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 امید اجتماعی 
        هایی را تجربهبه طور معمول شکستزندگی فردي و اجتماعی انسان همواره داراي فراز و فرودهایی است و افراد 

سازد و دهد و زندگی را تحمل پذیر میامید به افراد حس عمیق امن بودن و قابل اعتماد بودن جهان را می. کنندمی
هاي خود را موقتی بدانند و حتی آن را با کوشش بیشتر به موفقیت تبدیل کستکند مردم شامیدوار بودن کمک می

 . کنند
 می کنیم، به استفاده "اجتماعی امید" تعبیر از که هنگامی و است آینده به نسبت فرد خوشبینی احساس امیدواري، و امید
و  وطن دوستی حس ملی، غرور از دهبرآم تواندمی که داریم اشاره آینده شان به نسبت امت و ملت یک مشترك امید

آرزوهاي  داشتن و آرزومندي ظرفیت مشکالت، تحمل و تاب آوري تالش، براي شوق و انگیزه. باشد نفس به اعتماد
  حال از روشنتر را  آینده و نگردمی جلو به امیدوار جامعه. است امیدوار ملت یا انسان یک هاينشانه از همگی بزرگ،

 آن بر و بالدآن می به است، زنده آن با که است ملت یک "اجتماعی سرمایه" بزرگترین امید اساس، این بر ؛.بیندمی
 . نبرد تاراج به را آن به راحتی کسی که کرد مواظبت باید و سازدمی را اشآینده

یانه ، به توان از وضع کنونی، به شیوه مسالمت جودهد چگونه میابزاري مفهومی است که نشان می امید اجتماعی
اي مطلوب در راستاي تواند به شهروندان براي عزیمت از نقطه کنونی جامعه به نقطهامید اجتماعی می. آینده بهتري رسید

پیشرفت و بهبود اجتماعی یاري رساند و از ایجاد یأس اجتماعی که حاصل رفتارهاي هیجانی و غیر عقالنی براي ایجاد 
امید اجتماعی از این رو اهمیت دارد که مسئولیت واقعی ساخت . کندوگیري میلتغییرات اجتماعی شتابزده است، ج

یابند پیشرفت و توسعه غیر قابل دسترس نبوده بلکه با داشتن گذارد؛ افراد در میي بهتر را بر دوش افراد جامعه میجامعه
 . توان به آن دست یافتامید و قبول مسئولیت می

 
 امید اجتماعی در شیوع بیماري

یک  شیوعِ. گردد بیمار امید قطع حتی و دلهره یاس، موجب تواندمی بیماري و سالمتی است امیدآفرین، عوامل از یکی
را  جامعه کل گستره بلکه نزدیکان، مبتالیان و جامعه تنها نه و گذاردمی ترگسترده و ترعمیق مراتب به ثیريتأ بیماري
و  گرددمی تنش دچار سالمتی جامعه و امنیت احساس لذا و بینندابتال می معرض در را خود همگی زیرا. کندمی متأثر

با  که دارد نیز تريخاص ویژگی جهت این از کرونا ویروس همه گیريِ. یابدمی فزونی یاس و نگرانی و ابهام هراس،
      و  سرایت براي دونفره، حتی اجتماعی، حرکت هرگونه از لذا و دارد کار تنفسی دستگاه به ضربه و نفس کشیدن

 نیز را یاس و نگرانی رفع منظور به همبستگی و همراهی همدلی، هرگونه اولگام  در امر، این. بردمی گیري بهرههمه
 و مشاور و متخصص باتجربه، و بزرگ افراد با تعامل از ناشی نگرانی رفع و آرامش بخشی قابلیت و کندتوقف می دچار

 از افزایش مانع توانمی تنها نه و است رفع قابل تعطیلی، و توقف این اما. شاندکمی تعطیلی به را در جمع حضور یا
 آنالزمه . یابدمی نیز بیشتري رونق امید ،الزم هايوآموزش مناسب هايسیاست اتخاذ با که شد امید کاهش و نگرانی
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 بیشتر قدرتمندي براي آزمایش و  "الب" یک را کرونا ویروس گیريهمه همانند طبیعی حوادث و اتفاقات که است این
 و نگرش تغییر به است کافی. کنند تبدیل "فرصت" به را تهدیدي چنین دهدمی اجازه مردم و سیاستگذاران به که بدانیم
 فقیتؤم مسیر از بخشی و پیروزي پل اتفاقاً که ندانیم موفقیت متضاد و مخالف را شکست و سختی و بپردازیم رفتار
 . هستند

 
 ایران در کرونا گیريهمه در اجتماعی امید تغییرات

 دیگر بار سالمت و امنیت مغفول اما حیاتی نعمت دو ارزشمندي تا است شده موجب کرونا ویروس گیريهمه
 "همه گیري" دیگر سوي از و است کرده تهدید سالمت را "بیماري" سو، یک از. کنند جلب خود سوي به را توجهات
ابتال به   از هراس و نگرانی فعلی شرایط در. است شده ترس افزایش و عمومی امنیت احساس افتادن خطر به موجب
 واکنش گردد، افراد توجه و هوشیاري افزایش که موجب جایی تا نگرانی این. است گرفته فرا را جامعه کل بیماري،
 گردد، اندازه از بیش و ارجخ کنترل از که در صورتی اما است، جدید اتفاقات برابر در انسان طبیعی و مثبت دفاعی
 هايفعالیت لمات وأت و کندمی درگیر به خود را هاذهن که شودمی پناهیبی احساس و یاس ناامنی، هراس، موجب
 شده هموطن عزیزان از زیادي دست دادن تعداد از موجب کرونا گیريهمه هرچند بنابراین. سازدقفل می را روزانه
که به  "عمر طول متوسط"هرچند شاخص و بکشاند تدریجی مرگ سمت به را جامعه کل دتوانمی آن از ترس اما است؛
 مدیریت عدم صورت در تواندمی اجتماعی امید اما یافت خواهد اندکی بسیار کاهش شده؛ تعبیر "زندگی به امید"اشتباه 
 .نیست کوتاه، ممکن زمان در لزوماً آن جبران که بیابد زیادي نزولی سیر اجتماعی، و فردي

 نوع رفتار دو عقالنیت فردي طبق جامعه عموم ویروس، همه گیري همانند اجتماعی بحران یا خطر یک هنگام وقوع در
 که مداوم نگرانی و اضطراب )دوم و است مثبت و فعال منطقی، رویکرد که پیشگیري )اول: دهندمی نشان را توجه و

 نیز بدن دفاعی سامانه بر حتی است قادر روانی حالت این و است ربمخ و منفی آن زیاد مقدار و است انفعالی رویکردي
       مواجه »کردن خودکشی مرگ، ترس از « چرخه یک با ترتیب بدین. کند اثرپذیرتر و تقلیل را آن و بگذارد تاثیر
    تضعیف ار بدن ایمنی سامانه نگرانی، و اضطراب-2 گرددمی هراس و اضطراب موجب کرونا از هراس -1 :شویممی
 .کندمی عمل کشنده و مخربتر است، ضعیف بدنشان ایمنی که افرادي روي کرونا ویروس -3 و کندمی

 
 کرونا ویروساپیدمی راه هاي تغییر امید اجتماعی در 

 به آنها تمرکز و شوندابتال می احتمال از ناشی واهمه و ترس دچار افراد سو یک از کرونا، ویروس گیريهنگام همه در
              نامعلومی مدت براي و پردازندمی خود مایحتاج تهیه به دیگر سوي از شود؛می جلب مداوم اخبار رصد

گیرد فضاي نظمی به خود میاي  اولین سیستمی که حالت بیدر چنین جامعه . دهندتغییر می را خود "زندگیسبک"
افراد . گذاردثیر میأر رفتار اقتصادي مردم تقتصاد با بحران مواجهه شود خود به خود باو وقتی  کسب و کار است
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 دلیل نیز به اقتصادي درآمد. بمانند خانه در را زیادي زمان مدت اجتماع، در خود حضور حداقل کردن ضمن مجبورند
  . کندمواجه می آینده به مربوط مبهم سناریوهاي االت وؤس از موجی با را فرد و بیندمی   ضربه وکارها کسب کاهش

 »اقتصاد« ،»امنیت «،»سالمتی«:شامل امید مهم مؤلفه چهار کرونا، ویروس جمله از بیماري، گیريهمه هنگام در
کاهش  :ب بیماري، ابتال به دلیل سالمتی به کاهش :الف .شودمی تنش تالطم و دچار »روانی آرامش«و

        مقطعی  بیکاري و کودر دلیل به اقتصادي رونق کاهش :ج سرایت، خطر افزایش دلیل به امنیت احساس
 .شایعات بازار و سبک زندگی تغییر مداوم، اضطراب از ناشی روانی آرامش کاهش:د
 یعنی چهارم مؤلفه فوق، چهارگانه هايلفهؤم میان در
 مداوم، اضطراب از ناشی روانی آرامش کاهش"

 مابقی از ،"شایعات بازار و زندگی سبک تغییر
 گیردمی قرار تأثیر تحت بیشتر هامؤلفه

 امید بیشتر کاهشِ و سأی موجب و
 روانی تنش یا فشار. شودمی اجتماعی

  موجب کرونا، ویروس گیريهمه از ناشی
 به خود با را دائمی اضطراب یک همگی شودمی

 الًمعمو دلهره، این به واکنش براي و باشند داشته همراه
 حاد حالت در که زنندمی رفتاري یا ذهنی هايکنش به دست

   از ترس. نیزگردد روانی هايبیماري حتی و المیک خشونت ،مخرب رفتارهاي به منجر تواندیم آن
 که کشاندمی هافروشگاه از اندازه از بیش خرید به را جامعه از بخشی دنیا، کشورهاي اغلب در گیريهمه

     مختل را توزیع اتنه نه و گرددمی بهداشتی و شوینده خوراکی، مواد شدید کمبود و هاقفسه تخلیه موجب
 .گرددمی احتکار همچون مفاسدي و قیمت افزایش موجب که کند،می
 هايبیماري اختالل و شیوع حتی و تشدید موجب تواندمی کرونا بیماري گیريهمه از ترس دیگر، سوي از

 الوه برع. اندبوده آن درگیر جامعه از کمی خیلی درصد یا و نداشته وجود فرد در تاکنون که گردد روانی
 اقتصادي، تعادل مختل شدن و خانه در ماندن زندگی، سبک تغییر از افسردگی ناشی و هاي اضطراباختالل

 به نیاز دلیل به که اختالل وسواس: جمله از. گردد جامعه و گیر افرادگریبان تواندمی نیز دیگري مشکالت روانی
 خواندن با افراد است ممکن که هراسی بیماري درمسن ایجاد تواندمی بهداشت رعایت و هادست مکرر شستشوي

 متداولی وضعیت این! است گرفته کرونا نکند که کند وحشت تب، و سرفه شبیه کرونا،الئم ع برخی از الع اط و
 بیماري آنالئم ع کنندمی احساس بیماري، هر مطالعه با ،هستند درگیر آن با افراد از بسیاري روزها این که است

 .باشند داشته دیگري نشانه یا درد واقعا آنکه بدون دارند، را
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 بیماري شیوع  در اجتماعی امید افزایش
 شایعه نیز ابتال و احتمال از ناشی ترس فشار و با اجتماعی امید بیماري، گیريهمه ویژه به بالیاي طبیعی بروز هنگام در

رو ایناز گردد؛ می مقطعی کاهش دچار الًمعمو و شودمی مواجه
نشگران جامعه یعنی سه گروه از قدامات مناسب ا  حاکمیتکُ
هاي گروه، )از طریق مدیریت بحران و مرجعیت خبري(

با مشارکت ( مردم و )با فرهنگ سازي و روشنگري( مرجع
 .ز اهمیت می باشدئبسیار حا )عمومی

فرهنگ سازي و تزریق امید، فرصتی ناخواسته 
اما گرانبها براي ارتقاي فرهنگ عمومی 

آوري و امید آن  جامعه، افزایش تاب
شدن  گیري و واکسینهبراي عبور از همه

تقویت حافظه  «،»ترجیح منافع جمعی بر منافع فردي «و »تشویق به وطن دوستی«. هاي محتمل بعدي استدر بحران
ی در مواقع بحرانی معرفی الگوهاي سبک زندگ«،  »سازیماعتماد به توانستن و اینکه آینده را خودمان می«و  »تاریخی

توسعه نگاه افراد از نگریستن صرف به حال به نگریستن به «، » )همانند نقش خانه، خانواده و مطالعه در دوره فعلی(
ها و هنجارهایی هستند که جامعه به آن نیازمند است و در ، بخشی از ارزش»تشویق به تاب آوري و خوشبینی«و  »آینده

 .نشیندشتر به دل میهنگام چنین بحران هایی، بی
همدلی و همراهی گیرد، آید و بار مهمی را بر دوش میمی هاي مردمی ضمن اینکه به کمک دولتشارکتم 

رسانی  عال لذا توسعه الگوي شبکه اي از داوطلبان مردمی، چه براي پیشگیري و چه براي اط ؛دهدرا نیز ارتقا می عمومی
. گردد رونقی شایعاتبیو  توسعه ارتباطات مردمی، مبستگی ملیهتواند موجب افزایش بخشی می و آگاهی

و در مرحله ند نککنند؛ در وهله اول ترس را از خود دور میمشارکت میبیماري وقتی افراد براي جلوگیري از شیوع 
 .دهند توانند انجاممفیدي می چه اقدام کنندمی احساس بعدي 

 تهدید بود خواهیم قادر کنیم، مدیریتی درستی را به فضا و طبیعی بدانیم حوادث دیگرکرونا را مانند  بیماري گیريهمه اگر
 با حاکمیت. کنیم مبدل اجتماعی امید و افزایش ملی همبستگی جامعه، قدرت ارتقاي براي نظیربی فرصتی به را

 با مرجع هايگروه و خبگانن اي،مدیریت رسانه قرارگاه ایجاد کنار در موقع به و صادق خبريِ واحد مرجعیت ایجاد
 مشارکت و مردمی هايگروه با تشکیل مردم عامه و خویش اجتماعی مسئولیت راستاي در سازيفرهنگ و روشنگري

 .پوشانندمی امیدواري قامت رویاي بر را امید رداي که هستند ايزنجیره هايحلقه بحران، با مواجهه در عمومی


