آهفهای
کرونباخ استفاده عده که ضریب آهفای  4/11به دسا آمده و برای آزمهون فرضهیه تحقیهق،
روشهای محاسبه ضریب ه بستگی و برآورد رگرسیون در نظر گرفته عده اسا.
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش بهمنظور برازش مدل و آزمون فرضیه تحقیق ،ابتدا دادهههای مهورد نظهر
گردآوری عده و محاسبات متییرهای الزم با استفاده از نهرمافهزار  Excelفهورت پ یرفتهه،
سپس بهمنظور تجزیهوتحلیلهای نهایی از نرمافزار  SPSSاستفاده گردیده اسا.
یافتههای تحقيق
جدول ذیل ،جدول ع اره  ،6ویژگیهای توفیفی ن ونه پژوهش را نشان میدهد .تعداد
 14درفد عرکاکنندگان مرد و  92درفد عرکاکننهدگان زن بهودهانهد .از ایهن افهراد 04
درفد مدرک تحصیلی زیر دیپلم 08 ،درفهد بهین دیهپلم تها هیسهانس و  66درفهد دارای
مدرک تحصیلی باالتر از هیسانس هستند .ه چنین میانگین سهن عهرکاکننهدگان  94سهال
بوده اسا.
جدول شماره  :4ویژگيهاي توصيفي نمونه پژوهش
متغير
مرد

14/1

زن

92/1

دیپلم تا هیسانس

84/1

هیسانس تا کارعناسی ارعد

18/8

کارعناسی ارعد تا دکترا

66/4

متییر

میانگین

انحراف استاندارد

سن

94/1

1/03

جنس

تحصیالت
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درصد فراواني


در جدول زیر (جدول ع اره 8ر برای مشخص عدن اینکه عش متییر مطهرحعهده در
پژوهش در ن ونه انتخابعده وجود دارد ،به بررسی آماری آن پرداخته عده اسها و برخی
یافتههای توفیفی از قبیل میانگین و انحراف استاندارد سه بعد فرهنگی هافستد و سهه بعهد
هویا ملی ،فضای مجازی و تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی ارائه عده اسا.

فراواني

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف استاندارد

متغير
مردگرایی

801

6/44

2/44

9/26

4/19

ج عگرایی

801

6/44

2/44

9/99

4/21

فافله قدرت

801

6/44

2/44

9/01

4/14

هویا ملی

801

6/44

2/44

9/91

4/18

تأثیرپ یری منفی از فضای مجازی

801

6/44

2/44

9/26

4/12

تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی

801

6/44

2/44

9/12

4/13

ه ان گونه که در جدول فو (جدول ع اره 8ر مشاهده میگردد ،میانگین باالتر از سهه
برای هر متییر نشانه تأیید آن اسا .ه چنین در جدول ذیل (جدول ع اره 9ر بهه محاسهبه
ضرایب رگرسیونی بین متییر وابسته بحران کرونا و پنج متییهر مسهتقل ذکرعهده ،پرداختهه
عده اسا.

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

جدول شماره  :1یافتههاي آماري و توصيفي پژوهش

جدول شماره  :9محاسبه ضرایب رگرسيوني بين بحران کرونا و ارزشهاي فرهنگي
ضریﺐ

سﻄﺢ

همبستگي

معناداری
4/446

Y= 2/908 + 0/232X1
Y= 2/599 +0/338 X2

الگوی رگرسيوني

متغير

فراواني

مردگرایی

801

4/898

ج عگرایی

801

4/991

4/446

فافله قدرت

801

4/921

4/446

Y= 2/482 + 0/357 X3

هویا ملی

801

4/908

4/446

Y= 2/622 + 0/342 X4

تأثیرپ یری منفی از فضای مجازی

801

4/900

4/446

Y= 2/722 + 0/344 X5

تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی

801

4/912

4/446

Y= 2/728 + 0/365 X6
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تحلیل رگرسیونی چندگانه با استفاده از نرمافزار  Excelو  Spssجها بررسی تأثیر ابعهاد
و ویژگیهای فرهنگی بر مدیریا بحران کرونا بهه عهرح فهو (جهدول عه اره 9ر مهورد
استفاده قرار گرفا .متییر مستقل تحقیق ،ابعاد و ویژگیهای فرهنگی عشگانه ذکر عهده و
متییر وابسته پژوهش مدیریا ،بحران کرونا بوده اسها کهه نتهایج تحلیهل فهورتگرفتهه،
وجود رابطه بین آنها و تأثیر متییرهای مستقل را بر متییر مشترک تحقیق نشان مهیدههد و
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

فرضیه تحقیق را ثابا مین اید.
ه چنین بهمنظور تعیین ضریب پایهایی پرسشهنامه ،ه هانگونهه ذکهر گردیهد ،از آهفهای
کرونباخ استفاده عده که به عرح جدول ذیل مشخص عده اسا.
جدول شماره  :1ضریب آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه نگرشهاي فرهنگي
ابعاد
آهفای کرونباخ
گویهها

مردگرایي

فردگرایي

فاصله
قدرت

تأثيرپذیری
منفي از فضای
مجازی

هویت
ملي

تفکر ،روحيه
و مدیریت
جهادی

4/10

4/16

4/34

4/11

4/13

4/36

2

2

2

2

2

2

تجزیهوتحليل یافتههای تحقيق
با توجه به اینکه میانگین باالتر از سه برای ههر متییهر نشهانگر تأییهد آن اسها و ه هه
متییرهای مستقل دارای میانگین باالتر از آن بودهاند ،نتایج ذیل حافل گردیده اسا.
 .6به استناد دادههای پهژوهش و بهرخالف نتهایج پهژوهشههای قبهل ،در بررسهی بعهد
مردگرایی – زنگرایی فارغ از جنسیا افراد ،ت ایهههل جامعهههه بهههه سههه ا فهههفات،
ویژگیها و ارزشهای مردانه بیشتر بوده و بروز نوعی احسا

بیتهوجهی بهه هشهدارهای

بهداعتی و م انعاهای اجت اعی ناعی از ه ین ویژگی جسارت و برتریطلبی بوده اسا.
 .8در بررسی بُعد فردگرایی  -ج عگرایی بهر م نتایج برخی پژوهشههای ذکرعهده در
مبانی نظری تحقیق ،این نتیجهه حافهل عد کهه در مواجهه با بحران کرونا ،گرایش جامعهه
به ج عگرایی بیشتر بوده اسا .به عبارت سادهتر و بهنوعی ه ه افراد جامعه خود را نسبا
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به سرنوعا دیگران متعهد دانستهاند.


 .9در بُعههد فافله قدرت و تههأثیر آن بر متییهر وابسههته پههژوهش ،فافههله قه هدرت ارتبه هاط
مسههتقی ی بهها مباحههث فرهنگی ،سیاسههی و اجت ههاعی دارد .وجود درفدی از بهیاعت هادی
مردم به مسئوهین ،مردم به یکدیگر ،برخی بیعهداهتیها ،تبعیﺾهها ،رعایا نشدن حقو برخهی
از افراد و نابرابریهای ناعی از فافله قدرت ،تأثیر منفی در مدیریا بحران داعته اسا.
تأثیرپ یری از محرکهای سیاسی و فرهنگی خارجی ،رقیب و گاهی تعارضساز ،با ههدف
ایجاد واگرایی به یکی از دو هویا ملی یا هویا دینی ،باالتر از حد متوسط اسا و این به
این معنا اسا که احسا

تعلهق خهاطر و وفاداری ایرانیهان به مؤهفههههایی نظیر سرزمین و

جیههرافیا ،فرهنههگ ،اجت ههام و نظام سیاسی در سطحی باالتر از حههد متوسههط قرار دارد ،امهها
بهدرستی تأثیر مثبتی بر متییر مشترک پژوهش نگ اعته اسا.
 .2در بعد تأثیرپ یری منفی از فضای مجازی ،نتایج پژوهش حاکی از آن اسا کهه ایهن
متییر تأثیر مه ی بر عدم ضعف در مدیریا کرونا داعته و به دالیل متعددی که در ادبیهات
پژوهش نیز ذکر گردید از قبیل تعارض فرهنگهی مهردم و دوهها و بهیاعت هادی آنهان بهه
اطالعیهها و خبرهای ساختارهای رس ی ازج له ستاد مرکزی مدیریا و مقابله بها کرونها و
فداوسی ا ،تأثیر منفی فضای مجازی بر افکار و رفتار فرهنگی مردم زیاد بوده اسا.
 .1در بعد تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی ،نتایج پژوهش تأثیر مهم این متییر بر متییهر
وابسته پژوهش را نشان میدهد و مؤید این موضوم اسا که تفکهر و مهدیریا جههادی از

مقاهه پژوهشی :آسیبعناسی فرهنگی مدیریا بحرانهای اجت اعی مطاهعه موردی بی اری کرونا

 .0در بُعد هویا ملی یافتههای پژوهش حاکی از ایهن اسها کهه هویا ملی بهرخالف

ویژگیها و نگرشهای فرهنگی ایرانیان اسا که در بحهرانهها و حهوادث طبیعهی و حتهی
یرطبیعی میتواند به مدیریا بهینه بحرانها ک
بهطورکلی بر اسها

ن اید.

یافتههههای تحقیهق و تجزیههوتحلیهل دادههها ،فرضهیه اثرگه اری

ویژگیها و ابعاد فرهنگی بر متییر مشترک پژوهش ثابا عده اسا.
نکته قابل توجه این اسا که برخی از رفتارهای اجت اعی افراد در بحران اخیر که بهه دعهوار
عدن مسیر مدیریا آن انجامید با پاسهخههای بههدسهاآمهده از طریهق پرسشهنامه پژوهشهگران
تعارض دارد .برای مثال برخی از رفتارهای جامعه حکایا از نگرشهای فردگرایانهه داعهته ،امها
پاسخهای افراد به پرسشنامه ج عگرایانه بوده اسها کهه ایهن خهود نیهز نهوعی از ویژگهیههای
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فرهنگی ایرانیان اسا که بین گفتارها و رفتارههای آنهان میزانهی از تعهارض وجهود دارد .نتهایج
حافلعده از تأثیر متییر تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی بر متییر وابسته نیز مؤید ادعهای فهو
اسا؛ به عبارت سادهتر ایرانیان ویژگی فرهنگی منحصربهفردی دارند که در بحرانهای ج عهی،
بالیا و حوادث طبیعی ا لب منتظر اقدامات دوهتی یا حاک یتی ن انده و بهفورت خودجهوش و
با مدیریا سازمانهای یررس ی به یاری دیگران و حل بحران میپردازند.
فصلنامه عل ی مطاهعات بینرعتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،ع اره  ،06زمستان 6933

نکته قابل توجه دیگر ن ودار فهعودی حرکها رفتارهها از زنگرایهی بهه مردگرایهی و از
فردگرایی به ج عگرایی از زمان ابتدای عروم بحران به س ا دوره میانی آن و مجهدد ایجهاد
ن ودار نزوهی ه ین متییرها پس از آزادسازی عروم به کار بسیاری از مشا ل بهافطالح یهر
حسا

بوده اسا که به دهیهل طهوالنی بهودن مهدیریا بحهران و مهدیریا فرآینهدی آن ،در

محدوده زمانی پژوهش حاضر قرار ن یگرفته و بهفورت آماری مهورد مطاهعهه قهرار نگرفتهه
اسا ،چراکه محدوده زمانی انجام مطاهعات این تحقیق ه انگونه که پیش از این ذکر عهد ،از
ابتدای اسفندماه  6931مقارن با آ از عیوم بی اری تا پانزدهم فروردینماه  6933بوده اسا.
نتيجهگيری
نتایج حافلعده نشان میدهد که سه بعد از ابعهاد فرهنگهی هافسهتد مشهت ل بهر مردگرایهی-
زنگرایی ،ج عگرایی – فردگرایی و فافله قدرت و سه بعد عناساییعده توسط محققین (هویها
ملی ،تأثیرپ یری منفی از فضای مجازی و تفکر و مدیریا جهادیر بهه ترتیهب بها میهانگین ،9/26
 9/26 ،9/91 ،9/01 ،9/99و  9/12بر مدیریا بحران ذکرعده اثر مستقیم داعتهاند.
تحلیل ثانویه پژوهش نشانگر این اسا که برخی از پژوهشهای فورتگرفته در مهورد
ابعاد فرهنگی هافتسد در ایران توسط پژوهشگران داخلهی یها خهارجی در بسهتر تحهوالت
فورت گرفته و تیییرات فرهنگی و اجت اعی حادثعده بهویژه در سالهای اخیر از اعتبهار
الزم برخوردار نیسا و نیاز به تحقیقات جدیدتر و ه هجانبهه در ایهن مهورد وجهود دارد،
چراکه عاخصهای جامعه ایرانی در ابعاد ذکرعده دچار تیییر عده اسا.
از سویی نتایج تحقیق مؤید آن اسا کهه آسهیبههای بههوجودآمهده در مهدیریا بحهران
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ذکرعده نیز بیشتر از تأثیرات منفی فضای مجازی ،فافله قدرت و تعارض فرهنگهی دوهها و


ملا و فقدان اعت اد الزم منتج از آن یا اعت اد اجت اعی نشأت گرفته ،اما در نقطهه مقابهل بعهد
تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی ،اثر مفیدی بر مهدیریا بحهران کرونها داعهته و در مهدیریا
بحرانهای مشابه بهعنوان ی

اهگوی ع لی بارز میتواند اثرات ع یقی داعته باعد و از سهوی

دیگر نشانگر وجود روندهای آسیبزا در مدیریا مرسوم بحرانهای اجت اعی بوده اسا.
ضرورتهای بنیادین برنامهریزیهای فرهنگی دانسته میعود و باید در خصوص تقویها و
ارتقای آن اقدامات ع لی فورت پ یرد.
پيشنهادات پژوهش
 .6ضرورت عناسایی دقیق و عل ی ابعاد و ویژگیههای فرهنگهی جامعهه و در نظهر
داعتن تأثیرات آنها بر مدیریا بحرانهای اجت اعی.
 .8برنامهریزی و تهالش سهاختارهای مربوطهه در جهها کهاهش فافهله قهدرت و
افزایش سرمایه اجت اعی ،اعت اد افراد به یکدیگر و مسئوهین و رفع نابرابریههای ناعهی
از فافله قدرت.
 .9برنامهریزی در جها ارتقای هویا ملی در عاخصهایی مانند احسا

تعلق خهاطر

و وفاداری مردم به مؤهفههایی نظیر سرزمین ،جیرافیا ،فرهنگ ،اجت ام و نظام سیاسی.
 .0افزایش اعت اد جامعه به رسانه ملی و اخبار و اطالعات اعالمعده توسط مسهئوهین و
مدیریا فضای مجازی و بهرهگیری از کاربردهای مثبا آن.
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ه چنین نتایج تحقیق نشانگر آن اسا که برنامهریزی در جها تقویا هویا ملی جزو

 .2بهره گیری هدف ند از ویژگی تفکر ،روحیه و مدیریا جهادی مردم ایران و نظهاممنهد
ن ودن آن و مترتب ن ودن رویکردهای عل ی بر آن برای بهرهگیری بهینه از آن در حهوادث
احت اهی مشابه.
 .1آسیبعناسی فرهنگی عرایط موجود و عناسایی روندهای آسهیبزا در مهدیریا
مرسوم بحرانهای اجت اعی در کشور.
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