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 چکیده

در اغلب کشورها با رکود اقتصادی در کسب و کارها و همچنین فشار اقتصادی بر سیستم بهداشت و  19-: بحران کوویدمقدمه و هدف

رفت از این بحران و کاهش های بروندولت و مردم شده است. یکی از راهفشار اقتصادی مضاعفی به ان همراه بوده است و باعث تحمیل درم

های باشد. هدف از این مطالعه مرور فعالیتنهاد و خیرین میهای مردمسازمان ، استفاده از پتانسیل19-مدت بحران کوویدعوارض طوالنی

 باشد. می 19-خیرین در بحران اقتصادی کوویدنهاد و مردم

انجام  Google Scholar،SID ،Magiran ،Scopusجهت انجام مطالعه مروری حاضر جستجو در پایگاه های اطالعاتی  روش کار:

مطالعه شامل مستنداتی بود. معیار اصلی ورود به  19-ها، بحران اقتصادی، کوویدنهاد، خیریههای مردمشد. کلمات کلیدی شامل سازمان

 .های ذکر شده فوق را داشته و مرتبط با هدف مطالعه حاضر بودندبود که کلیدواژه

، ارائه خدمات 19-توانند در امور مختلفی از جمله پیشگیری از کوویدهای مردم نهاد می: نتایج مرور مطالعات نشان داد سازمانهایافته

 سازی تسهیالت دارویی و غذایی نقش بسزایی داشته باشند.همای، آموزشی، حمایت مالی و فرامشاوره

افراد  باشد که در این بینقابل بررسی می یو اقتصاد یشناخت، روانیپزشکاز نظر  19-کووید مارانیبمدت طوالنی عوارض: نتیجه گیری

نهاد های مردمهای سازماناستفاده از ظرفیت، نیبنابرا. بینندمی بیآس دیگراناز  شتریب ،خانمان هستندیکه ب ینشده و افرادمهیدرآمد، بکم

 باشد. بسیار ضروری می 19-مدت کوویدعوارض طوالنی تیریو مد یریشگیپو خیرین به شکل یک برنامه مدون برای 

 

 19-ها، بحران اقتصادی، کوویدخیریه نهاد،مردمهای : سازمانکلمات کلیدی
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مقدمه
میالدی از  2019در اواخر سال  19-گیری کوویدهمه

ووهان چین شروع شد و پس از مدتی به یک پاندمی جهانی 

. بسیاری از مباحث مربوط به این بیماری (1)تبدیل شد 

منحوس ناشناخته بود و عمده توجه محققان بر روی 

. یکی (2)شناسایی نحوه انتقال و مدریت درمان بیماران بود 

شده در ابتدای این بحران، های اپیدمیولوژیک ارائهلاز مد

ای بود که برای رهایی مدل ایمنی جمعی یا همان ایمنی گله

. در این تئوری، اعتقاد بر (3)شد از این پاندمی توصیه می

عه به این بیماری مبتال شوند، درصد جام 70این بود که اگر 

مردم ایمن خواهند شد. اما این ویروس ناشناخته با میزان 

های مرگ و میر باال این تئوری را در عمل رد کرد و سیستم

بهداشتی با حجم زیادی از بیماران مواجه شدند و توانایی 

گذاری دوم در ارائه خدمات را به جامعه نداشتند. سیاست

کردن تجمعات ا به سمت قرنطینه و محدودبسیاری از کشوره

های . طی این دوران بر مردم بایکی از راه(4)پیش رفت 

مدت بحران یرفت از این بحران و کاهش عوارض طوالنبرون

نهاد و های مردمسازمان ، استفاده از پتانسیل19-کووید

هستند  یبازوان پرتوان مردمها سمن(. 5باشد )خیرین می

 یدولت و نهادها یاریدشوار به  طیدر شرا توانندیکه م

تا بحال  .بکاهند یاجتماع آالمآمده و از شدت  یرسم

از جمله کنترل  یسالمت یهامردم نهاد در حوزه یهاسازمان

 نیسالمت زنان، تسک ا،یاز ماالر یریشگیپ ات،یمصرف دخان

 هی، تهنوزادان ریکاهش مرگ و م ،یو بهبود سوختگ

 یابیماریب ،یپزشک ازیمورد ن لیامکانات، دارو و وسا زات،یتجه

و پس از آن،  زلهدر زمان زل یومراقبت سل، امداد و بازساز

سالمت روان در نقاط  مارانیارائه خدمات به ب تیریمد

توان به . به همین دلیل میاندداشته تیفعال مختلف جهان

. لذا هدف از (6)ها در بحران کرونا نیز تکیه کرد این سازمان

 نهاد و خیرین درهای مردماین مطالعه، مرور نقش فعالیت

 باشد. می19-کووید اقتصادی بحران

 روش کار

جهت انجام مطالعه مروری حاضر جستجو در پایگاه های 

 Google Scholar ،SID ،Magiranاطالعاتی 

،Scopus های انجام شد. کلمات کلیدی شامل سازمان

عیار بود. م 19-ها، بحران اقتصادی، کوویدنهاد، خیریهمردم

های اصلی ورود به مطالعه شامل مستنداتی بود که کلیدواژه

 .و مرتبط با هدف مطالعه حاضر بودندداشته  ذکر شده فوق را

 

 یافته ها
ها حلقه واسطی هستند سمننهاد یا های مردمسازمان 

که میتوانند اعتماد ملی را بین مردم، حاکمیت و دولت ارتقا 

دهند، کیفیت فعالیت این سازمانها بدنه اجتماعی قویتری را 

توانند در مواقع ها میاین سازمان. آورددر جامعه پدید می

سانی به جامعه گام ربحران، دوشادوش دولت در مسیر خدمت

(. یکی از مباحث مطرح شده در دوارن بحران کرونا 7) بردارند

-پذیر میهای مردم نهاد حمایت از اقشار آسیببرای سازمان

های بیمه به عنوان اولین عامل حمایتی در نظر باشد. شرکت

 مهیب یهاهمه شرکت باًیکه تقر یدر حال. (8)شوند گرفته می

را تحت  بیماران کرونا های مربوط بهنهیاظهار داشتند که هز

دهند اما چگونگی حمایت و میزان آن شفاف پوشش قرار می

افرادی دارای از  درصد 10که نشان داد ریاخ ینظرسنجنبود. 

ها را ندارند. عدم هزینه پرداخت ییتوانا 19-عالئم کووید

بدون  ای نهیحداقل هز استطاعت مالی منجر به درمان با

در قبال مسئوالن بهداشتی و اجتماعی اما شود. می درمان

و  یمدت سالمت جسم یمرتبط با عوارض طوالن یها نهیهز

شوند، همچنان مسئول یم جادیبه طور حتم ا باًیکه تقر یروان

افراد کم  بر یبه طور نامتناسب 19-بیماری کوویدهستند. 

ممکن است اندوخته افرادی که بوده است،  رگذاریدرآمد تأث

خود را نداشته  ندهیآ یبهداشت یازهاین نیتأم یالزم برا یمال

در  19-عدم مراجعه به موقع به دنبال بیماری کوویدباشند. 
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تواند باعث تشدید شدن بیماری و عت میبیماران بی بضا

 . (9) حتی افزایش احتمال مرگ در این افراد شود

را تحت ه نشد مهیافراد بها برخی نهادها و سمناگرچه 

به  ازیافراد هنوز هم ن نید، اما اندهیقرار مخود پوشش 

 نی. اگیرندنمیقرار  ها بیمهدرمان دارند که تحت پوشش 

مردم را بر دوش  یادیز یو بهداشت یاقتصادبار ، عدم پوشش

افراد  نیا یمدت بالقوه را برا یاست و عوارض طوالن گذاشته

 ی و درمانیبهداشت یهاافراد در برنامه اغلب کند.یتر مربمخ

، غیرقانونی. مهاجران قرار دارند خود انیکارفرما تیمورد حما

از ممکن است  یاهیحاش یهاگروه ریخانمان و سایب یافراد

 مهینرخ ب نیباالتر و مند نباشندهای بیمه ای بهرهپوشش

منتسب به این گروه ها می باشد. اکثر این افراد جز نشده 

گروه کم درآمد هستند و بیشتر در معرض خطر عفونت و 

عوارض حاد بعد از بیماری می باشند. بنابراین الزم است که 

در حین بحران و پس پذیر منابع حمایتی برای اقشار آسیب

از آن شناسایی شود و به صورت یک برنامه جامع ساماندهی 

 .(10) شود

 یتوانند از تالش برایم نهاد و خیرینهای مردمسازمان

 تیحما 19-بیماری کووید مدتیکاهش خطر عوارض طوالن

اگرچه پشتیبانی منظم جهت کاهش عوارض بحران  کنند.

نهاد های مردمباشد، اما سازمانکرونا وطیفه اصلی دولت می

-شوند که درعنوان یک ظرفیت مازاد مطرح میو خیرین به

گذارتر ها تاثیرهای آنصورت ساماندهی، نتیجه فعالیت

ای نشان داده شده است که همکاری خواهد بود. در مطالعه

-های دولتی به طور معنیهای مردم نهاد با سازمانسازمان

اد سالمت عموم جامعه در مورد کرونا و داری باعث بهبود سو

شود همچنین باعث افزایش در تسهیالت دارویی و غذایی می

(11) . 

نهاد در کشورها به های مردمتشکیل و توسعه سازمان

عنوان مثال در قتصادی آن کشور بستگی دارد. بهشرایط ا

های تولید ناخالص کشور هندوستان با افزایش رشد شاخص

-نهاد بینهای مردم، حمایت سازمان2018ملی در سال 

-به 2019المللی )طبق گزارش یونسکو( از آموزش در سال 

 . (12)طور چشمگیری کاهش داشت 

توانند در جهت نهاد و خیرین میهای مردمسازمان

پیشگیری از این بیماری نقش بسزایی داشته باشند. در این 

های سازی مردم از جنبهتوانند در جهت آگاهیپیشگیری می

های عنوان مثال خانوادهمختلف این بیماری اقدام نمایند. به

های بضاعت توانایی پرداخت هزینه برای تهیه ماسک و ژلبی

-نهاد میهای مردمها و سازمانعفونی ندارند، لذا سمنضد

توانند در تهیه این اقالم حداقل برای افراد در معرض خطر 

اقدام نمایند. یکی دیگر از اقدامات الزم در بحران کرونا 

پذیر در اقشار ضعیف جامعه حمایت از کسب و کارهای آسیب

هایی از توانند با قرض الحسنهها و خیرین میاست که سمن

 .(11)لوگیری کنند ها جاین آسیب

توانند نقش اساسی نهاد و خیرین میهای مردمسازمان

های اساسی مبارزه با کرونا بود، داشته یابی که از رکندر بیمار

یابی فعال در ایران با عنوان طرح شهید باشند. طرح بیمار

توجه به کمبود منابع متوقف گردید. سلیمانی شروع شد که با

ند مشابه این طرح را توانها مینهاد و سمنهای مردمسازمان

های دولتی اجرا کنند پذیر با حمایت ارگاندر مناطق آسیب

 تواند در کنترل بیماری نقش داشته باشد. که می

-ها در بحران کرونا توسط سازمانیکی دیگر از حمایت

باشد. نهاد و خیرین حمایت از بیماران در منزل میهای مردم

کنند مراکز درمانی مراجعه نمیدرآمد به که افراد کمآنجاییاز

و برای امرار معاش مجبور هستند که روزانه به بیرون از منزل 

مراجعه کنند، حمایت درمانی و حتی آذوقه ای از این افراد 

تواند در کنترل نهاد میهای مردمتوسط خیرین و سازمان

بیماری و هم در کاهش عوارض ناشی از بیماری نقش بسزایی 

 داشته باشد. 

نهاد، خیرین و حتی های مردمحمایت اقتصادی سازمان

های اقتصادی از قشر کارگر در حین قرنطینه ها و بنگاهبانک



 
 

 

و همکار وندیکول نیرحسیپ   

 

 1400زمستان ، 80 ، شماره24دوره ، فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویي                                                                                                      78

تواند به کاهش عوارض اقتصادی ناشی از کرونا کمک کند. می

هایی های حمایتی و وامتواند در قالب بستهها میاین حمایت

ها ل کارگران هتلعنوان مثابسته به شغل افراد تهیه شود. به

توانند بیمه بیکاری ها در دوران بحران کرونا میو رستوران

توان صاحبان در زمان قرنطینه دریافت کنند. از طرفی می

پذیر های تشویقی برای کارگران آسیبمشاغل را نیز در برنامه

توان به تجربه موفق یک دعوت نمود. در این زمینه می

پزشکی در مالزی اشاره کرد. در نهاد در حوزه سازمان مردم

نهاد در کشور مالزی سازمان مردم 19-طی بحران کووید

(IMARET1 مبلغ )روز برای  85دالر را طی  740000

وسایل حافظت پزشکی و دستگاه ونتیالتور از خیرین جمع 

 . (13)ها اهدا کرد کرد و به بیمارستان

ترین و در عین حال موثرترین اقدامات در یکی از ارزان

حین بحران و پس از آن ارائه خدمات بهداشت روان برای 

ای عنوان مثال ارائه خدمات مشاورهمناطق محروم است. به

-شده 19-رایگان برای افرادی که دچار سوگ ناشی از کووید

نهاد انجام های مردمها و سازمانتواند توسط سمناند، می

ترین نهادهای عنوان یکی از مهمها بهطرفی سمنشود. از

های بهداشتی و توانند آموزشدولتی بهداشتی میغیر

های علوم پزشکی پیشگیری در مورد کرونا را از دانشگاه

ها صورت ساده به مردم آموزش دهد. سمنگرفته و آن را به

سازی اجتماعی برای آگاه هایهای شبکهتوانند از ظرفیتمی

ها استفاده نمایند و همگام نمودن مردم در رعایت پروتکل

(14) . 

-با مروری بر مقاالت منتشر شده در زمینه نقش سازمان

نهاد در کاهش بحران کرونا دریافتیم که این بحث های مردم

درستی به آن اشاره نشده در بعد جهانی هم مغفول مانده و به

است. لذا الزم است به اهمیت این گروه در کمک به بحران 

 بیشتری شود. کرونا توجه

 

 نتیجه گیری
است و  افتهنی انیپا هنوز 19-کووید ریگهمه یماریب

 تشدیددر مورد احتمال  یماریاز ب یریشگیمراکز کنترل و پ

-یحالاند. درهشدار دادههای آینده ماهدر  یماریب نیمجدد ا

به نبرد با  مردماز  یمیعظ سیل، پزشکان و مارانیکه ب

و  استگذارانیدهند، سیدر خط مقدم ادامه م 19-کووید

برنامه جامع  کینگاه کنند. الزم است  ندهیبه آ دیبا حامیان

و  بجران کروناعوارض پس از  تیریو مد یریشگیپ یبرا

وجود داشته باشد. ی آنها و خانواده ها مارانیاز ب تیحما

 شدفراتر از زمان حال با دیها و حفاظت از سالمت بااستیس

های همه جانبه را برای بسیار اهمیت دارد که دولت سیاستو 

مقابله با این ویروس مهلک برنامه ریزی کند و در این 

ها از نقش حامیان، خیرین و سازمان های مردم نهاد سیاست

غافل نشود . چرا که دیدیم در شرایط حاد و بحران این نقش 

شایان توسط حمایتگران چگونه به ثمر رسید و توانست کمک 

ای را به سیستم داشته باشد ویقیناً دولت بدون کمک و ارزنده

توانست به این خیرین، حامیان و سازمان های مردم نهاد نمی

ها دست یابد. بنابراین، شناسایی ظرفیت هایی از این موفقیت

قبیل و استفاده آن جهت کاهش عوارض قطعاً به مردم در 

  حین و پس از بحران کمک خواهد کرد.
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Abstract 

Introduction: The Covid-19 crisis in most countries has been accompanied by economic downturns 

in businesses as well as economic pressure on the health care system, and has put additional economic 

pressure on the government and the people. One way out of this crisis and to reduce the long-term 

effects of the Covid-19 is to harness the potential of NGOs and charities. The purpose of this study is 

to review the activities of NGOs and charities in the Covid-19 economic crisis. 

Materials and Methods: For conducting the current review article, Google Scholar, SID, Magiran, 

Scopus databases were searched. Keywords included NGOs, charities, economic crisis, Covid-19. The 

main inclusion criteria included documents that had the above-mentioned keywords and were relevant 

to the purpose of the present study.  

Results: The results of the review showed that non-governmental organizations can play an important 

role in various matters such as prevention of Covid-19, providing consulting services, training, 

financial support and providing medical and food facilities. 

Conclusion: The long-term complications of COVID-19 patients can be examined medically, 

psychologically, and economically, among which low-income, uninsured and homeless people. 

Therefore, it is essential to use the capacities of NGOs and donors in the form of a program to prevent 

and manage the long-term effects of COVID-19. In this study, practical solutions to reduce the long-

term effects of COVID-19 will be discussed. 
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