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 چکیده
. به همین دلیل )1( باشدمی یاجتماع ی و، فرهنگيقتصاد، ایاسیس داراي ابعاد مختلفی نظیر ابعادبلکه  ،ی نیستشناختستیز فقط شامل بعد یسالمت

 دیتهد یک و همباشند  تیمز کیند نتوایم دارد. این عوامل از یک طرف هم تمامی این عوامل قرار ریتحت تأثدر تمامی کشورها  19-کووید تیریمد
ثیرات زیادي را در سراسر دنیا أو این بحران ت استشده  دهیبه چالش کش 19-کووید با  جهت مقابله بسیاري از کشورها ییتوانا .)2( دنشو محسوب

 با اپیدمی زمانهمهاي اقتصادي، بیکاري، اختالل در ارایه خدماتی آموزشی و نیز مسایل اجتماعی از جمله این موارد هستند. گذاشته است. چالش
 ).3ت (باعث افزایش تهدیدها نیز شده اسران یا هیعل تحریماعمال  ،19-کووید

اي در این بخش صورت نگرفته است و با وجود آمده است. تا به حال مطالعهه هاي خوبی نیز براي کشورها بدر کنار همه این تهدیدها، فرصت
هاي دوران کرونا و لذا این مقاله به دنبال ارایه فرصت .شودها، شانس مناسبی براي موفیقت و عبور از این بحران فراهم میشناخت این فرصت

بندي هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی، علم و فناوري و زیست محیطی طبقهباشد که در هفت حیطه اصلی شامل حیطهاکرونا میپس
 اند.شده

 ، ویروس کرونا، فرصت، ایران19-یدوکو کلیدواژه ها:
 نامه به سردبیرمقاله:  نوع

 03/05/1400قاله: پذیرش م                  13/04/1400مقاله:دریافت 
 .1-3): 2(8؛ 1400. طب پیشگیري. رونا براي ایرانکهاي دوران کرونا و پسای، فرصتکلوان خلیل ي،سجاد یه، کیهاندهنو ، رضادوستاکبر حقیعل :ارجاع

 مقدمه

ـناختستیز فقط شامل بعد یسالمت داراي بلکـه  ،ی نیسـتش

ـاع ی و، فرهنگـي، اقتصادیاسیس ابعاد مختلفی نظیر ابعاد  یاجتم

در تمامی کشورها  19-کووید تیریمد. به همین دلیل )1( باشدمی

تمامی این عوامل قرار دارد. این عوامل از یـک طـرف  ریتحت تأث

 ).2( دنوش محسوب دیتهد یک و همباشند  تیمز کید نتوانیم هم

ـا کوویـد جهت مقابلـه بسیاري از کشورها ییتوانا بـه  19-ب

ـادي را در أایـن بحـران تـو  اسـت شـده دهیچالش کش ثیرات زی

ـتالل سراسر دنیا گذاشته است. چالش هاي اقتصادي، بیکاري، اخ

ـاعی از جملـه ایـن  ـایل اجتم در ارایه خدماتی آموزشی و نیز مس

ـال  ،19-می کوویدبا اپید زمانهمموارد هستند.   هیـعل تحـریماعم

 ).3( باعث افزایش تهدیدها نیز شده استران یا

ـاي خـوبی نیـز بـراي ن تهدیـدها، فرصـتدر کنار همه ایـ ه

اي در ایـن بخـش تا به حال مطالعهوجود آمده است. ه کشورها ب

ها، شانس مناسبی صورت نگرفته است و با شناخت این فرصت

شود. لذا این مقاله به براي موفیقت و عبور از این بحران فراهم می
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در کـه  باشدهاي دوران کرونا و پساکرونا میدنبال ارایه فرصت

ـادي، فرهنگـی، حیطه اصلی شامل حیطه 7 ـاي سیاسـی، اقتص ه

بنـدي اجتماعی، پزشکی، علم و فناوري و زیسـت محیطـی طبقـه

 اند.شده

ـازمان  ءها، ارتقاکمرنگ شدن تحریم سیاسی: )1 جایگاه س

ـتن عهدنامـهبین ـانی، بس ـازمان بهداشـت جه ـین المللی و س ـا ب ه

تر کشورها در مورد کشورها جهت شفافیت اطالعات، اتحاد بیش

وجـود آمـدن رکـود ه هاي جهانی مثل گرم شدن زمین، بنگرانی

المللی، اتخاذ سیاست پولی انبساطی و باال رفتن تورم جهانی، بین

ـاهش حمایـت ـا از کاهش هژمونی آمریکا، ک ـا و آمریک ـاي اروپ ه

عربستان و جبهه عربستان، کاهش سیاست خصمانه سیاسی و 

 .اقتصادي بر علیه ایران

هــاي مــدیریت ارزان و کــارا، اتخــاذ شــیوه اقتصــادي: )2

ـاي هاي بهتر در صنعت و شرکتصادرات و پیدا کردن جایگاه ه

بنیان در عرصه اقتصاد جهانی، تغییر برخی کسب و کارها دانش

ـتفاده از اسـکناس و و مشاغل، توسعه استارتاپ ـاهش اس ـا، ک ه

شتاب  کاهش فرسودگی اسکناس و در نتیجه کاهش هزینه چاپ،

گــرفتن دولــت الکترونیــک، رونــق کســب و کارهــاي مــرتبط بــا 

ها و حرکت بـه سـمت محصوالت بهداشتی، پشتیبانی از فناوري

ـاي  انقالب صنعتی چهارم، فرصت مناسـب بـراي عقـد قرارداده

 هاي مجازي.المللی تجاري خاص، توسعه فروشگاهبین

دوستی، افزایش تولیدات فرهنگـی، افزایش نوع فرهنگی: )3

احیاي صنایع دستی  افزایش اعتماد عمومی به محصوالت داخلی،

 و تولیدات خانگی.

افزایش سرمایه اجتماعی، اتحاد ملی، باال رفتن  :اجتماعی )4

 ها.وجود آمدن کمپینه ي پزشکی و بن و منزلت جامعهأش

ـار سـالمت محـور مـردم، کشـف  )5 پزشکی: افزایش رفت

ضعف و اشکاالت در مدیریت و سیستم تکنولـوژي  برخی نقاط

ـاز بـه یـک ه اطالعات نظام سالمت، ب ـاس نی وجـود آمـدن احس

ـاختارهاي آن، نامه در مرکز مدیریت بیمارينظام ها و تقویـت س

ـاز در جبران عقب ـاس نی افتادگی و کمبود نیروهاي انسانی، احس

ـته ـا، کسـببازنگري و تغییر نظام آموزش و کوریکولـوم رش  ه

ـتی بـراي تجربه ـاد فرص ـازي، ایج هایی در عرصه آمـوزش مج

ـاد و توسـعه هاي فناوريپیشرفت ـالی بهداشـت، ایج ـاي دیجیت ه

هــا، فرصــتی پزشــکی تلفنــی، رواج بیشــتر اســتفاده از گایــدالین

معرض قرار دادن دانشجویان در  مناسب براي انتقال تجربه و در

ـاس  مقابل شرایط بحرانی، افزایش مراقبت در منزل، افزایش احس

ـارينیاز به فناوري ـیوع بیم ـاهش ش ـاي هاي نوین اطالعاتی، ک ه

واگیر دیگر مثل سرماخوردگی، افزایش رعایت بهداشـت فـردي، 

کاهش تقاضاي القایی، افزایش توان ارتباطات بین بخشی حـوزه 

زنـی و جـذب سالمت، افزایش قدرت بخش سالمت بـراي چانـه

 منابع.

ینــدها، آی شــدن برخــی فرالکترونیکــ علــم و فنــاوري: )6

ـاخت تجهیـزات پیشرفت در برخی رشته هاي علـوم پزشـکی، س

هاي دیگر مثل ریاضی و اپیدمیولوژي در جدید، استفاده از رشته

 هاي اتمام پاندمی.سازي و تخمین زمانطراحی مدل

هوا، کاهش دماي زمین، آلودگی کاهش  زیست محیطی: )7

ـات ها، بجنگلاحیاي لرزه، کاهش وقوع زمین هبـود وضـعیت حی

 وحش.

ضمن شناخت  باید مقابله با تهدیدهاي اپیدمی کرونا، براي

هاي به وجود آمده نیز به موقع تهدیدهاي این بحران، فرصت

هاي دولتی، سازمان تشخیص داده شود و تعاملی سازنده بین

 و مردم ایجاد شود. نهادمردم هايسازمان المللی،بین خصوصی،

 



  همکاران و خلیل کلوانی                                                                                                                                پساکرونا هاي دوران کرونا وفرصت

 

 1400 تابستان، دوم ، شمارههشتم مجله طب پیشگیري، سال
http://jpm.hums.ac.ir/ 

3 

References 
1. Yazdi Feyzabadi V, Mehrolhassani M, Emami 

M, Khosravi S. A review of approaches to 
conceptualize health and its determinants: From 
biomedical approach to one health initiative. 
IRJE. 2018; 13 (Special Issue):145-54. 
[Persian] 

2. Rassouli M, Ashrafizadeh H, Shirinabadi 
Farahani A, Akbari ME. COVID-19 
management in Iran as one of the most affected 
countries in the world: Advantages and 
weaknesses. Front Public Health. 2020; 8:510. 
DOI:  10.3389/fpubh.2020.00510  

3. Dennis MJ. The impact of COVID‐19 on the 
world economy and higher education. Enroll 
Manag Rep. 2020; 24(9):3-3. DOI: 
10.1002/emt.30720 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://irje.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=1025&slc_lang=en&sid=1
https://www.frontiersin.org/people/u/1054199
https://www.frontiersin.org/people/u/1073244
https://www.frontiersin.org/people/u/1024884
https://www.frontiersin.org/people/u/1024884
https://www.frontiersin.org/people/u/864849
https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00510
https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00510
https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00510
https://doi.org/10.1002/emt.30720

