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Abstract

In a world with risk levels and emerging crisis, modern governments need 

humanitarian actions. Humanitarian actions is one of the main mechanisms of the 

cultural and social context of Iran and the city of Yazd. Student groups, due to their 

high capacity and motivation, are one of the most important part of participation in 

humanitarian actions. The purpose of the present study is to discover and explore the 

obstacles and challenges of student assistance actions in the COVID-19 among 

student groups in Yazd. This is a qualitative study based on framework analysis, in 

which 15 participants of groups of active students in the first and second wave of 

COVID-19 pandemics in Yazd. The findings showed that these groups are facing 

multifaceted internal and external structural challenges. The five analyzed themes

are the politicization of the executive institutions, lack of social capital of the group, 

the challenge of the group's administration, institutional neglect and repression, and 

finally exhaustion. As a result, it can be said that policy makers should pay more 

attention to the role and high capacity of student groups in the crisis and take action 

to improve their knowledge and skills in this field. The most important strategy in 

this field is de-politicization of humanitarian actions, especially in critical situations. 

Also, the society needs to promote the public culture in the direction of greater 

responsibility and the culture of dialogue and tolerance, especially in crisis.
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اي در  ؛ مطالعه19در کووید تجربۀ اقدامات یاریگرانه

  هاي یاریگري دانشجویی در شهر یزد چالش

  .ایرانیزد، شناسی دانشگاه یزد،  دانشیار جامعه  *احمد کالته ساداتی

  .دانشجوي کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران  مهدي زنگنه شهرکی

    محدثه عابدي دیزناب
  ی دانشگاه یزد، یزد، ایران و عضو شناس تیجمعی ارشد کارشناس

  .ي جهاد دانشگاهی تبریززیر برنامهی توسعه و شناس جامعهگروه 

  

چکیده

. هاي مدرن، نیازمند حضور و مشارکت یاریگرانه هستند هاي نوظهور، دولت اي با بحران اطرهدر جهان مخ

هاي دانشجویی با توجه  گروه.یاریگري یکی از اجزاي اصلی بستري فرهنگی و اجتماعی ایران و شهر یزد است

هدف مطالعه حاضر، . ندترین اجزاي مشارکت در اقدامات یاریگرانه هست مهمبه ظرفیت و انگیزة باال، یکی از

هاي دانشجوي  در بین گروه 19هاي اقدامات یاریگرانۀ دانشجویی در کووید  کشف و واکاوي موانع و چالش

کنندگان در آن  یک مطالعه کیفی بر اساس تحلیل چارچوب است که شرکتپژوهش حاضر.شهر یزد است

ها نشان داد  یافته.باشد کرونا در شهر یزد میهاي دانشجویی فعال در موج اول و دوم  نفر از اعضاي گروه 15

اند پنج مضمون  ساختاري در مواجهه با بحران مواجههاي چندوجهی درون و برون ها با چالش که این گروه

هاي اجرایی، کمبود سرمایه اجتماعی گروه، چالش ستادي  سیاست زدگی دستگاه:اند از احصاءشده عبارت

گذاران  توان گفت که سیاست عنوان نتیجه می به. فرسودگی و در نهایتگروه، اغماض و سرکوب نهادي، 

هاي دانشجویی در بحران توجه بیشتري داشته باشند و در جهت ارتقاي  بایستی به نقش و ظرفیت باالي گروه

ترین راهبرد در این زمینه حذف سیاست زدگی در چنین  مهم. ها در این زمینه اقدام کنند دانش و مهارت آن

همچنین، جامعه نیازمند ارتقاي فرهنگ عمومی در جهت . داماتی بخصوص در شرایط بحران استاق

  .باشد ها می پذیري بیشتر و فرهنگ گفتگو و مدارا بخصوص در بحران مسئولیت

گیري  هاي دانشجویی، یزد، همه ها، گروه اقدامات انسان دوستانه، یاریگري، چالش:هاي کلیدي واژه

  19-کووید

                                                  
  asadati@yazd.ac.ir   .    نویسنده مسئول*
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  و بیان مسئلهمقدمه 

صلیبجنبشبهذاتًابشردوستانهاقداماتموجوداصولتکاملودر عصر حاضر، منشأ 

بشردوستانهاقداماتازهدف). Gibbons, 2020: 502(استمرتبطاحمر هاللوسرخ

). Gibbons, 2020: 504(هاست  انسانبهاحترامازاطمینانوسالمتیوزندگیازمحافظت

شوند، میجامعهیافردرفاهوسالمتیامنیت،برايشرایطتهدیدبهجرمنکهحوادثی

باآمدنکناردرجامعهتواناییبررویدادهاییچنین. شوند میشناختهانسانیبحرانعنوان به

آیند میبه وجودحوادثایندلیلبهکهاقتصاديیامحیطی زیستفیزیکی،هاي آسیب

هاي  نابرابريکاهشهاي مردمی در سازمان). Rasheed, 2019: 318(گذارد میتأثیر

  دهند بشردوستی چنین نقشی انجام میطریقازمثال عنوان بهدارند،نقشاجتماعی

)Bapuji, 2020: 3 .(مشترك،منافع: ازاند عبارتجمعیاقدامکننده تعییناساسیعوامل

,Duque Franco(عمل فرصتوگروهیبسیجسازمانی،ساختار 2020: 2.(  

 .شود بخش اعظم اقدامات انسان دوستانه در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله بسیج می

حل براي مشکالت مردمی  تجربیات جهانی ثابت کرده است که تدابیر مردمی بهترین راه

این اقدامات طیف وسیعی دارد، و البته در حوادث طبیعی نیز چنین اقدامات و . بوده است

بشردوستانهنکته این است که اقدامات. دهد رت برجسته خود را نشان میصو هایی به کمک

درتاکندکمکها آنبهتاباشددیده آسیبافرادها براي ظرفیتوها تالشپشتوانهباید

هاي استرسوها شوكبرابردرها آنپذیري برآیند و انعطافخودپسازبحرانیمواقع

  ).Gibbons, 2020: 500(دهدافزایشراآینده

آغاز شد و همچنان همۀ کشورها را تهدید  2019هایی که از سال  یکی از بحران

باشد که با نفوذ به سایر کشورها، به دغدغۀ جهانی تبدیل  می 19-کند، پاندمی کووید  می

کننده در مورد این ویروس سریع بودن و  و نکته نگران) Munster et al, 2020: 4(شد 

در این پاندمی، سازمان بهداشت ). Zhan et al, 2020: 267(باشد  آن میگیري  قدرت همه

روز  سرعت تجهیزات تشخیصی و راهنماهاي نظارت بر بیمار، درمان و اطالعات به جهانی به

 Munster, 2020:5 and(در سراسر جهان را در دسترس قرارداد 19- میزان شیوع کووید
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Zhan, 2020: هاي  ها و نیز سازمان رهبران سیاسی و حاکمیت یکی از تأکیدات همۀ). 267

  .مرتبط با این پاندمی، استفاده از ظرفیت نیروهاي مردمی در مواجهه با بحران بود

دوستی ایرانیان از  سو و روحیه انسان کشور ایران با توجه به شرایط تحریمی از یک

ایران . کرد به میهاي انسان دوستانه را با شرایطی متفاوت تجر سوي دیگر، موضوع کمک

 Kalateh(آلوده شدن به ویروس کرونا را گزارش نمود 98طور رسمی در بهمن سال  به

Sadati & Bagheri Lankarani, 2020: 73 .(اي ویروس و  با پذیرش مخاطرات گسترده

تالش براي مهار و کنترل آن در اولویت اول و مدیریت آثار و پیامدهاي آن در اولویت 

ها و  هاي مختلف اعم از متولیان و مسئوالن حاکمیتی، گروه ور کارگروهبعدي، در دست

هاي خودجوش مردمی قرار گرفت  هاي تخصصی و غیرتخصصی، گروه تشکل

  ). 67: 1399اسکندریان، (

از همان ابتدا روشن بود که در کنار اقدامات دولتی و حاکمیتی، مواجهه با این بحران  

بستر اجتماعی ایران، مشحون از . است 1نهاد هاي مردم سازمانهاي غیردولتی و  نیازمند گروه

عموماً، یاریگري در ایران متأخر در قالب . مفهوم و تجربۀ تاریخی یاریگري است

احتماالً از همین جهت است که گزارشی که . گیرد انجام می) سمن(نهاد  هاي مردم سازمان

اکثریت این . ایران موجود بود ، سمن فعال در20000وجود داشت بیش از 2003تا سال 

توسعههاي برنامهدر). 103: 1390بالوئی و همکاران، (ها مؤسسات خیریه بودند  سازمان

و حضورنیز برتوسعهچهارمبرنامهقانوناز163و 140، 104، 97، 95موادکشور

  ).1398:2محمدي و همکاران، (استکردهتأکیدتوسعههاي برنامهدرها سمنمشارکت

نهاد  هاي مردم هاي دانشجویی بود که در کنار سازمان ها گروه یکی از این گروه

تحقیق حاضر متمرکز بر . دوستانۀ خود را آغاز کردند زیادي، اقدامات یاورانه و انسان

ها در بحران  دهد و تجربۀ آن هاي دانشجویی است که نسل آیندة کشور را تشکیل می گروه

هاي  اهمیت گروه. هاي مشابه خواهد بود اهی در آیندة ورود به بحرانتواند چراغ ر فعلی می

ها نقش بسزایی در کمک  گیري، این گروه جهت است که در ابتداي همه دانشجویی ازاین

                                                  
1. Non Governmental Organizations
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مشارکت در . گیري شدند هاي مختلف دولتی و غیردولتی براي کنترل همه به سازمان

کردن معابر شهري، همیاري در  هاي نیازمند، ضدعفونی اقدامات خیرخواهانه گروه

از سوي دیگر، این گروه، نسل جوان نظام ... . ها و نیز تهیۀ وسایل پزشکی و بیمارستان

شدن اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه نهادینه. دهد اجتماعی در کشور را تشکیل می

جا  ي آتی بهها در میان این نسل، اثرات ماندگار ارزشمندي در اقدامات مشابه در بحران

  .خواهد گذاشت

توان گفت با توجه به نقشی که نسل جوان امروز در سیاست  در همین ارتباط می 

اجتماعی آتی در کشور دارد، تمرکز روي این گروه کمک زیادي به جهت سیاست 

که شناسایی نقاط قوت و ضعف این  و در نهایت این. اجتماعی در آتیۀ کشور خواهد کرد

گیري چارچوب مفهومی در این زمینه در کشور  کمک زیادي به شکل توانست موضوع می

هاي اخیر  هاي دانشجویی، طی دهه جهت اهمیت دارد، که گروه این موضوع ازآن. کند

هایی مثل سیل، زلزله، اقدامات شهري و  کمک شایانی به اقدامات انسان دوستانه در بحران

ی که از منظر پژوهشی چندان موردتوجه اقدامات. اند وساز در مناطق محروم داشته ساخت

اي به خود گرفت بر این  صورت برجسته 19- گیري کووید نبوده است که البته در همه

شده توسط  هاي تجربه اساس، هدف مطالعۀ حاضر کشف و واکاوي موانع و چالش

  .باشد می 19گیري کووید  هاي دانشجویی در همه گروه

  

  چارچوب مفهومی

ر تحقیقات کیفی، براي آزمون نظریه یا مفاهیم و قضایاي مرتبط طرح مفاهیم نظري د

آوري  نیست، بلکه صرفًا چراغ راهنمایی براي محقق کیفی است که در طی مسیر جمع

هاي نظري موجود در جایی که ناگزیر است  تواند از برساخت سازي می داده و یا مفهوم

. گیري نظري انجام دهد ي نوعی نمونها طور مثال در روش نظریۀ زمینه بهره بگیرد و یا به

به همین جهت است که در این بخش به معرفی نظریات مطرح که البته محدود هم 

  .شود باشد پرداخته می می
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  )محور رویکرد اجتماع(سویگی یا دگریاري نظریۀ برون

. شود هاي بومی در موضوع یاریگري به نظریۀ فرهادي مربوط می بندي یکی از طبقه

دهد، مدلی که بر مبناي شاخص جهت  بندي انواع همکاري ارائه می تقسیم برايوي 

زمانی است که هر : یا خودیاري سویهدرون: شود همکاري، به سه دسته کلی تقسیم می

دهد اما در حضور گروه و این ویژگی در گروه بودن،  کس براي خود، کاري انجام می

 سویهمیان. سازد می اش فرديحالت  تر از شبخ لذتیکنواختی کار را گرفته و انجام آن را 

آینده زمانی است که کمک فرد به شخص دیگري با هدف جلب کمک او در: یا همیاري

نیز  تأخیريگري را کمک  این مدل از یاري. باشد درگذشتهو یا پاسخی به کمک او 

ر هیچ زمانی است که فرد از کمک به دیگري، انتظا: یا دگریاري سویهبرون. نامند می

انگیزه . شود پاداش یا کمک متقابلی ندارد و نوعی کمک بالعوض یا بخشش محسوب می

  ). 1388فرهادي، (یا کسب منزلت اجتماعی و یا اجر اخروي است غالبًادگریاري 

طور  همان. باال تلقی کردبهپایینازتوان نظریه فرهادي را از منظر نوع مشارکت، می 

هاي رهیافتکارا بودنومؤثرهمکاران بر این نظرند که برايالدین افتخاري و  که رکن

خطرناك،وتحلیل شرایط تجزیهمنظور بهمحلیهاي اجتماعداردضرورتبالیا،مدیریت

طریق ازرو دهند ازاینقرارموردحمایتخودشانازنظرراها پذیري آسیبوها ظرفیت

دسترسیتسهیلطریقاز(غیرمترقبهیعوقابهواکنشبرايافرادشود تا ظرفیت تالش می

استفادهباکههستندباوراینبرمتخصصان .یابدافزایش) خدمات اجتماعیومنابعبهها آن

ها اجتماعکهداردوجودامیداینبالیا،یکپارچهبراي مدیریتمحور اجتماعرویکرداز

آمادگیوبالیاکاهشهاي نامهبرشاملراتوسعههاي شوند برنامهقادروگردندتوانمندتر

با این نگاه، ). 9: 1389الدین افتخاري و همکاران،  رکن(برسانندانجامبهبالیابرابردر

  .توان تلقی کرد محور می رویکرد فرهادي را یک رویکرد پایین به باال و اجتماع
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  )یاریگري و میدان باز مبادله(نظریه بازي 

اقع بخش دیگري از نظریه فرهادي تلقی کرد، آنجایی توان در و نظریه بازي را می 

–همیاري به اعتبار آنکه هدفی . شود که اقدامات انسان دوستانه، نوعی همیاري تعریف می

 ازآنجاکهبرون سویه است و »دگریاري«نظیر  دارد،دهنـده یـاريازخارج–ابزاريحداقل

همانند  گردد بازمیه خود شخص کـار باالخره ب نتیجۀبا یک تأخیر کم و یا زیاد، 

کنش یاري در همیاري، پس از عبور از  نتیجۀمهم است که . درون سویه است» خودیاري«

، وبرگشت رفتکه در این  شود میاین امر سبب  .گردد بازمیصافی دیگري به شخص 

شخص مدتی دیگري را همچون خـود نگاه کند و طبیعتًا ایـن حالـت در افـزایش 

این سخن شبیه . باشد درخورتمرینی  تواند میدوستی نوعدیگـر دوسـتی و همبـستگی و 

: 1388فرهادي، (گویند میکارکرد همدلی  دربارةمطلبی است که روانـشناسان اجتمـاعی 

28.(  

بنابراین، طبق نظریۀ فرهادي، این شکل از یاریگري، ورود به شبکه گسترده و پیدا و   

داند که  دهد، و می تماع است که فرد یک اقدام خیر انجام میپنهانی از مبادالت در بستر اج

چنین نگاهی به یاریگري، مصداق نظریه بازي . روزي نتیجۀ آن را دریافت خواهد کرد

بشرياجتماعیرفتارهايتوضیحدراي گستردهطور بهآنازکهدیگريتئوري. است

 .استبودهها بازيتئوري،استاستفاده شدهجوامعمتندر)رفتارهاي اخالقیشامل(

قالبدرتوان میراافرادخیرخواهانهواخالقیرفتارهايکهاستمعتقد) 2009(1پائولیلی

راها بازيدرمجموعسودانتظاربازیکن،هرکهنگریستنامتناهیهمکارانههاي بازي

ان رفتاريعنو به(همکاري مفهومظهورنیززندانیانمعمايبازيدر. سازد حداکثر می

رااي مرحلهیکبازيجریاندرمتعارفسود شخصیبرخالفبازیکنانبیندر) اخالقی

جلیل پور (دهند  مینسبتها بازيدرمجموعسودهاحداکثر سازيوبازيتکراراحتمال به

  ).166-1397:165و همکاران، 

  

                                                  
1. Paolilli
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مشارکت، اعتماد و سرمایه اجتماعی

ه، نسبت موضوع مشارکت با اعتماد و نهاد سیاست سومین رویکرد نظري در این مطالع

ها مسئول  که در بحران ازآنجایی. معبر این ارتباط، سرمایه و اعتماد اجتماعی است. است

ها از  آوري مشارکت ها هستند، و جمع ها و حاکمیت رسیدگی به امور شهروندان دولت

. ها هستند ز کانال دولتتوان شهروندان عادي خارج است، شهروندان ناگزیر از مشارکت ا

البته . بودخواهدبیشترنیزافرادبینهمکاريباشدبیشتراعتمادچههرکهاستمعتقدگامبتا

: 1398میرزایی و همکاران، (باشدفراهمآمیزاعتمادروابطبرقراريشرایطکه اینبهبسته

159-160 .(  

مدنی بیشتر باشد احتمال  بر این نظر است که هر چه سطح اعتماد در جامعهپاتنام

پاتنام، (شود  نوبه خود اعتماد را موجب می و همکاري نیز بهشود؛ همکاري هم بیشتر می

دیگرازداوطلبانههاي انجمندرمشارکتخصوصاًمشارکت،مفهوم). 292: 1380

ازیکیداوطلبانههاي انجمنوجود. باشد میسرمایه اجتماعیاصلی نظریههاي مؤلفه

ورشدبرايبستريمدنیجامعهدیگرطرفاز. استجامعه مدنیاصلی وجودهاي هنشان

صنعتی،توسعهبهوبودهنهادهاي مدنیازبخشیها آن. استداوطلبانههاي گسترش انجمن

تشکیلوفرديهاي مسئله آزاديطرحشهرنشینی،زندگیگسترشپیچیده،کار تقسیم

اثرگذاريوحوزة عمومیگسترشدرها انجمناین. ندهستوابستهجدیدهاي ملت - دولت

مدنی،جامعهدر گسترشواي منطقهوملیسطحدردولتیواقتصاديهاي سیاستبر

  ).223: 1388پور، زاده و شارع غالم(دارند نقشانسانیتوسعهنیزوسیاسیمشارکت

یم و قضایاي مرتبط طور که اشاره شد، تحقیق حاضر در پی آزمون نظریه و مفاه همان

توان گفت که نظریۀ فرهادي که در بستر  شده می هاي طرح اما، ناظر به نظریه. نبوده است

تر  اجتماعی ایران برساخت شده است، به مفاهیم اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ما نزدیک

هاي مختلف اجتماعی بخصوص ساحت  البته، با توجه به ارتباط روزافزون ساحت. است

بر این . باشد یکرد ارتباط بین مشارکت و سرمایۀ اجتماعی نیز قابل اعتناء میسیاست، رو

توان نوعی کنشگري سطح خرد تلقی کرد که در  اساس، اقدامات انسان دوستانه را می
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اي گسترده از اعتماد سیاسی و اجتماعی و در نهایت سرمایۀ اجتماعی، تولیدشده و  شبکه

ه ارتباط تنگاتنگ بین اقدامات انسان دوستانه و ساحت لهذا، امروز. کند خود را آزاد می

البته، چنین ارتباطی به معناي توجیه یا مشروعیت. ازپیش برجسته شده است سیاست بیش

بخشی نیست، بلکه هر چه هست، یک وضعیت گریزناپذیر است که سیاست در عرصۀ 

مشاهده  المللی قابل این موضوع از سطح ملی تا بین. چنین اقداماتی نیز ورود کرده است

المللی و  سیاست در عرصۀ بین 19-طور مثال ناظر به موضوع پاندمی کووید به. است

  گیري آورد  هاي غیرمنصفانه فشار زیادي را به کشور ما در مواجهه با همه تحریم

)Sadati & Bagheri Lankarani, 2021:73Kalateh .(  

وجود  يگریاریبه موضوع  کردیه روکه س میابی یمذکور درم اتیبه نظر یبا نگاه

 رانیا یو اجتماع یبر بستر فرهنگ یمبتن يبه باال که فرهاد نییاز پا کردیدر نخست رو. دارد

 يها و هنجارها پنهان از ارزش يها هیاگرچه توانسته ابعاد و ال کردیرو نیا. ارائه کرده است

است که بخصوص در  نیا تیعرا نشان دهد، اما واق رانیا جامعۀدر  يگریاریو  يکوکارین

آنچه ،قرار گرفته است استیدر ارتباط با ساحت س ،يگریاریدوران مدرن، موضوع 

 افتنیو قدرت  ،یاجتماع يها نظام پیچیدگیدر واقع، با . حاضر به آن پرداخته است مطالعۀ

عنوان به يگریاریو  نییاز باال به پا يعنوان کنشگر به یرانحکم نیب رابطۀمدرن،  یحکمران

 يگریارینظریۀ. است يو نظر یقاتیموضوع تحق کین،ییاز سطح پا يکنشگر کی

و  يگریاریيو هنجار یاغماض از ابعاد ارزش مسئلۀبا  زین یاجتماع مبادلۀاز  یعنوان شکل به

  . آن مواجه است یکیزیبخصوص ناظر به ساحت متاف يکوکارین

با  تواندیم شود،یم فیدله تعرمبا يباز دانیورود به م کرد،یرو نیدر ا آنچه  

واقع  موردنقدران،یا یو فرهنگ یبخصوص ناظر به بستر اجتماع یکیزیمتاف يکردهایرو

از  يکردهایرو تکملۀاست که  یو اعتماد اجتماع هیسرما کردیرو که نیا تیدر نها. گردد

صه و عر نیمدرن، نسبت به ا يایدر دن استیبا قدرت گرفتن ساحت س. ستبه باال نییپا

روشن است که هر چه . از گذشته است شیب اریبس رخواهانهیو خ کوکارانهین يکنشگر

 يباشد، احتمال سوق دادن شهروندان به سمت کنشگر شتریب یاجتماع سرمایۀاعتماد و 
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و سطوح  يسطح کنشگر نیحاضر تالش دارد، نسبت ب قیتحق. خواهد بود شتریب کوکارانهین

  .قرار دهد يمهم را مورد واکاو کنندة تعیینکیعنوان  بهیو اجتماع یاسیامر س يباال

  

پیشینه

بالیاي طبیعی در جمهوري اسالمی ایران و «، در پژوهش خود با عنوان )1395(پور قلی

المللی با  انجام داده است که نشان داد همکاري بین» المللی اي بین هاي منطقه همکاري

دیده از بحران و بالیاي  است تا افراد آسیب اسنادي مانند هیوگو و یوکوهاما باعث شده

  .طبیعی، حق زندگی پر منزلتی را داشته باشند

در پژوهش خود نشان دادند دانشجویانی که میزان سرمایه ) 1395(نیا و یوسفیسردار 

مراتب بیشتر از دیگران به فرهنگ سیاسی مدنی و دموکراتیک  اجتماعی آنان باالتر باشد به

  . گیرند کنند و از فرهنگ سیاسی سنتی فاصله می گرایش پیدا می

بررسی نقش مدیریت «، پژوهشی با عنوان )1391(طیعی لنگرودي و همکاران م

» )روستاهاي حوضه رودخانه زنگمار ماکو: مطالعه موردي(مشارکتی در کاهش آثار سیل 

نسبت به نشان داد که یک نوع همگرایی دیدگاه بین دو گروه مسئوالن و مردم روستایی 

میزان، نوع و دوره مشارکت در مدیریت سیالب در نواحی تحت مخاطره سیل در حوضه 

هاي اجتماعی در راستاي  رودخانه زنگمار وجود دارد و آن تأکید بر بسترها و زمینه

مدیریت مشارکتی سیالب، اهمیت و ارزش دوره قبل از وقوع سیالب در جهت مشارکت 

  . و مقابله هرچه بیشتر است

بررسی رابطه بین «اي توصیفی با عنوان  ، مطالعه)1389(اوري، مقدم و رضوي مطلق د

هاي داوطلبانه در بین داوطلبان جمعیت  هاي جلب مشارکت با انجام فعالیت روش

اند که نشان داد  انجام داده» 1389احمر استان کهگیلویه و بویر احمد در سال  هالل

  . هاي داوطلبانه دارد انجام فعالیت هاي جلب مشارکت تأثیر باالیی در روش

تحلیل عوامل مؤثر در «، پژوهشی با عنوان )1389(ین افتخاري و همکاران الد کنر

زده حوضه  یلسروستاهاي : مطالعه موردي(مدیریت مشارکتی سیل در مناطق روستایی 
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عنوان  هینفع و بذعنوان عامالن اصلی و  نشان دادند که مردم به» )گرگانرود استان گلستان

توانند به لحاظ اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی در کنترل و مهار  هاي محلی می قدرت

  .یرگذار باشندتأثخطرهاي ناشی از سیل بسیار 

کالته ساداتی و همکاران در تحقیق خود روي پرستاران فعال در موج اول کرونا 

تنها در بین  این ایثار نه. دریافتند که یکی از این دالیل حضور در چنین محیطی، ایثار است

  ).Kalathe Sadati et al, 2020. (خود پرستاران بلکه در خانوادة آنها نیز وجود داشته است

نشان داد که در  آمریکاي التیندر پژوهش خود در ) 2020(داگو فرانکو و همکاران 

واند کردهدایجاراجمعیاقداماتازاي مجموعهمدنیجامعههاي سازمانالتین،آمریکاي

  .دهندارائهاضطراريمواردنسبت بهرامدت میانوفوريهاي واکنشکنند میتالش

برايچارچوبپیشنهادیک"در پژوهش خود با عنوان) 2020(و همکاران 1دمورا

مورد: فاجعهبرابردرمتقابلکمکوفاجعهمدیریتبشردوستانه،لجستیکیاقداماتادغام

برابردرمتقابلکمکباتدارکات،پاسخوآمادگیهاي د که تاکتیکنشان دادن "برزیل

ازامنیتمعمولهاي روشبامقایسهدررامؤثرتريوتر سریعنتایجتوانند میفاجعه،

  .کنندتضمینها، شرکتبینمتقابلهمکاريازاطمینانهمچنینوها شرکت

بهپاسخبهدولتزگرداندنبا«، پژوهشی با عنوان )2019(2هندرسکا و بورسماب

ماالويسیلبهپاسخدربرانگیز چالشهاي همکاريوبحرانمدیریت :بشردوستانههاي بحران

  .اند شده واقعغفلتموردزیاديحدتافاجعهبهپاسخهاي نشان دادند که سیاست» 2015

نداروسازاآمادگیوتجربیاتبررسی«، پژوهشی با عنوان )2019(3نظر و نظر

ها و دانش خاص  نشان دادند یادگیري مهارت» اضطراريوضعیتبهپاسخدربشردوستانه

ها را افزایش  کند که زمینه سازگاري آن در داروسازان براي اقدامات یاورانه را پیشنهاد می

اضطراريپاسخدرخودتجربیاتازراروانیآسیبفشار یاهیچدهد داروسازان می

  . اند ندادهگزارش

                                                  
1. deMoura
2. Hendriksa and Boersmab
3. Nazar and Nazar
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تدارکاتدرفاجعهآمادگی«، پژوهشی با عنوان )2017(1اسپاندوالگوزیودرر

هاي سازماننشان داد تعداد» سیلدرمنابعمدیریتبرايمشتركرویکردیک :بشردوستانه

وباالهاي هزینهبهمنجروبودهازحد بیشاند شدهمستقراوضاعبهرسیدگیبرايکهدولتی

  .شده استممکنرضایتمنديسطحبهترینبهدستیابیبدون

  

  شناسی روش

در شهر یزد انجام  19تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی است که در موج اول و دوم کووید 

و گروهاي فعال هاي دانشجویی دانشجویان و روساي تشکلپژوهش،اینهدفجامعه. شد

گیان شهر یزد دانشجویی دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و دانشگاه فرهن

البته، روشن است که مدیران و مسئولین اجرایی نیز بایستی . فعال هستندکه در بحران کرونا

شد  که ورد مدیران باعث می گرفتند، اما ازآنجایی در تحقیق حاضر موردمطالعه قرار می

 بندي این میدان بسیط در یک تحقیق کیفی، غناي کار را میدان مطالعه گسترده شود، مقوله

در. کرد، ضمن اینکه بخشی از محدودیت تحقیق حاضر نیز همین موضوع است کم می

يها شاخصوابعادیبرخبرحسبتنوعحداکثرتااستشدهیسعها نمونهانتخاب

نفر از مسئولین و نیروهاي صف دانشجویی  15ها  با معیار اشباع داده .شودتیرعايانهیزم

رعایت اصل . احبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتندمورد مص 19فعال در بحران کووید 

ترین  کنندگان در تحقیق، صداقت در مسیر پژوهش و ارائه نتایج از مهم گمنامی مشارکت

  .باشد که موردتوجه محققان بوده است ي پژوهش حاضر میها مؤلفه

هاي روشاگرچه . گرفتمورد تحلیل قرار  2به روش تحلیل چارچوب ها داده

5رویکرد ارائه شده است اما در پژوهش حاضر روش  اینمختلفی از  يا چندمرحله

استفاده شد که مشتمل بر مراحل ذیل  ها دادهتحلیل چارچوب براي تحلیل  اي مرحله

:Srivastava and Thomson, 2009(باشد می 75.(

                                                  
1. Rodríguez-Espíndola
2. Framework Method
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تالش  ها دادهاي چندبارهکه پژوهشگران با خوانش  اي مرحلهبه : آشناسازي.1

.به چارچوبی کلی از واقعیت دست پیدا کنندکنند می

که محقق  افتد میپس از آشنایی اتفاق این مرحله : شناسایی چارچوب موضوعی.2

این مضامین یا مسائل .تشخیص دهد ها دادهمضامین یا مسائل در حال ظهور را در مجموعه 

است که نوظهور ممکن است از موضوعات پیشینی ناشی شده باشند، اما در این مرحله 

محققان در این مرحله خط به .اجازه دهد تا موضوعات را دیکته کنند ها دادهمحقق باید به 

.دهد گیري چارچوب مضمونی رخ می و شکلکنند میرا کدگذاري  ها دادهخط 

را  ها دادهاز  هایی بخشیا  ها بخشبه این معنی است که فرد  سازي نمایه:سازي نمایه.3

 هاي دادهاین فرآیند براي تمام .یک موضوع خاص مطابقت دارند که با کند میشناسایی 

، آمده دست بهپژوهش و کدهاي  سؤاالتتوجه به . شود میاعمال  شدهآوري جمعمتنی 

  .گردد مییک چارچوب تحلیلی در رابطه با مسئله پژوهش ارائه 

ل در جداودر این مرحله کدها و خرده مقوالت هر بخش : )بندي جدول(نمودار.4

.شود گذاشته می

وتحلیل تجزیهو تفسیر، شامل  برداري نقشهمرحله نهایی، : نقشه مضمونی و تفسیر.5

پدیده ارائه /این تحلیل باید بتواند یک نمودار شماتیک از رویداد. کلیدي است هاي ویژگی

  .دهد و در نتیجه محقق را در تفسیر مجموعه داده راهنمایی کند

ها در طول زمان  ، ثبات و پایایی داده)لیت اعتماد یا همسانیقاب(منظور از اعتمادپذیري 

) مصاحبه، مشاهده و یادداشت در عرصه(ها  و شرایط مشابه است، که از طریق تلفیق روش

در این تحقیق، دو ). Creswell, 2017(گیرد  و نظارت و بازنگري خارجی صورت می

شده و  و موافقت بر مقوالت استخراجها را تحلیل خواهند کرد و میزان اختالف  محقق، داده

همچنین از روش تأیید . چارچوب احصاء شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

  .کننده نیز استفاده خواهد شد مشارکت
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  نتایج

هاي اجرایی کشور  هاي دانشجویی براي انجام اقدامات خود، نیازمند کمک بخش گروه

ها و حتی مشخصاً نیروهاي نظامی هستند  اريمثل دانشگاه، شهرداري، استانداري، فرماند

این بدان . صورت جدي وارد نوعی مشارکت جمعی شدند به 19-گیري کووید که در همه

عنوان نیروي انسانی وارد کارزار شد، اما طبیعی بود که  معناست که گروه دانشجویی، به

اج عمومی و خود براي اقداماتی چون ضدعفونی کردن معابر، توزیع ماسک و یا مایحت

  . ها بود حتی مکانی براي ایجاد ستاد هماهنگی و اقدام، نیاز به کمک سایر دستگاه

هاي مذکور  ها، زمانی که به مسئولین سازمان نتایج تحقیق نشان داد که این گروه

گرفتند که متعلق به کدام گروه  کردند، قبل از همه مورد ارزیابی سیاسی قرار می مراجعه می

گیري در همان ابتدا بخش عظیمی از نیرو و انگیزة  این جبهه. اسی هستندیا انجمن سی

رسیدند که ساحت سیاست، حتی در این  ها به این فهم می آن. گرفت دانشجو را می

شدت فعال و با  باشد نیز به گیري که نیاز فوري به نیروي انسانی فعال و باانگیزه می همه

هاي  بندي تلف دانشجویی را بر اساس دستههاي مخ گیري سیاسی، کمک به گروه جبهه

اي به موضوع نیز نوعی نگاه  که در پردازش رسانه تر این نکتۀ مهم.دهد سیاسی انجام می

  .شد شده به مسئله برجسته میبندي غیرمنصفانۀ جناح

هاي دانشجویی باعث  از سوي دیگر، فقدان پشتوانۀ مالی و سرمایۀ اجتماعی در گروه

ها نیز  خود این گروه.ها نداشته باشد عمومی نیز نگاه مثبتی به این گروهشد که فضاي  می

. شدند براي اولین بار بود که به این صورت در یک مشارکت انسان دوستانه وارد می

ها عمومًا ناظر به ساحت سیاست و مشارکت در موضوعات  که تجربۀ گذشته آن درحالی

بر موضوعی گرد آمدند که فهم مشترك و تا  ها سیاسی بود، براي نخستین بار این گروه

  . کرد حدود زیادي غیرسیاسی را برساخت می

هاي دانشجویی از صنوف سیاسی مختلف  نداشتن تجربۀ چنین اقدام مشترکی در گروه

سو موانع سیاسی و از سوي دیگر نداشتن تجربۀ  شد که از یک و البته متعارض باعث می

در نهایت . ها را با چالش جدي مواجه کند ا، این گروهه تشکیالتی در مواجهه با بحران
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که همۀ شرایط مذکور باعث شد، که نوعی خستگی و افسردگی توسط  این

هاي گزارهتحقیق،هاي مصاحبهمتندقیقبررسیبا. کنندگان احساس گردد مشارکت

70حول شد کهارائهوپردازي مفهومجزئی،ودقیقطوالنی،فرایندياصلی و مقوالت در

  ).1جدول (کدگذاري شد اصلیمقوله5فرعی، مقوله20ومفهوم

  

  19هاي دانشجویی فعال در کووید  هاي گروه مفاهیم و مقوالت مرتبط با مفاهیم و چالش -1جدول 

  مقوله اصلی  مقوله فرعی  مفاهیم

  باندبازي

  

  جناحی عمل کردن

  

  

سیاست زدگی 

  هاي اجرایی دستگاه

  ر گرایش سیاسیعدم همکاري به خاط

  واکاوي طیف سیاسی

  سیاست زدگی

  تراشی مانع
  هاي سیاسی رقیب اندازي گروه سنگ

  اندازي مسئولین سنگ

  تخریب

  چشمی سیاسی چشم و هم

  

  رقابت ناسالم

  فعالیت ناسالم

  اقدامات غیرمسئوالنه

  احتکار براي نمایش
  وارگی بحران نمایش

  ناصرار بر دیده شد

  هاي دانشجویان عدم باور به توانایی

  اعتمادي بی

  

کمبود سرمایه 

  اجتماعی گروه

  عدم اطمینان مسئولین

  عدم اعتماد کادر درمان

  اعتمادي دانشگاه بی
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  هاي دانشجویی عدم اعتماد به تشکل

  هاي دانشجویی اعتمادي به فعالیت بی

  ها حمایت سازمان عدم

  حمایت عدم

  
  یت مشروطحما

  کاري سازمانی ازجمله دانشگاه محافظه

  اعتمادي مردم بی

  عدم مشارکت مردم  مسئله مشارکت عمومی

  منفعل بودن اساتید

  ها هاي تشکل ریزي فعالیت عدم برنامه

  ریزي ضعیف برنامه

هاي ستادي  چالش

  گروه

  ریزي براي مواقع بحرانی عدم برنامه

  عدم تخصص اعضا

  کالت هماهنگیِ مسئولیتیمش

مبهم بودن محدوده فعالیت دانشجویی براي 

هاي  ابهامات گروه  مسئوالن

  دانشجویی
  ورود افراد بدون تخصص

  ها دهی تشکل مشخص نبودن حوزه خدمات

  نقش حیاتی رسانه در مطلع سازي مردم
  اي گروه ضعف رسانه

  ها کمرنگ بودن فعالیت رسانه

  تراشی مسئولین و مانععدم همراهی 

  اعتنایی نهادها بی

  
اغماض و سرکوب 

  نهادي

  نگاه ابزاري و موقت به دانشجو

  رغبتی مسئولین به اقدامات دانشجویی بی

  سرکوب شدن انگیزه از سوي مسئولین

  هاي فرسایشی بروکراسی

  حمایت مسئولین عدم  

  
  اغماض  نادیده گرفتن فعالیت دانشجویی
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  نادیده گرفتن توان دانشجوها

  جلسات در بحران

  اي تبعیض رسانه

  تبعیض
  تبعیض سازمانی

  ها سوءاستفاده از بچه

  

  استرس کاري

  استرس

  فرد و گروه فرسودگی

  هاي سالم ماندن اعضا استرس

  ترس از مبتال شدن

  فرسودگی

  عدم ایجاد انگیزه در دانشجو  فرسودگی

  قیت در ارائه خدماتنبودن خال

  کمبود نیرو در شرایط کرونا
  فشار کار

  افزایش حجم کاري اعضاي بومی

  

  هاي اجرایی دستگاه سیاست زدگی-1

گروه دانشجویی براي انجام اقدامات انسان دوستانه نیازمند حمایت از سوي 

مینه پررنگ هاي اجرایی است، اما در همان قدم نخست فضاي سیاست را در این ز دستگاه

در . ي در کشورمان داردا نهیریدو جهادي پیشینه  انسان دوستانهي ها تیفعال. بیند می

ي در ریگ چشمنهاد حضور  مردم داوطلبانۀي ها گروهي بحرانی و حیاتی وجود ها تیموقع

طور کامل این افراد خودجوش و  گونه نبوده که به داشتند اما همیشه این ها تیموقعاین 

وابسته به  ها آنعمل بگذارند بلکه در مواقعی برخی از  عرصۀنیت خالصانه پاي در با  صرفًا

ی و فعالیتشان تحت تأثیر عقاید و رسان کمکفرقه و جناح خاصی هستند و بر همین اساس 

  .ردیگیماهداف همان جناح قرار 
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  جناحی عمل کردن -1-1

طور که  جه شدند و هماني داوطلب با مشکالت سیاسی مواها گروهدر بحران کرونا،   

ي سیاسی به جاي اصول اداري نقش ایفا ها برنامهدر بقیه امور دولتی یکسري باندبازي و 

  .ي داوطلبانه دانشجویی این امر نیز نمود پیدا کرده بودها تیفعالدر  کنندیم

دارنـد   یخاصـ  يو باندها يادار يکارها يکسریونطور که االن دولت ما ممتأسفانه ه"

  ).1شماره  کننده مشارکت("شد دهید یلیمسائل هم خنیدر ا

مـا   گفتندیو م دادندیانجام نم يهمکارهاشون ها بودند با مقابل اون فیط کهي افراد"

باعـث شـد    نیو ا میدهیو خودمان کار انجام م میکنیم دیتول گریمجموعه د کیخودمان 

  ).3کننده شماره مشارکت("که متحد بشه نشد ییوجاون بدنه دانش

سیاست زدگی به یک تعبیر، به معناي نگاه صفر و یک داشتن، نگاهی مبتنی ، نیبنابرا

داشتن است، آن هم از  "ما لهیا با ما یا "بر تأکید و تکذیب مطلق یا نگاهی معطوف به 

.»هاي ساختاري و ایدئولوژیک آن در کشور اش و با تمام ملزومات و داللت جنس سیاسی

عدالتی و از جا کنده شدن اشیاء و موضوعات از جایگاه  با بی يا گونه سیاست زدگی به

دهیم و  به قدرت سیاسی اهمیت می ازاندازه شیبکهییازآنجا .واقعی خود نیز عجین است

قدرت  و سعی نشده است کهکنیم؛  از قدرت غیرسیاسی و قدرت غیررسمی غفلت می

درك و تحلیل  یخوب قدرت اصلی بهعنوان  تر کنیم و قدرت فرهنگی را به مدنی را پررنگ

به ،نکردیم عرضه که هست، چنان هاي اخالقی و فرهنگی را آن چنین جایگاه ارزش و هم

شودیمدر تمامی نهادهاي جامعه افزوده  سیاست زدگیبر شدت  روز روزبههمین دلیل 

  .ردیگیمدید افراد جامعه نیز تحت تأثیر آن قرار  کهيطور به

  

  شیترا مانع -1-2

ي رقیب ندارد و افرادي که ها گروهفقط اختصاص به  تراشی مانعي و انداز سنگ

و با  کنندینمکه همکاري الزم را  دیآیممسئولیت و منصب خاصی دارند گهگاه پیش 

 رندیگیمي داوطلب در مواقع بحرانی را ها گروهی حتی جلوي فعالیت افراد و تراش بهانه

  .دیرسینمسودي  ها آنچون به 
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کـه   گـه ید يهـا  شیپـو  يکسـر یاومـد   شیکه برامون پ یها و مشکالت چالش گریاز د"

زدنـد و   یاسـ یس يهـا  انـگ  يکسـر یخودمون بودند به مـا   يهمکار که مواز يها اتفاقاً بچه

کننـده   مشـارکت ("کنند یو کار ما رو جهت دار معرف دیه برند بشکدیگفتند که شما اومد

  ).12شماره 

 درسـت شـایعه خـاص يها فیط اونوجود نیباا ولیکردندیمکارشیفتدوها  بچه"

کننـده   مشـارکت ("کردنـد یمـ  يانـداز  سـنگ  شـون ساختپروانهومجوزدروکردندیم

  ).14شماره 

  

  رقابت ناسالم -1-3

خالصانه نیستند و  رندیگیمي داوطلب صورت ها گروهدر واقع اقداماتی که در بین  

که باعث  شودیمی انجام رسان کمکی چشم وهم چشمو عنوان رقابت ناسالم  بیشتر به

تخریب  طور نیهمسر موقع و  ها تیفعالپیش نرفتن  ازجملهي مشکالت بسیاري ریگ شکل

  :کندیمآقاي بصیري مطرح . شدن گروه است

اصـًال   هانجـام بشـه کـ    یحرکـات  اوقـات یباعث شد بعضـ  یچشم وهم بحث چشم کی"

  ).8ننده شماره ک مشارکت("بود بیخوب نبود و تخر

  

  یوارگ شینمابحران  -1-4

هست، او به دنبال راهی براي  شدن دهیندیکی از مشکالت انسان امروزي بحران  

البته در همه مواقع موفق نیست و گهگاه مسیر اشتباهی . مطرح کردن خود در جامعه هست

 توانیمه نوعی ب. رساندیمو بیشتر به خود و اطرافیان ضرر  کندیمبراي این کار انتخاب 

. گفت افراد سودجو در هر موقعیتی که بتوانند به دنبال نفع رساندن به خودشان هستند

خودشان  شدن دهیدمتأسفانه در این شرایط بحرانی کرونا هم کم نبودند افرادي که به دنبال 

  .ی روبرو شدندوارگ شینماي داوطلب با بحران ها گروهبودند و 

بـه مـا    یاستان بودند هرکـدام کـه کمکـ    رمختلف که د ياهم نهاده گهیمسئله د کی"

بشه در برنامه تون و در پوسـترهاتون و   دهیو نماد ما دبود که آرم نیاصرارشون ا کردندیم
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 نیـ بودند و هر کدوم دوسـت داشـتند کـه ا    نمختلف که در سطح استا ينهادها نیب گهگاه

  ).13کننده شماره  مشارکت("هاش به نام خودشون تموم بشه تیو مجموعه فعال شیپو

  

  اجتماعی گروه ۀیسرماکمبود  -2

گیري، بایستی اقدامات خود را عمومًا در  هاي دانشجویی بخصوص در همه گروه 

 کنندهیضدعفونهاي معیشتی و یا توزیع وسایل بهداشتی و  هاي نقدي و بسته قالب کمک

با . بودند ي الزم برخوردار میها هاي بایستی از پشتوانه در این جهت، آن. کردند دنبال می

نظام  بدنۀها نتوانسته بودند با  ها، آن توجه به چهار دهه فعالیت عمومًا سیاسی این گروه

  .اجتماعی شده است ۀیسرمااجتماعی ارتباط بگیرند، و این موضوع باعث نداشتن چنین 

  

  اعتمادي بی -2-1

در حال گذار درآمده اعتمادي در حال حاضر به بیماري مزمنی در کشورهاي یب 

عنوان بیماري از  اینکه به .استاست و مردم چنین کشورهایی را حیران و سرگردان کرده

به دلیل آن است که روند عادي زندگی را مختل کرده است و به نوعی  شودیمآن یاد 

این بحران در کشور ما نیز به دالیل مختلفی بین مردم و .شودیمي تلقی اعتمادیببحران 

دارند و همین عاملی شده براي درجا  به هماست و مردم کمتر اعتمادي  جادشدهیانهادها 

براي پیشبرد کارها درون گروه افراد باید به یکدیگر اعتماد کنند . زدن و پیشرفت نکردن

چیزي . ي نوپا اعتماد کنندها تشکلو  ها جوانبه  مخصوصًادیآیمکه این روزها کمتر پیش 

 نهاد مردماست باور داشتن به نیروهاي جوان و  کننده کمکرانی بسیار که در مواقع بح

است، چنانچه به این افراد فرصت داده شود از شدت فشار بر روي عوامل اصلی و خط 

. میکنیمو در کمترین زمان به بهترین نتیجه دست پیدا شودیممقدم و حتی دولت برداشته 

یادي هست که بهتر است این اتفاق قبل از جلب اعتماد مسئولین نیازمند صرف وقت ز

نیروهاي فعال دانشجویی هرچند تخصصی در امور پزشکی ندارند . مواقع بحرانی رخ دهد
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و مشکالت  هایسختي کادر درمان با تمام همپای توانستند در بحران کرونا خوب بهاما 

  .فعالیت کنند و به کادر درمان یاري برسانند و جلب اعتماد کنند

باور نداشـتند بـه قشـر جوانـان و کـًال       نیبود که مسئول نیا میکه ما داشت یمانع نیربدت"

چیهـ  یکرد ولـ  دیتول زولهیمثالً خود مجموعه ما لباس انداشتند به جوانان ياعتماد و اعتبار

کـه   ییهـا  نسبت به لبـاس  یمنافات و مشکل چیکه لباس ه دندیو دانقدر باور نداشتند کدوم

ــاور مســئول  دخرنــیمــ رونیــاز ب ــداره و عــدم ب ــیخ نین ــمــا رو اذ یل ــان  کنــهیم تی و همچن

  ).4کننده شماره  مشارکت("هست

  

  حمایت عدم -2-2

براي ادامه حیات . انسان فردي است اجتماعی نیاز به رابطه اجتماعی دارد کهییازآنجا

 ییها از علتیکی. دیگران قرار گیرد دییتأانسان باید با دیگران ارتباط داشته باشد و مورد 

. است یاجتماع تیبه دست آوردن حما م،یرویم یها به سراغ رابطه اجتماع که ما انسان

طور کامل صورت گیرد انسان زندگی موفق و رضایتمندي خواهد  حمایت به کهیدرصورت

ی به فعالیت بپردازیم آسان بههمه ما براي اینکه در جامعه موفق باشیم و بتوانیم . داشت

مسئولین هستیم لذا  مخصوصًاافراد در جامعه و  تک تکایت شدن از سوي نیازمند حم

حمایت مواجه شود پیشرفتی نخواهد داشت و این به ضرر خود  زمانی که گروهی با عدم

یا مسئولین صورت  ها سازمانجوامع خواهد بود البته امروزه اگر حمایتی هم از سوي 

نباشد این حمایت صورت  ها آنه سود با اهداف و دالیل خاصی است و اگر ب ردیگیم

ي نشود و در نگار نامهتنها نیاز به حمایت ندارند یعنی تا زمانی که  ها گروه. ردیگینم

به فعالیت خودشان  توانندینمی راحت بهچارچوب بروکراسی فعالیتشان رسمیت پیدا نکند 

جلوي فعالیت  است و در مواقع حیاتی و حساس ریگ وقتبپردازند که این روند بسیار 

و دیوانساالري چیزي جز صدمه رساندن به  ردیگیمي داوطلب و جهادي را ها گروه

  .ندارد ها تشکلرسانياري یها برنامه

 میکینـزد  شـتر یکه مـا بـه شـما ب    میکردیحس شون رو ما ارضا نم نیاگر ا ییجورا هی"

  ).14شماره  "کننده مشارکت(کردیم دایهاشون کاهش پ مجموعاً کمک
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  مشارکت عمومی مسئلۀ-2-3

ي طوالنی ا سابقهي وجود دارند که در امر خیریه ایدولتدر کشور ایران نهادهاي  

مقبولیت خودشان را در بین مردم حفظ کنند لذا،  اند نتوانستهها سازماناین  همۀدارند اما 

وان در مواقع ضروري خودشان به یاري مستضعفین بپردازند چون ت دهندیممردم ترجیح 

ي داوطلب دانشجوي ها گروهدر بحران حال حاضر . مالی زیادي در مردم نمانده است

نیازمند همراهی مردم هستند تا بتوانند بدون مشکالت مالی فعالیت خود را پیش ببرند اما 

زمان بسیاري براي  اند شدهاعتمادیبمردم نسبت به نهادهاي خیریه  کهییازآنجا

مستقل  ها گروهمطلع شدن که این  محض بهنان الزم است اما ي آساز آگاهي و ساز شفاف

مشارکت، به اساتید  مسئلۀنکته این است که این . کردندیمهستند خیلی راحت کمک 

  .دانشگاه نیز رخنه کرده است

و  نیبــدب یکمـ  یو حکــومت یدولتـ  یرســم ياز نهادهـا  یمـردم مــا ظـاهراً نســبت بـه بعضــ   "

 تـه یپـول رو بـه کم   نیـ نبـود ا  یطـرف راضـ   یولـ  شدیم یکمک مالشدند مثالً به ما  اعتمادتریب

  .)4شماره کننده  مشارکت("شهیم شتریب یررسمیغ يها امداد بده و مردم اعتمادشون به مجموعه

  

  چالش ستادي گروه -3

هاي دانشجویی، چالش تشکیالتی در  مشکالت درونی گروه نیتر مهمیکی از  

دهه اخیر  4ها ید طوالیی در اقدامات سیاسی در  ین گروها کهیدرحال. مواجهه با بحران بود

هاي جدي در  داشتند، اما در مواجهه با بحران و اقدامات انسان دوستانه با مشکالت و چالش

در این زمینه فاقد برنامه، گاهی فاقد هدف، و  ها آن. ریزي و اجرا مواجه بودند برنامه

هاي جهادي،  جز گروه هاي به ثر گروهاک. مشی مشخص در مواجهه با بحران بودند خط

هاي دانشجویی  این موضوع در مورد گروه. ورود به چنین بحرانی را نداشتند سابقۀ

  .کرد غیرسیاسی نیز صدق می
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  ي ضعیفزیر برنامه-3-1

ی رخدادها نیب شیپي و زیر برنامهي از زمان نیازمند ا برههپیشرفت و موفقیت در هر  

با سرعت بیشتر عمل کردن است لذا جوامع باید از قبل  اصوًالنی خاصیت مواقع بحرا. هست

ي داشته باشند ولی کشور ما براي مواقع بحرانی طراحی نشده است یعنی براي زیر برنامه

مواقع بحرانی هیچ طرح خاصی اتخاذ نشده است که در رخداد بالیا با مشکالت بسیاري 

 توانندینمها سازمانو  ها گروهکه  میشویمازجمله نداشتن برنامه منظم و منسجم مواجه 

همیشه مربوط به بیرون گروه،  ها چالش. ي امدادي خود را انجام دهندها تیفعالدرستی  به

یا مسئولین نیستند، مواقعی هم عدم موفقیت گروهی به دلیل مشکالت  ها سازمان

افراد با  نهاد ي مردمها گروهدر . ی هست که از شدت و ضعف برخوردارندگروه درون

ی به رسانياری نحوةتجربه و آشنایی از  اصوًالکه  شوندیمي متفاوتی عضو ها تخصص

 ها آناست و هماهنگ کردن کل اعضا و آموزش  بر زمانسایر افراد ندارند و کسب تجربه 

ي درون تشکالت ها چالشعنوان  و همچنین تقسیم وظایف کار بسیار دشواري است که به

  .نام برد توانیم

 یو جهـان  یبحـران ملـ   کیـ کـه   میگرفت ادیبار  نیو ا میکردیکار م دیدر کنار هم با"

بـه معـاون و   ازیبره ن شیسخت بود و چون کار پ میرو درك کن نیا نکهیهست خب حاال ا

ــز يراوو شــ سیرئــ ــت و ا يمرک ــئول میتقســ نیــداش ــا تیمس ــاه ه ــار چــالش   یگ دچ

  ).7کننده شماره  مشارکت("میشدیم

  

  ي دانشجوییها گروهات ابهام -3-2

که مطرح شد کشور ایران براي مواقع بحرانی آمادگی ندارد و  گونه همان

ی در این زمینه موجود نیست سینو شیپي الزم در این جهت اتخاذ نشده است و ها استیس

ي داوطلب مطلع باشند که باید چه اقدامی از سوي آنان انجام گیرد ها گروهو  ها ارگانتا 

ي از ابهام است و شفاف ا هالهدر  دهندیمي که انجام ا رخواهانهیخي ها تیفعالراد لذا این اف

ی با سخت بهمسئوالن  شودیمکاري آنان در بحران کرونا باعث  حوزةنبودن مسئولیت و 

  .فعالیت آنان کنار بیایند
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یعنـی میشـه مخالفـت کنـیم کـار قـراره چراوبکنیمکارقرارهکجااینکههمینبراي"

مجموعـه خـود بـراي البتـه هستمبهمجامعهدراقداموکاربرايشمايها تشکل زهايمر

ــرايونیســتمــبهم ــدچــراکــههســتمــبهممســئولینب ــ انجــامروکــارداری ــدهیم "دی

  ).6کننده شماره  مشارکت(

  گروهيا ضعف رسانه-3-3

آنان در  آن چیزي که باعث تقویت فعالیت و حضور ها گروهي به اعتمادیبدر بحث 

با توجه به گذار جوامع و . هاست تشکلی از فعالیت و اهداف آن رسان اطالعشودیمجامعه 

ي مجازي به ها شبکهاز طریق  توانندیمی راحت بهي داوطلب ها گروهها رسانهدستیابی بهتر به 

رد فعالیت خود توسعه ببخشند و به جلب اعتماد مردم و مسئولین بپردازند لذا باید اذعان ک

  .نهاد دارند ي داوطلبانه و مردمها تیفعالنقش بسیار حیاتی در ترویج  ها رسانه

باشـه   يبود و کار رسانه اگـر قـو   نیمردم هم به مسئول ياعتمادیهم بحث ب لیالبته اوا"

کردنـد   دیـ مـواد تول  يسـر  هیـ بودند که  ییها و بعضاً مجموعه میشهشتریاعتماد ب نیکم ا کم

ــانه  یولـــ ــار رسـ ــوب يا چـــون کـ ــام نگ   یخـ ــوب انجـ ــا خـ ــد تـ ــتند باعـــث شـ ــنداشـ  رهیـ

  ).9کننده شماره  مشارکت("کارشون

  

  اغماض و سرکوب نهادي -4

هاي اجرایی با نوعی سیاست زدگی  از سوي دستگاه تنها نههاي دانشجویی،  گروه

ها  تر با بحران اعتماد از سوي این دستگاه اي عمیق شدند، بلکه در الیه ي میبند طبقه

این موضوع دیگر به سیاست مربوط نبود، بلکه اساساً یک گفتمان عمومی . دندمواجه بو

ها توجهی ندارند و  هاي دولتی بوده، که به اهمیت و نقش این گروه در سطح سازمان

هاي خود قلمداد  هاي دانشجویی را رقیب فعالیت که در مواردي گروه األسف مع

بوده  انحاءمختلف بهها  سوي سازمان هاي از چنین نگاهی طرد گروه جۀینت. کردند می

  .است
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اعتنایی نهادها بی -4-1

و  پرشورتأیید مسئولین، جوانان و نیروهاي داوطلب را از فعالیت  عدم همراهی و عدم 

نیاز به دیده شدن و همراهی مسئولین دارند تا بتوانند  ها گروهچرا که این  داردیبازمشوق 

ي داوطلب بیشتر به دنبال ها گروهدر مواقع بحرانی . ی به فعالیت خود بپردازندراحت به

و مدیران به  ها سازماناصوالًهستند اما  دهید بیآسی به افراد ده هیروحآرامش دادن و 

دنبال پیروي از قوانین هستند و حاضر نیستند تا فرصتی در اختیار این جوانان قرار دهند تا 

ي دانشجویی نبودند و تمایلی ها گروهبا  در کل مسئولین حاضر به همکاري. فعالیت کنند

و اهداف آنان نداشتند چرا که زمان الزم براي آشنایی با فعالیت چنین  ها طرحبراي شنیدن 

و دشوار است  ریگ وقتیی نداشتند و در فرصت کوتاه قانع کردن این افراد امري ها گروه

یجه عدم همراهی مسئولین و در لذا دانشجویان فعال و داوطلب انگیزه و اشتیاق خود را در نت

  .دادندیمنهایت سرکوب شدن از دست 

مـثالً عـدم    ایـ رغبـت و   نیـ هم ربط داره بـه ا  میریگیم طیکه ما از مح ییها سرکوب"

کننـده   مشـارکت (ا"ه رغبت بشوند بچه یکه دلسرد و ب شهیاستقبال از طرح و پلن ما باعث م

  ).15شماره 

  

  اغماض -4-2

ي که با اشتیاق و خلوص نیت هدفی جز ا عدهی از توانایی پوش شمچنادیده گرفتن و  

کشور ایران توان مقابله با . به افراد نیازمند ندارند به ضرر خود جامعه است رساندنياری

مسئولین نگران . بحران را ندارد و سوء مدیریت باعث بدتر شدن وضعیت بحرانی شده است

اگر گروهی نوپا و جوان که  کنندیمد و تصور از دست دادن موقعیت و جایگاه خود هستن

به فعالیت خود ادامه دهند  توانندینممیدان شوند آنان دیگر  عرصۀتوانمند هستند وارد 

دور  زده بحرانی به افراد نیازمند در شرایط رسان کمکفقط براي  ها گروهاین  کهیدرحال

  .ی مدیریت کنند را بهبود بخشندخوب بهاند نتوانستهها سازمانتا اموري که  اند شدههم جمع 

 تربیـت وتعلـیم کاردرواقعدروداشتیميا برنامه هایپاش سم درنهوبیمارستاندرما"
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ننـد یبینمـ  خیلیرواینونداشتمجازيفضايبهدسترسیکهبودیمشهرحاشیهيها بچه

 تشـکیالتی کارهـاي ودانشـجویی فعالیـت اند  گذاشته راخوداسمکهافراديچیبرايکه

ــ ــدکننـــدیمـ ــوانوبیاینـ ــاريبعنـ ــهکـ ــهیوظ مـــنکـ ــاهســـتام فـ ــاناونهـ ــاموبیـ انجـ

  ).9کننده شماره  مشارکت("بدهند

  

  تبعیض -4-3

ي حساس و حیاتی براي دستیابی به موقعیت پایدار و مناسب ها تیموقعدر  اصوًال

خاص یا فردي خاص بود که به دنبال برتري دادن به گروهی  گروهاو  ها سازماننباید بین 

 ها سازماندر جامعه ما به درست یا غلط . خوردیماگر این اتفاق رخ دهد نتیجه عکسی رقم 

و  ها گروهدارند و بقیه  ها حزبو نگاه خاصی به  کنندیمي خاصی فعالیت ها ارگانبا 

اید ب. داراي اهمیت خاصی نزد آنان نیست چرا که سودي براي خودشان ندارند ها ارگان

بیشتر به دنبال مطرح کردن برند و نام خودشان هستند یعنی زمانی که  ها سازمانگفت 

یا به هر نحو  کشندیمي نشده است یا دست از ادامه کار ا رسانهمتوجه بشوند فعالیتشان 

که البته باید اذعان کرد تبعیض در این قسمت هم نمود یافته  کنندیمي ا رسانهممکن آن را 

ي گزینشی و ها نگاهعالوه بر . با سازمان خاصی در ارتباط هستند ها رسانهکهيطور بهاست 

یی داشته باشند که مغایر با ها درخواستتا  دهندیمبرخی از افراد به خود اجازه  زیآم ضیتبع

این . ي داوطلب هستند که حتی در مواقعی به دور از شأن داوطلبین هستها گروهاهداف 

سوءاستفاده از این افراد در مواقع بحرانی را دارد که جوانان را  بۀجنبیشتر  ها نگاهنوع 

  .کندیمسرخورده و ناراحت 

 لیـ تحو شـتر یطلـب رو ب  اصالح يها بچه يبود که مثالً استاندار نیهام ا تجربه گریاز د"

کننده  مشارکت("بود نیها ا و نگاه رهیگیم لیرو تحو یحزب اله يها سپاه بچه ایو  رهیگیم

  ).10شماره

  

  فرسودگی فرد و گروه -5

سرانجام خسته و فرسوده  19-ي کوویدریگ همهدانشجو و گروه دانشجویی فعال در  

البته بخشی از این فرسودگی به دلیل طوالنی شدن بحران بود و بخش دیگر آن به . شودیم
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رود و و رودیماز میدان بیرون  کم کماو . دالیل اجتماعی مذکور که در باال اشاره شد

اینکه  برخالفبنابراین، . دارد شیها زهیانگمجدد به میدان بستگی به اوضاع و شرایط و نیز 

چنین اقداماتی بایستی به ارتقاء توان، دانش و مهارت دانشجو بیفزاید، استرس، فرسودگی و 

  .فشار کاري را براي او به همراه دارد

  

  استرس -5-1

بار روانی بسیاري به همراه داشته است که  عنوان یک بیماري ناشناس بحران کرونا به

فردي که مسئولیت بقیه را . در بین مردم و مسئولین این فشار روانی شدت متفاوتی دارد

وظایف در موقعیت بحرانی  موقع بهانجام . شودیمی بیشتري را متحمل فشار روانبالطبعدارد 

یت بحث دیگري است که یک سر قضیه هست و ترس از مبتال نشدن در حین انجام مأمور

  .شودیماسترس مضاعفی به نیروهاي داوطلب دانشجویی وارد 

از  شـتر یچالش بـود و ب  کیهم  روهاین نیدر ب يریهراس از مرگ و واگ گهیچالش د"

و مـدام   کنـه یم دیو بشدت افراد رو دچـار اضـطراب شـد    میبود ریخود کرونا ما با اون درگ

  ).1شماره  کننده مشارکت("نگران و هراس دارند

  

  فرسودگی -5-2

که در بیشتر اوقات با  ها سازمانی بحران کرونا و عدم همکاري مسئولین و فشار روان

 شودیمي دانشجویی داوطلب ها گروهي ها برنامهنرفتن شیپی باعث تراش مانعسرکوب و 

این بار که  کندیمناخوشایند روانی بر اعضاي گروه دارد و آنان را دلسرد  جۀینتدر نهایت 

و بعد از مدتی نسبت به  شودیمو شوق آنان کشیده  پرشوري بر روح ا سمبادهروانی مانند 

  .کنندیمي خویش احساس فرسوده بودن پیدا ها تیفعال

کردن و بعـد از   تیفعال يپرانرژ میکنینبود و ما شروع م هايریگیبه بعد پ ییجا هیاز "

"طیهسـت و هـم محـ    یاون هـم عوامـل درونـ   لیـ که دل شهیها کمتر م رغبت بچه میتا کی

  ).7کننده شماره  مشارکت(
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  فشار کاري -5-3

. هرچه تعداد افراد بیشتر باشد فشار کاري کمتر حس خواهد شد گرانهياردر امور ی 

گروه داوطلبانه دانشجویی یزد در ابتداي کار از بابت نیرو مشکلی نداشتند چون اعضا یزد 

غاز قرنطینه و برگشتن اعضاي خوابگاهی به منزلشان گروه با آ محض بهحضور داشتند ولی 

و حجم  اند شدهکمبود نیرو مواجه گشته است که فعالین بومی یزد فشار بیشتري متحمل 

  .کاریشان چند برابر شده است

د یزددرکهییها بچه بودشرایطی"  باعـث فشـار ابـن وشـد واردفشـار بهشـون خیلـی بودـن

يهـا  بچـه  کـه بوداینمونمشکلوبیادوبگذرهاش  روزمره کارهايازخیلیازفردکهشدیم

  .)8کننده شماره  مشارکت("کنندکمکنمیتونستندونبودندخوابگاهیوشهرستانی

  

  واره مفهومی طرح

ي ها گروهباوجود. ورود کرد 19- باال در بحران کووید زةیانگگروه دانشجویی با  

ي دانشجویی که ها گروهبهره گرفته شد، اما عموم  ها آنز از غیرسیاسی که در این تحقیق نی

. دهندیمها تشکیل  ي سیاسی و اصطالحًا تشکلها گروهانسانی باالیی دارند را  ۀیسرما

ورود به میدان اقدامات انسان  محض بهي دانشجویی اعم از شکل تشکلی و غیره، ها گروه

آن چالش  نیتر مهماولین و . شودیمي زیادي مواجه ها چالشدوستانه، با مشکالت و 

ي دانشجویی در ها گروهي اجرایی به ها دستگاهمبتنی بر سنت ماضی، نگاه . سیاسی است

  .هاست آنبحران نیز مبتنی بر برچسب سیاسی 

که  آوردیمی براي گروه دانشجویی به وجود شناسیهستاین موضوع یک چالش  

که  طور هماناین گروه،  باوجود. یش گرفتنگاه سیاسی در پ توانیممگر در بحران هم 

 دهۀمشکالت خودش طی چند  نیتر بزرگکه یکی از  ندیبیمبردیمی پیش سخت بهکار را 

جز نیروي  ی بهدوست انساناخیر این بوده که عموماً به موضوع سیاست پرداخته و در اقدامات 

این موضوع نیز احتماالً . ردباال، چیزي در دست ندا زةیانگانسانی بدون مهارت و البته با 

را به کنشگري سیاست  زیچ همهکه  شودیمگروه مربوط  زدةمربوط به ساحت سیاست 
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خالصه کرده و به سمت نهادسازي براي کمک و اقدامات انسان دوستانه و افزایش مهارت 

با ي دانشجویی، همراه ها گروهدر فضاي عمومی، نیز نگاه به . در این زمینه پیش نرفته است

  . جز استثنائات استقبال عمومی نبوده است، به

اعتنایی و  از همه بی تر مهمکاهش اعتماد عمومی، و ناتوانی گروه از حل مسائل و 

گروه  مسئلۀنیز دیگر ) به دور از اغراض سیاسی(ي اجرایی ها دستگاهسرکوب از سوي 

عی فرسودگی تمام این شرایط فرد دانشجو و گروهش را به سمت نو. دانشجویی است

افراد خسته . شودیمدر این مرحله گروه با بحران نیروي انسانی نیز مواجه . دهدیمسوق 

ي و اوقات فراغتی به خود ا قهیسلجنبۀو مشارکت در اقدامات انسان دوستانه  شوندیم

  ).1شکل (ردیگیم

  

  دامات انسان دوستانههاي دانشجویی در اق هاي گروه چالش -1شکل 

  

  غماض، تبعیض و سرکوبا

  

کمبود سرمایه اجتماعی

  فرسودگی
سیاست زدگی

چالش تشکیالتی
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هاي انسان دوستانۀ  دهد، در رابطه با کمک نشان می 1طور که شکل شماره  همان 

کننده در این  دانشجویی، ما با میدان واگرایی مواجه هستیم که سیاست زدگی عامل تعیین

شود که دانشجویان نتوانند  سیاست زدگی در بحران کرونا باعث می. میدان است

بسا که با رفتارهاي  هاي دولتی را چنانکه باید جلب کنند و چه مانهاي ساز حمایت

سیاست و نهادهاي دولتی در مجموع . شوند ناخوشایند از سوي نهادهاي دولتی مواجه می

عنوان رقیب خود در میدان تلقی  هاي دانشجویی ندارند و یا آنها را به اعتمادي به گروه

این . هاي سیاسی است ذیرش بر اساس گزینشدرهرصورت، اگر هم بپذیرند، پ. کنند می

هاي دانشجویی بر اساس نوعی  شود که نگاه و رفتار نهادهاي دولتی با گروه امر باعث می

معموالً در این میدان واگرا، دانشجویانی که از . اغماض، تبعیض و سرکوب انجام گیرد

در میدان نمایش و شده و دستاوردهایشان  هاي سیاسی پرقدرت باشند، بهتر معرفی گروه

  .شوند وارگی بهتر نشان داده می بحران نمایش

اندرکاران بحران  جز استثنائات، همۀ دست وارگی به این معناست که به بحران نمایش

هاي غیر دانشجویی، عمومًا در پی نشان دادن  هاي دانشجویی و گروه اعم از گروه

هاي  ک رقابت ناسالم را بین گروهاین امر در واقع ی. دستاوردهاي خود در بحران هستند

در میدان واگرا، . آورد هاي دولتی پشتیبان به وجود می ها با سازمان دانشجویی و رابطۀ گروه

هاي درست  شود که بتوانند کار تشکیالتی علمی و مبتنی بر رویه کمکی به دانشجویان نمی

  .در بحران داشته باشند

هاي دانشجویی نیز به  ها در گروه بحرانبخشی از چالش نداشتن مهارت در ورود به 

هاي دانشجویی کمتر آموزش و مهارت  اساساً گروه. همین فضاي سیاست زده مربوط است

البته در یک دهۀ اخیر موضوع تغییر . اند در ورود به اقدامات انسان دوستانه را فراگرفته

دهند نیز  یل میصرف اقدامات انسان دوستانه گروه تشک هایی که به کرده است و گروه

اصطالح  هاي و به اما واقعیت این است که جایگاه و نفوذ گروه. اند بسیار زیاد شده

هاي  مقایسه با گروه کنند قابل هاي بزرگ دانشجویی که عمدتًا فعالیت سیاسی می تشکل

به همین جهت است که از منظر تحقیق . کنند نیست کوچک که اقدامات غیرسیاسی می
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هاي دانشجویی را تحت سلطۀ خود ناظر به موضوع  شدت گروه ست بهحاضر، ساحت سیا

هاي اجرایی در کنار  از سوي دیگر، دستگاه. بحران و اقدامات انسان دوستانه قرار داده است

ها دارند، گو اینکه این  اعتنایی به این گروه نگاه سیاست زده، نگاه همراه با اغماض و بی

  .باشد تر می ها هستند و این البته نیازمند تحقیقات عمیق ههها در این مواج ها رقیب آن گروه

  گیري بحث و نتیجه

فرهادي، (ناپذیر از بستر اجتماعی و فرهنگی ایران است  یاریگري بخش هویتی و جدایی 

این موضوع . ها نیستند ها در مواجهه با بحران نیاز از یاریگري هاي مدرن بی دولت). 1388

، مورد تأکید محققان قرار گرفته است که 19موزش در کووید طور خاص در مورد آ به

اي و جهانی یکی از  در سطوح محلی، منطقه 19هاي مثل کووید  یاریگري در بحران

هدف تحقیق حاضر واکاوي اقدامات انسان دوستانه در بحران کرونا در . هاست ضرورت

ی و اجتماعی خاص در شهر نتیجه تحقیق نشان داد که به لحاظ بستري فرهنگ. شهر یزد بود

تر دانشگاه یزد، مشارکت فعالی در بحران  هاي دانشجویی و در سطحی کلی یزد، گروه

  .داشته است

کنندگان در  شده توسط مشارکت هاي تجربه سؤال پژوهش حاضر راجع به چالش

پاسخ به این سؤال دربرگیرنده . اقدامات انسان دوستانه در بحران کرونا در شهر یزد بود

سیاست زدگی، چالش تشکیالتی، کمبود سرمایه اجتماعی، اغماض، تبعیض چهار مضمون 

نتایج این بخش از تحقیق گویاي وضعیت متناقض و  .هستو سرکوب، و فرسودگی

این . هاي دانشجویی در اقدامات انسان دوستانه در شهر یزد است پارادوکسیکال گروه

ها  براي کمک و مساعدت به دولت در بحرانها ظرفیت و پتانسیل بسیار بزرگی را  گروه

  . رسد چنین نیرویی به رسمیت پذیرفته نشده است دارند، اما به نظر می

هاي دانشجویی تجربه نوعی اغماض ناشی از سیاست زدگی در  از سوي دیگر، گروه

وضعیت . ها در بحران شده است این امر باعث فرسودگی آن. اند بحران را تجربه کرده

شدت به  که نهادهاي دولتی در بحران، به اول آنکه درحالی. از دو جهت استمتناقض 
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توانند تکیه کنند و نیازمند هستند، با  عنوان نیروهاي جوان فعال می هاي دانشجویی به گروه

دومین مسئله این است . کنند ها نگاه می اعتمادي به این گروه نوعی سیاست زدگی و یا بی

اي از بحران و  آنها هیچ تجربه. یز به کمک حاکمیت نیازمندندهاي دانشجویی ن که گروه

طبیعی است که حاکمیت بایستی چراغ راه آنها در این . اند تشکل در دوران بحران نداشته

تنها چراغ راه آنها نیست، بلکه شیوه دادوستد  باوجود این، حکمرانی نه. شرایط باشد

کنند، سرمایه  ها احساس می ست که آناي ا گونه هاي دانشجویی به حکمرانی با گروه

این . هاي دانشجویی است نتیجه چنین وضعیتی در واقع فرسودگی گروه. اجتماعی ندارند

است که نشان ) 1389(الدین افتخاري و همکاران  هاي مطالعه رکن نتایج همسو با یافته

نامه ریزان در گرایانه در مدیریت بحران و نیز مدیریت بر دادند، توجه بیشتر و نگاه کل

  .طلبد ها را می بحران

در ) 2020(هاي مطالعه داگو فرانکو و همکاران  همچنین این بخش از نتایج به یافته

ها  هاي غیررسمی و سمن ها به نقش گروه شود که نشان داد دولت آمریکاي التین تأیید می

حاضر نیز  کنندگان در پژوهش توجهی توسط مشارکت چنین بی. توجه هستند در آنجا بی

و نیز ) 2020(هاي تحقیقات دمورا و همکاران  همچنین نیز همسو با یافته. تجربه شده است

در موردتوجه دولت به اقدامات لجستیکی بومی در موارد ) 2019(هندرسکا و بورسماب 

آنچه در این تحقیقات مورد تأکید بوده این است که توجه بیشتري به نقش . باشد بحران می

حاضرحالدرکهاي برجستههاي ایدهازیکی. رویکردهاي بومی در بحران شودها و  سمن

کهباشد؛ می"سازي بومی"است، بحثجهانیبشردوستانهسیستماصالحتحریک

 Elkahlout(افتد میاتفاقمحلیمناطقدرالمللی بینوملیجاي بهها آناصلیهاي فعالیت

& Elgibali, 2020: 235.(  

برعالوه). 237: همان(استمحلیبشردوستانههاي واکنشخواستارنیجهاجنبش

روبرومتعدديهاي بحرانباجوامع همچناناثر، حمایت بییابشردوستانهحمایتفقدان

ماننداساسیبه خدماتمحدوددسترسیاجتماعی؛اقتصاديهاي پذیري آسیب. هستند

بشردوستانهالمللی بینبازیگرانهکانسانیو فضايمحدود؛آموزشوبهداشتآب،
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ازمستقیمحمایت). Elkahlout & Elgibali, 2020: 235(کنندفعالیتآندرتوانند می

راها و متعاقبًا آنکندکمکمحلیکارکنانظرفیتایجادبهتواند میمحلیهاي سازمان

  ).Elkahlout & Elgibali, 2020: 243(دهندمشارکتگیري تصمیمدر

هاي جدید مطالعه حاضر تجربه اغماض، سرکوب، تبعیض، و فرسودگی است  فتهیا

ریزان در  توجهی حکمرانی و برنامه به هر جهت، بی. که در سایر مطالعات دیده نشده است

هاي دانشجویی در بحران، باعث ایجاد نوعی  ها بخصوص گروه بحران به ظرفیت سمن

اقداماتباشد،هرچهبشردوستانهبازیگرانهايانگیزه. شود ناامیدي و فرسودگی آنها می

ارزیابیکهمعتقدندبسیاريامادارد؛توجهی قابلسیاسیپیامدهايامروزشرایطدرها آن

شودنیز متمرکزناخواستهپیامدهايباید بربلکهانگیزهبربایدتنها نهبشردوستانهاز اقدامات

)Macalister-Smith, 1986: 539.(  

عنوان شکل خاصی از یاریگري در میان  ضر نشان داد که همیاري بهتحقیق حا

کنشگران فعال در اقدامات انسان دوستانه دانشجویی در شهر یزد، برجسته است که دالیل 

یا اجتماعی ) دوستانه، رضایت درون دینی، سیاسی، نوع(تواند فردي  مشارکت می

شود، با امر سیاسی  کارزار بحران میاي وقتی وارد  چنین انگیزه. باشد) پذیري مسئولیت(

ها با مسائل ساختاري در  نتیجۀ مطالعه نشان داد که این گروه. گیرد مورد مواجهه قرار می

موضوع بحران مواجه هستند که بخشی درونی و بخش دیگر مربوط به خارج از ساختار 

کار معین  سیمساختاري، فقدان دانش، مهارت و نظام تقترین مشکل درون مهم. هاست گروه

هاي  در موضوع بحران است که بخشی از آن مربوط به تمرکز و توجه تاریخی گروه

هاي بزرگ تشکیالتی  دانشجویی به موضوع سیاست بوده است، بخصوص ناظر به گروه

  . دانشجویی

ساختاري، سیاست زدگی نهادها در مواجهه با اقدامات یاریگري در موضوع برون  

رمایۀ اجتماعی در موضوع یاریگري و بحران از دیگر مسائل این دانشجویی و کمبود س

شود که امر سیاسی ضمن نیاز به یاریگري  ها از اینجا آغاز می پارادوکس.هاست گروه

کنندگان تحقیق حاضر،  هایی است که در مورد مشارکت شهروندان، دربرگیرنده مؤلفه
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دهد که ناخودآگاه یاریگري از  می تحقیق حاضر نشان. کند عنوان مانع و چالش عمل می به

کند، سازوکار مواجهه مناسب  نوع همیاري ایرانی، زمانی که به سیاست مدرن برخورد می

اگرچه رهبري در . شود و با موانع جدي مواجه است خوبی انجام نمی از سوي طرفین به

سط نظام سطح کالن سیاسی تشویق به یاریگري کرد، اما در سطوح میانه و طیف نهادي متو

  . ها و موانع،جدي است سیاسی، چالش

تنها نبایستی از سوي بروکراسی و نهادهاي حکمرانی مورد  هاي دانشجویی نه گروه  

هاي دانشجویی جدي گرفته شود و به  توجه به نقش گروهاغماض قرار گیرند، بلکه بایستی

شرایط بحرانی و در توان بخشی از مشکالت کشور در  عنوان ظرفیتی عظیم که می ها به آن

اي را حل کند، نگاه شود و موردحمایت جدي قرار گیرند و مشکالت آنها  جهان مخاطره

چنین امري متضمن نگاهی متفاوت به . بخصوص در بحث تشکیالتی در بحران مرتفع گردد

گذاران نظام اجتماعی، ضرورت  سیاست. ها، توسط نظام حکمرانی است یاریگري در بحران

ها دارند که  حی یک مدل بومی در استفاده از اقدامات یاریگرانه در بحرانجدي در طرا

اگرچه پژوهش . تواند راجع به ابعاد چنین مدلی انجام گیرد مطالعات پژوهشی آینده می

  .حاضر بخشی از این مدل را بازگشایی کرده است

قرار  اگرچه سپهر سیاسی، فضاي اقدامات یاریگري در بحران کووید را تحت تأثیر 

داده است، اما در نهایت محقق بر این نظر است که اگرچه مشارکت دانشجویان در بحران 

گیري نوعی واگرایی در یاریگري برجسته ساخت، اما  کرونا نقش امر سیاسی را در شکل

هاي دانشجویی به  صورت دیالکتیکی فضاي جدیدي از گفتگو و مدارا را در بین گروه به

هاي سیاسی بین  هاي دانشجویی به مرزبندي فضا شامل نگاه گروه این. وجود آورده است

انجام . در درون دانشگاه و بین آنها و مرزهاي بیرون جامعه تغییراتی را تجربه کرده است

  .گردد مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می
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  ها ها و پیشنهاد محدودیت

 کمی سازي مقوالت احصاء تحقیق حاضر کیفی است و قابلیت تعمیم ندارد، لذا

  .گردد شده در تحقیق حاضر و پایش آن در تحقیقات آتی پیشنهاد می

 با توجه به اینکه بخشی از نتایج تحقیق متوجه مدیران و مسئولین دولتی و سازمانی

هاي اجرایی  درگیر در بحران است، انجام مطالعات کیفی در بین مدیران و مسئولین دستگاه

  .گردد ضر پیشنهاد میبا موضوع تحقیق حا

  تشکر و قدردانی

و  یپژوهشگاه مطالعات فرهنگ موردحمایتقاله حاضر برگرفته از طرح مصوب و م

 وسیله بدینکه  باشد می1399در سال  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یاجتماع

  .محترم پژوهشگاه دارند نیرا از مسئول یمراتب قدردان سندگانینو
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