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سی میزان تحقق اهداف راهبردي پویش مهروزي و  برر

ساختن از کرونا پویش   بی طلوع جمعیت امید و آ گاهی 

  ها نشان و نام

 خانوار مخاطب  پویش) 42660(مورد پژوهی:
 

 ** فاطمه زارع پیرحاجی

 دکتري روابط بین الملل دانشجو ي
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  * اکبر رجبی مشهود

   مدیریت کارشناسی يدانشجو

 وکار ماهان عالی کسب دانشکده 

 جمعیت طلوع بی نام و نشان ها  و موسس  مدیر عامل 

 :چکیده

مانی بوجود می ماعی ز عه الالکه اخت یدآ بحران اجت جام یتی در  عادل پد که ت ید  د آ
اندازد .شیوع ویروس بی اجتماعی را به مخاطرهعمومی، عملکرد بهنجار و معمول حیات 

به عنوان بزرگترین بحران در ســالهاي اخیر براي بشــر نه تنها شــرایط را از نظر  کرونا 
شد سالمت به مخاطره انداخته است بلکه منجر به  بحران هاي اجتماعی متعددي هم 

صیه تا چندي پیش شتی تنها راه مقابله با بیماري کرونا، قرنطینه و اجراي تو هاي بهدا
، رکود، مشــکالت روانی و  ت رفتن مشــاغل فراواناین امر به معناي از دســ اســت بوده
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ــر کم برخوردار جام هاي اجتماعیافزایش بحران ــتر قش ــت عو فقر بیش جمعیت  ه اس
ــان به عنوان نهاد مردمی ــر کم  نمود تالش طلوع بی نام و نش با دو پویش در کنار قش

تحلیلی و از نوع کاربردي است با  _این  پژوهش  توصیفی ریدجامعه قرار بگیبرخوردار 
ـــادفی از  این پویش  خانوار مخاطب میزان تحقق اهداف راهبردي   42660نمونه تص

امید به زندگی و کاهش  خشـــونت خانگی و  افزایش همبســـتگی اجتماعی وافزایش (
 .می نماید بررسیرا در جامعه هدف  کاهش آسیب هاي اجتماعی ناشی از شیوع کرونا)

امید به زندگی  فعالیت هاي خیریه،،ســازمان مردم نهاد کرونا ویروس، واژگان کلیدي:
 ،خشونت خانگی،همبستگی اجتماعی،آسیب هاي اجتماعی

 مقدمه

شی از آن در التشیوع بیماري کرونا و مشک سال گذشته نا سیبیک  جدي به  هاي ،آ
ـــار مختلف جامعه وارد آورده  ـــالتو معکرده اقش متعددي چون انزوا، ترس، عدم  ض

از این رو تمامی  ؛و امنیت، گسترش بیکاري و فقر را ایجاد کرده است به آینده اطمینان
ـــازمانها از  جلوگیريبا همکاري مردم براي مبارزه با بیماري و  مردم نهاد ينهادها و س

شتر شیوع سب،  بی سازوکارهاي منا شور دان کارگرفتهبه خود را تمام توان با اتخاذ   تا ک
 دهند.عبور  هاي ناشی از شیوع گسترده این بیمارياز بحران  را

ــوعی  ــادي، فرهنگی   در زمینهبحران ها به لحاظ موض ــی، اقتص ــیاس هاي اجتماعی، س
ـــیم ـــده نظامی تقس که  یدآ اند.بحران اجتماعی از این نگاه زمانی بوجود می بندي ش

عه الالاخت جام یتی در  عادل عمومی، پد که ت ید  یات د آ جار و معمول ح عملکرد بهن
سامان اجتماعی را به مخاطره اندازد؛ شان از فقدان توانایی  یابی و تامین و  این بحران ن

از نظر ســطوح بحران نیز بحرانها در ســه ) 1384تاجیک، (حفظ نظم اجتماعی اســت 
مانی و اجتماعی رخ میدهند؛ از این منظر بحران اجتماعی بحرانی زســطح فردي، ســا

هاي فراتر از موضــوعات فردي یا ســازمانی شــکل ه ر ســطح جامعه و در حیطاســت د
یا افراد ـــوند میگیرد و عموم  یانی،  وردي(زیادي درگیر آن میش ـــت  )1388نژاد و رش

 در حـوزه فعالیتهـاي داوطلبانـه و نیکوکارانـه همـت فراوانـی همواره  جامعـه ایرانـی 
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ـواري  ـوادث ناگ ـت. ح ـه آورده اس ـه صحن ـیلب ـه و س ـون زلزل آسیب هاي و ،فقر چ
ـــوع کودکان کار اکنون در بحران اپیدمی  اجتماعی مانند اعتیاد کارتن خوابی و موض

در کنار سازمان هاي  مشـــارکت داوطلبانـــه مـــردم ایـــران  با اتفاقـــات بزرگی کرونا 
ــدم مردم نهاد و خیریه ها   ــا قـ عی هاي مردمی به وجود آمده است. مشارکت اجتمابـ

در بحران هاي ملی از مهمترین عوامل کاهش آســیب هاي اجتماعی حاصــل از بحران 
شان  ست از اولین روزهاي اعالن جمعی همه گیري بیماري کرونا، جمعیت طلوع بی ن ا

، با بهره گیري از مشارکت هاي مالی و اجتماعی خیرین و نهاد مردمییک  عنوان ها به
کنار مردم ایران ایستاد تا به کمک کسانی بیاید که داوطلبان با دو پروژه بزرگ ملی در 

 .شان  با همه گیري کرونا تحت تاثیر قرار گرفته بود سالمتی و معیشت
سازیم«پروژه   3578محلول ضدعفونی و  45283با توزیع » از کرونا امید و آگاهی می 

آغاز نمود  و ماسـک در ماه هاي اولیه این اپیدمی فعالیت خود را   23675لیتر الکل و 
در ادامه با شــروع قرنطینه خانگی و از بین رفتن مشــاغل قشــر آســیب پذیر جامعه با 

به تهیه، بســته بندي و پخش مواد ضــدعفونی و بســته هاي »  آیین مهرورزي«پویش 
هزار بسته ازراق فعالیت خود را ادامه  42660ارزاق در نقاط آسیب پذیر کشور با تهیه 

الت کم برخوردار تهران ، چهارراه ها و حاشیه تهران آغاز شد و به داد. این پروژه از مح
سید شور ر سر ک سرا ستاهاي کم برخوردار و دورافتاده  شهود شهرها و رو .اکبر رجبی م

را افزایش امید در جامعه در ویش ها مدیر عامل این جمعیت اهداف راهبردي این پ
و خشونت خانگی و افزایش  دوران اپیدمی ویروس کرونا و کاهش آسیب هاي اجتماعی

 همبستگی اجتماعی ایرانیان عنوان کرده است.

 زمینه و هدف:

بررســی میزان تحقق اهداف راهبردي فعالیت هاي  جمعیت طلوع بی نام ونشــان ها ( 
ـــتگی اجتماعی وافزایش  ـــونت خانگی و  افزایش همبس امید به زندگی و کاهش  خش

خانوارمخاطب  پویش  42660نا) درکاهش آســیب هاي اجتماعی ناشــی از شــیوع کرو
شور پویشآیین مهروزي و سر ک سرا سازیم در  این  پژوهش   از کرونا امید و آگاهی می
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خانوار مخاطب   42660تحلیلی و از نوع کاربردي است با نمونه تصادفی از  _توصیفی 
نمونه از طریق پرســشــنامه در چهار شــاخص مورد  380این پروژه  نمونه قابل تعمیم 

 .تهیه گردیده است نظر

 مواد و روش :

پرسشنامه یک خشونت خانگی علیه زنان یک فرم ثبت اطالعات دموگرافیک می باشد 
به عالوه سواالتی در رابطه با سنجش انواع  خشوت خانگی علیه زنان خشونت جنسی 
خشونت روانی خشونت اقتصادي که از پرسشنامه محسنی تبریزي و همکاران استخراج 

پرسشنامه دوم سنجش هویت ملی و اجتماعی این پرسشنامه در سه بخش .شده است
هویت ملی و اجتماعی می پردازد سنجش  بههویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن 

 که از پرسشنامه سلگی و همکاران استخراج شده است.پرسشنامه سوم امید به زندگی
لران، ایرونیک و همکاران پرسشنامه امیدواري که توسط اشنایدر، هاریس، اندرسون، هو

ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد پرسشنامه تهیه شده است و هدف آن 
ـــان ها بر بهبود کیفیت زندگی  را چهارم تاثیرات عملکرد جمعیت طلوع بی نام و نش

سی می کند. سی برر ضعیت کیفی زندگی افراد را در چهار بخش برر شنامه و س این پر
اعتیاد و کارتن خوابی میزان بزهکاري و وضعیت تحصیلی افراد در حال می کند میزان 

مورد بررسی  در بهبود کیفیت زندگی افرادپویش آیین مهروزي تحصیل خانوار و تاثیر 
ـــت. ـــتفاده از نرم افزار داده قرار گرفته اس ـــریب  داده ها  spss  ها با اس از طریق ض

سپیرمن همبستگی پیرسون  و  ندا تحلیل قرار گرفتهمورد تجزیه و مورد  گام به گامو ا
  محاسبه شده است. 39/0نباخ وجهت پایایی درونی پرسشنامه ضریف الفاي کر

  کرونا دوران در نهاد(سمن) مردم هاي سازمان نقش

 سازمان این هستند. جامعه سالمت ارتقاي پنهان نظام (سمن)، نهاد مردم هاي سازمان
قل داوطلب، هاي ـــت فاعی عین در و بوده دولت از مس  مردم خدمت در بودن، غیرانت

ــتند ــداي دلیل، همین به و هس ــوند. می نامیده مردم ص ــمن ش ــط و نماد ها، س  واس



مجموعه مقاالت سومین همایش ملی 
خیرماندگار(مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور 

 )ایرانخیر در 
 1399اسفند  12بنیاد خیریه راهبري آالء، 

 
 

 
© Khaire Mandegar ۳rd National Conference 
Tehran, ALA Charity Foundation, 2 March 2021  

5 

 ســالمت، ارتقاي اصــلی بازوهاي از یکی نیز مردم مشــارکت و هســتند مردم مشــارکت
 )1399(دماري،بهزاد،است. جوامع سالمت در عدالتی بی و فقر کاهش

ساسا مسئله رونا به بیماري ک اليویروس کرونا و ابت هرچند منشاء بیولوژیکی دارد اما ا
ـــت زیرا هم پیامد اجتماعی و هم عواقب اجتماعی دارد. بیماري ک  رونااي اجتماعی اس

سبک زندگی و میزان ارتباطات  سته به فرهنگ غذایی،  علت اجتماعی دارد چرا که واب
شود و پیامد اجتماعی دارد چون  شیوع آن می  شد که موجب انتقال و  اجتماعی می با

شــده کل اجتماع و ســازمان هاي  ثهمه گیر بوده و اســترس جمعی ایجاد کرده و باع
یت عال ید و ف ما هاد را درگیر خود ن ند، ع مردم ن ماعی را مختل ک ه بر آن الوهاي اجت

عوارض اجتماعی کرونا در دوره پســا کرونا نیز ادامه خواهد یافت و به نظر میرســد فقر 
 یکی از مهمترین عوارض پایدار آن است. 

ـــگیري و  کرونا پس اجتماعی بودن بیماري  ایجاب می کند تا حتی المقدور براي پیش
ــتفاده کنترل آن از تمامی ظرفیت هاي اج ــازمان هاي مردم نهاد اس تماعی از جمله س

 )1399(بهرامیان،زهرهشود. 
ــازمانهاي مردم نهاد، براي توســعه اجتماعی و تامین نیازهاي انســانها و بهبود  وجود س

شارکت آنها در کنار  المتیس شرایط م شان از طریق فراهم کردن  و کیفیت زندگی ای
 .دولت ها ضروري است

ع بی نام و نشــان ها در دوران کرونا نه تنها در بخش آموزش فعالیت هاي جمعیت طلو
عمومی جهت پیشگیري و توزیع رایگان ماسک و الکل در میان محالت کم برخوردار و 
تهیه گان براي کادر درمانی  بیمارســتان ها و پخش ارزاق براي قشــر کم برخوردار بود 

س سازمانی این نهاد مردمی ا شد و آن تغییر بلکه حامل یک پیام که پیام  ت نیز می با
ست. سیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی ا سبت به فرد آ در این پویش ها  نگاه جامعه ن

شان ها  در کنار دواطلبان و  افراد بهبود یافته از کارتن خوابی جمعیت طلوع بی نام و ن
 خیرین به خدمت رسانی به مردم مشغول بودند.
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شانبیجمعیت طلوع سیبها حامی افرادن ست که در چرخه آ هاي اجتماعی گرفتار ي ا
ـــده هاي اجتماعی روز به روز بر تعداد آنها تفاوتی جامعه و بحراناند و به دلیل بیش

ست اندازي و ارتقاي پروژهشود این جمعیت با راهافزوده می شگیرانه در تالش ا هاي پی
سیب ضمن کمک به افراد آ ضور پویا و هاخوابی و خانوادهدیده از کارتنکه  شان، با ح ی

خیز و توانمندسازي و آموزش افراد در معرض آسیب، از ورود افراد موثر در نقاط آسیب
خوابی و اعتیاد جلوگیري کند. همچنین  در مرحله آخر از روند درمان به چرخه کارتن

(وصل به بدنه جامعه) فرد آسیب دیده از کارتن خوابی؛ فرد از یک طرد شده از اجتماع 
دیل به فرد فعال اجتماعی می شـــود که در بحرانهاي مختلف در کنار مردم قرار می تب

ـــت که بی تفاوت بودن  ـــل از بیماري کرونا نیز عاملی اس گیرد .بحران اجتماعی حاص
نسبت به آن می تواند باعث افزوده شدن شماري بیشتري از افراد جامعه در این چرخه 

 معیوب گردد. 
شاخص هاي آسیب هاي اجتماعی میزان افزایش نشان میدهد مطالعه  این  هاي یافته

هدف این پژ عه  جام کاري و دزدي در  کارتن خوابی و بزه یاد و  ن اعت وهش بـــا م�ـــانگنی
ــان   میان زیاد و خیلی زیاد 4عدد از  ٣٫١٣ ــیب ها اجتماعی را نش افزایش فزاینده آس

یب هاي اجتماعی می دهد بحرانی که در دوران پساکرونا شاهد آن هستیم افزایش آس
خواهد بود. اما تغییر نگاه جامعه نسبت به فرد آسیب دیده از کارتن خوابی که شاخص 
ــازمان مردم نهاد  ــت پیام تمامی فعالیت هاي این س مهمی در کاهش این بحران ها اس

 است.
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 در دوران کروناوضعیت  فقر 

ایجاد امید در جامعه کمک آیین مهروزي و از کرونا امید و آگاهی می ســازیم با هدف 
معیشــتی به مردم کم بضــاعت  با مشــارکت باال مردم بر آن بود در کنار انجام فعالیت 
ـــیده از اپیدمی کرونا در اوج روزهاي  هاي خیرخواهانه نوعی همدلی در جامعه ترس

شاغل روز مزد مانند  و قرنطینه ضاعت که به م شار کم ب شتی اق از بین رفتن چرخه معی
 و کارگی مشغول بودند داشته باشد . دست فروشی

اي و جهانی به اندازه شیوع کرونا نتوانسته س از جنگ جهانی دوم، هیچ بحران منطقهپ
اســت این چنین تاثیر مخربی بر اقتصــاد جهانی بگذارد. با توجه به نبود درمانی براي 

ـــیهتنها راه مقابله با بیماري کرونا، قرنطینه و اجراي  کرونا تا چندي پیش هاي توص
است. این امر به معناي  بوده هاوشوي مرتب دستبهداشتی مانند زدن ماسک و شست

ــکالت روانی و افزایش بحران ــاغل فراوان، رکود، مش ــت رفتن مش هاي اجتماعی از دس
ست ست .ا سیا سیار اهمیت دارد، لزوم  شورها آنچه ب گذاري اجتماعی در دو در همه ک

ا و مشاغل از دست رفته و نیز توسعه بهداشت عمومی هاي اجتماعی از فقربعد حمایت
شــوند و مشــکالت اقتصــادي و اجتماعی افزون اســت در این وضــعیت فقرا، فقیرتر می

ضل روبهمی رو بود و با ظهور کرونا شود. ایران تا پیش از ورود به دوران کرونا با این مع
هاي اخیر با رکود و سال این بار رکود تورمی به وضعیتی جهانی بدل شد ایران در طول

ـــادي روبه ـــد اقتص ـــطح کلی و افزایش فقر از کاهش جدي رش رو بوده که کاهش س
ــانه ــت. مینش ــتهاي آن اس ــیاس گذاري اجتماعی و با دگرگونی در برخی از توان با س

ها فرصــتی براي بهبود اوضــاع و حرکت در جهت مثبت اســتفاده روندها، از این بحران
 )1399,وحانیاحسان مردوخ ر .(کرد

ـه  اسکار لوئیس فرهنگ فقر را مجموعه ـد ک ـی دان ـا م اي از ارزشها، نگرشها و رفتاره
ست که طبق آن  سازگار با موقعیتی ا ست و  سط ا ضرورتاً متفاوت با فرهنگ طبقۀ متو

 )1966به افراد فقیر اجازه نمیدهد با جامعۀ حاکم یکپارچه شـوند (لـوئیس، 
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ـاي )  1953 , لوئیس(در تحقیق دیگري که  ـه ه ـا در محل ـالب کوب ـد از انق قبل و بع
ـــامالً از  فقیرنشین کوبا انجام داد به این نتیجه رسید که اگرچه در آن محله ها فقر کـ
ـــین نرفته است، اما فرهنگ فقر در آن جا از بین رفته است و حرکتی که انقالب در  بـ

فقر شــد؛ زیرا احســاس بدبختی، بی آن جا به وجود آورد موجب از میان رفتن فرهنگ 
عالقگـــی و نومیدي که همگی از وجوه مشخصۀ فرهنگ فقر در محله هاي فقیر نشین 
سبت به رهبران  شم می خورد و مردم ن سیار کم به چ ست در بین این مردم ب شهرها
خود اعتماد بسیاري داشتند و امیدوار بودند که در آینده زندگی بهتري داشته باشند . 

ـد ا ـردم مملکت را متعلق به خود می دانستند و به علت احساس تعلق بع ـالب، م ز انق
شرف،  ساس قدرت و اهمیت می کردند (ا شتند اح شور خود دا سبت به ک باالیی که ن

1355 :94(  
ــاهش فرهنگ فقر بیش از فقرزدایی میتواند در کاهش انحراف اجتماعی  ــابراین، کـ بنـ

 .مؤثر باشد

مخاطبان این %98 مطالعه نشـــان میدهد که این  هاي تهیافطبق جدول شـــماره یک 
ند  یک میلیون زیر خط  %58,1پروژه زیر خط فقر قرار دار مد کمتر  با در آ ها  از آن

محالت حاشــیه تهران  افراد در طبق پژوهش صــورت  گرفته اي . گرســنگی قرار دارند
ــیبهاي اجتماعیها فرهنگ خردهفقیر  ــیب ي دارند که آن ها را در مقابل آس پذیر  آس

شارکت پایین  شمندي فقر، م ــــد . از جمله می توان به مواردي مانند ارز ــــی کنـ مـ
اجتماعی و عـدم تعلـق روحیۀ شهروندي، این جا و اکنون بودن و عدم تمایل به آینده 

ـواهی و لذتجویی، بی توجهی به قانون و مسئولیت ـان خ ـري، هیج گریزي مردان  نگ
 )١٣٩٤د�گران (، ستار و پروین (.اشاره کرد

ــوع تولید متحوا فرهنگیپروژه آیین مهروزي در کنار توریغ ارزاق با    بر حول این موض
ساندن  شان بدهد و  با کمک کردن و یاري ر آن بود که چهره عریان فقر را در جامعه ن

ضا  صله مختلف اع شهر ها  راهاي اجتماعی جامعه فا شیه  تا  کوتاه کند موجود در حا
 .را کاهش  بدهدکه از تبعات فقر  اقتصادي است   را  نگیفقر فره بتواند
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 افراد میزان در آمد  جدول شماره یک
 میزان درآمد فراوانی درصد درصد متغیر درصد تجمیع

 بدون در آمد 38 10,0 10,0 10,0

ــک  183 48,2 48,1 58,1 ــر از ی ــمــت ک
 میلیون تومان

بین یک میلیون تا  87 22,9 22,8 80,9
 توماندو میلیون 

تا ســــه  55 14,5 14,5 98,9 بین دو 
 میلیون تومان

تا پنج  17 4,5 4,5 100,0 بین ســـه 
 میلیون تومان

 

 خشونت خانگی علیه زنان

ـــیوع کرونا ماندن در خانه امند ـــرایط ش جلوگیري از ابتال به کرونا  براي ترین راهر ش
ـــود، اما نه براي آن افرادي که با نامیده می ـــونت خانگی در ش خانه ماندن درگیر خش

سیاري از زنان و کودکان با ماندن در خانه مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می شوند. ب
آســـیب هاي زیادي در زمینه ، اقتصـــادي ، اجتماعی و  19_ویروس کوییدگیرند. می

شونت هاي خانگی می  ست که یکی از مهمترین آنها افزایش خ خانوادگی به بار آورده ا
 اشد.ب

در اکثر کشـــور ها براي کنترل ویروس کرونا به مردم پیشـــنهاد شـــده تا در قرنطینه 
خانگی به سر برند و همین مسئله باعث ایجاد تنش هاي خانوادگی شده. افرادي که در 
کنار ترس و اضطراب از آلوده شدن به وسیله این ویروس از مشکالت اقتصادي به دلیل 

برند، فشار زیادي را متحمل می شوند و همین مسئله  عدم فعالیت هاي کاري رنج می
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باعث می شود تا آستانه تحمل آنها پایین آمده و رفتار هاي خشونت آمیز افزایش پیدا 
کند. بسیاري از زوجین به دلیل مدت زمان طوالنی تري که در کنار یکدیگر به سر می 

ــبت به م ــتن زمان فردي براي خود و عدم آگاهی نس ــویی برند و نداش هارت هاي زناش
بیش از سایرین دچار تنش می گردند و گاهی این تنش ها به خشونت ختم می شود و 

 .البته اکثر قربانیان این تنش ها زنان هستند

ــونت بورزند، پس به اعتقاد باندورا، فرزندان از والدین خود یاد می گیرند که چگونه خش
شونت را در خانواده تج سالی خ ستند به ربه میافرادي که در خرد شاهد آن ه کنند یا 

ـــالی آن را به کارمیاحتمال زیاد در بزرگ چنین بین میزان برخورداري از گیرند، همس
ــونت و کنترل بر رفتار طرف مقابل، رابطه ــکاري ◌ٴ منابع قدرت و اعمال خش  وجود آش

ـــاس این بر. دارد نانی اس ـــیالت از که ز ـــغل باالتر، تحص  تريبیش درآمد و بهتر ش
 .اندگرفته قرار خشونت مورد ترکم برخوردارند

ـــان میدهد که این  هاي یافته ـــخ دهندگان زنان بودند در  %48,16 مطالعه نش از پاس
شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان که از زنان  پاسخ دهنده  پرسیده شده است 

ــط میان   5از عدد  2,5348داده ها با میانگین   ــت که اغلب اوقات  و  گاهیمتوس اس
شونت ها  شان می دهد خ سیار باالي ن شونت خانگی علیه زنان را در  میزان ب میزان خ

و جسمی  خشونت جنسی و  خشونت اقتصادي است. شونت شامل خشونت روانی  خ
ــوص  ــت در خص ــته اس ــتگی منفی نتوانس انجام پروژه هاي خیر خواهانه با عدد همبس

که براي این پژوهش نشان می دهد کاهش خشونت خانگی مو ثر واقع شود. تحقیقات 
ـــت  نیاز به  ـــیب ها که متوجه افراد اس فرهنگی و  هاي ، تدوین برنامهکاهش این آس
شتر  صادي و خیرخواهانه  بی شکالاجتماعی مددکاري و اقت می  تجهت کاهش این م

 باشیم.

 سنجش هویت ملی و اجتماعی

شایع در جهان ب سی  ی تردید دیر یا زود بیماري کرونا نیز همانند هزاران بیماري ویرو
ـــیوع پیامدهاي  از بین خواهد رفت اما همان طور که این بیماري خطرناك در زمان ش
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سیاري  ستخوش تغییرات ب ست، جهان پس از کرونا نیز د شته ا سیاري را به همراه دا ب
بخش عمده پیامدها و تغییرات چه خواهد بود اما هر چند هنوز نمی دانیم  .خواهد شد

ــی و فرهنگی همچنین  ــیاس ــادي س می توان گفت که قطعاً تمام ابعاد اجتماعی اقتص
سان ها تغییر خواهد یافت. به اعتقاد برخی از  سبک زندگی ان روابط بین افراد جامعه و 

اجتماعی  جامعه شناسان و متخصصان علم رفتار، همدلی، مودت، همبستگی و انسجام
 .می تواند دستاورد عبور از بحران ناشی از شیوع بیماري کرونا باشد

هاي بزرگی که بر پیکر مردم این سرزمین با رنج آشنایند. تاریخی پرحادثه به رغم زخم
اجتماعی ما وارد کرده اســت اما احســاســی از همدردي و غمخواري نیز به اقوام متنوع 

شان آن را در ست. ن سنتروحیات مهمان ایرانی داده ا هاي گرم ها و آییننوازي و انواع 
ـــیوع بیماري کرونا فارغ از همه غماجتماعی و همیاري می ـــهبینیم. ش ها و ها و غص

شارکت  صان امر و با م ص شفافیت و عقالنیت و رجوع به متخ صائبش که البته باید با  م
رجوع بشود، ممکن  هاي انسانی و اجتماعی و ملی رفع وخود مردم با کمترین خسارت

ــت داللت ــد. مردم از این بحران درساس ــته باش هاي فراوان ها و آثاري نیز با خود داش
آموزند. یک تجربه بزرگ، شاید ارتقاي سطح درك ما از اصلِ اصیلِ به هم پیوستگی می

ست. چگونه وقتی  سالمت و زندگی ما به هم تنیده ا شد. چگونه  شت اجتماعی با سرنو
ضوي به درد م ضوها را یع  مرزهاي از فراتر حتی را این امروز. ماند نمی قرار آید دگر ع

هاي ما فکر همبستگی کنیم. این می تواند در نسلهانی تجربه میج مقیاس در مانملی
اند و آمادگی خواهند داشت قدر یکدیگر اجتماعی را تقویت بکند. مردم از هم دور مانده

 را بیشتر بدانند

با جمعیت طلوع بی   نا  یدمی کرو یک اول اپ با پویش هاي که در پ ها  ـــان  نام و نش
ست بر  صحه اي ا ساند  پروژه از کرونا امید و  آنهمراهی خیرین و دواطلبان به انجام ر

آگهی می ســـازیم که در روزهاي کمبود ماســـک و مواد ضـــدعفونی خلعه بزرگی بود 
ست با همراهی  ضدعفونی تولید کند و با همراه توان سک و مواد  خیرین و دواطلبان ما
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شهر تهران آنها را در میان نیازمندان کودکان  سازمان مردم نهاد و خیریه هاي  کردن  
ها,کار ناطق کم برخوردار  توزیع کند. کارتن خواب مده و م ـــرح آن در جدول دوم آ ش

   است.

ـــته ارزاق براي تامین  200تامین آیین مهروزي که هدف اولیه آن  بعدي  پویش و بس
شده بود با  شروع  شش جمعیت   سیب تحت پو مایحتاج دو ماه خانوارهاي در معرض آ

 هزار بســته ارزاق 42پویش با همدلی مردم توانســت بیش از  زهفته از آغادو گذشــت 
سوم  شماره  سته هاي   جدول  سر مهین عزیزمان را تامین و توزیع  کند ب سر تا  را در 

ست  ارزاق شرق ایران در روزهاي قرنطینه د شمال و جنوب و غرب و  این جمعیت در 
سید و نوید امید و همدلی می داد  ست ر شان میدهد که این  هاي یافتهبه د  مطالعه ن

ستگی ملی با میانگین   شاخص همب سط میان  4از عدد 3,650در  کامال و  موافقممتو
با عدد همبستگی  میزان همبستگی ملی را میان افراد بسیار باال نشان می دهد  موافقم

ـــپیرمن ارتباط 082/0 مثبت و  معنا داري میان فعالیت هاي خیرخوهانه و  با روش اس
 افزایش همبستگی ملی در افراد را نشان می دهد.

ــتگی را بیدا ــت، روح همبس ــه در ایران بلیات و فجایعی که روي داده اس ر کرده همیش
ست. بلکه  سعه یافته ا شده و تو ستگی، بعد از فاجعه، نهادینه  ست اما بندرت این همب ا
ـــت. یک علت عمده ایرادهاي  ـــده اس بعد از مدتی دوباره فروکش کرده و هدر داده ش
ــارکت آزاد  ــترهاي حقوقی براي مش ــاختاري بود. فقدان بس ــتی مدیریتی و س ــیاس س

ضعفهاي درونهاي اجتماعی و خالقیتگروه ساختاري و قانونی در جوش آنها و  هاي 
ــازمان ــهري و محلههاي مردمحمایت مؤثر و پایدار از س اي، نهاد و نهادهاي مدنی و ش

 ترین مانع همبستگی اجتماعی ما بوده است. گمان بزرگبی
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 پویش از کرونا امید و آگاهی می سازیمجدول دوم 

لول  ح م
 ضدعفونی

ــــتــه  بس
 خوراکی

ـــب  نوشیدنی ـــال ق
 صابون

لکــل  ماسک دستکش ا
 به لیتر

مــــایــــع 
 دستشویی

45283 16543 10878 31230 10840 23675 3578 9905 

 پویش آیین مهروزي  جدول سوم  

ــه  ــب ــع ج
 شرینی

کنســــرو 
 ماهی تن 

ــو  ــل ــی ک
 گوشت

ــه  عدد مرغ بســــت
 بهداشتی

ــه  کیلو برنج بســــت
 ارزاق

108 841 1780 7008 17031 50198 42660 

 

 امید به زندگی 

شاوره و  شد و چارچوب مهمی براي فهم امید در م شنایدر معرفی  سط ا نظریه امید تو

ست (زاهد بابالن و همکاران، ست داده ا ) امید به عنوان یکی 1390کارهاي بالینی به د

ــعب العالج  ــکالت و حتی بیماریهاي ص ــازگاري با مش ــان در س از منابع مقابله اي انس

م میــد  ـــود. همچنین ا ظر گرفتــه می ش ــه عنوان یــک عــامــل درن ــد ب توان ی 

شفادهنده،چندبعدي، پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی در سازگاري با فقدان 

شد(هارپر، شته با شر را ناامید کند. نظر میه ب). 2004دا سته ب سد بحران کرونا نتوان ر

هرچند که احســـاس تنهایی او را افزایش داده اســـت اما درنهایت با وجود غیرمنتظره 
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ویکم باز هم بشــر توانســت شــرایط را مهار کند و اي در قرن بیســتچنین پدیده بودن

تایج  ـــال به ن یا تالش کردند تا کمتر از یک س نهادهاي علمی و تحقیقاتی در کل دن

ها بنابراین باید گفت خیلی .اي براي تولید واکسن دست یابندقبول و امیدوارکنندهقابل

ست ندادند و به ا شان را از د سیدند که میامید توان بحران کرونا و عواقب ین نتیجه ر

هاي ناشی از آن را پشت سر گذاشت و با وجود تلخ بودن شرایط در مقایسه با بیماري

ــنده دیگري مانند بیماري ــرطان میکش توان کرونا را مهار کرد. درواقع هاي قلبی یا س

 .اختیار بشر قرار بگیردهاي ارتباطی باعث شده افق روشنی در پیشرفت تکنولوژي و راه

ـــه گروه از افراد جامعه ایجاد کرده اما  ـــترش بیماري کرونا نوعی ناامیدي را در س گس

ــت و درمان در حال تالش و فعالیت ــه بهداش ــت؛ اول، فعاالنی که در عرص اند، دوم اس

ــت به گریبان ــوم، توده مردمبیمارانی که با مرگ دس ــر  که اند، و س در بیم و امید بس

ــد، نه وعده و وعید. برندمی ــتوار باش هاي واهی، وقتی طوفان امید باید روي واقعیت اس

سخت و تلخ مردم را فرا می شمگیرد و ابرحوادث  ها هاي تیره فقر و بیماري و مرگ چ

دارد، در این صــورت را از دیدن آنچه در اعماق جامعه در حال رخ دادن اســت باز می

ـــت می ایمان به آینده را که زاینده امید ـــت از دس ـــیاهی یاو معناس  و سدهند و س

ــــال ــــتــیص ــر اس  )1399-(حــبــیــب اهللا پــیــمــان .گــرددمــی چــیــره هــادل ب

سپینوزا، گفته به ستن براي اراده و آینده به ایمان وقتی ا سلیم نیز بدن گردد، فلج زی  ت

سوار میه. امید باید بر آیندشودمی مرگ و بیماري شانهاي  هاي آن در زمان شود که ن
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شانه ست. یکی از این ن ست، حال پیدا ا ستگی ا ها تقویت دوباره حس همدردي و همب

نشــانه دیگر امید افزایش تعداد افرادي اســت که با ســلب امید و قطع اتکا و اعتماد به 

ـــاختار هاي مدنی خود گردان و مبتنی بر روابط هاي کالن و ناکارآمد، در قالب نهادس

کنند با کارآفرینی و ارایه انواع خدمات دالنه ســعی میانســانی، دموکراتیک، برابر و عا

ــروري و یا زیر بنایی ــرایط  ض ــند. (حبیب اهللا  بهبود را دیگران و خود زندگی ش بخش

ــبانه روزي دواطلبان  این جمعیت در دوران قرنطینه و 1399-پیمان ) فعالیت هاي  ش

در تهران تا دور افتاده اپیدمی کرونا براي تهیه و بســته بندي و ارســال از دفتر مرکزي 

سیده  ضا تر ترین نقاط مرزي و همت خیرین جمعیت براي تامین مالی این پویش در ف

شان میدهد که این  هاي یافتهاز کرونا خود نوید امید به روزهاي بهتر بود. در  مطالعه ن

سط میان  4عدد از عدد  2,7178شاخص امید به زندگی با میانگین     زیاد  و کم متو

عدد همبستگی   .امید به زندگی  را در میان افراد در حد مطلوبی نشان می دهد میزان

باط مثبت و  معنا داري میان امید به زندگی و افزایش  39/0 ـــپیرمن ارت با روش اس

 همبستگی ملی در افراد را نشان می دهد.

 تاثیر پروژه اي خیریه در کاهش آسیب هاي اجتماعی

ــعیت کیفی زندگ ــنامه وض ــش ــی می کند پنج ی افراد را در این پرس  _ یکبخش بررس

ـــه کارتن خوابیمیزان افزایش  _ دو  اعتیادافزایش میزان   بزهکاري افزایش میزان _ س
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هار خانوار  _ چ یل  ـــ حال تحص ـــیلی افراد در  یت تحص ـــع هاي _ پنجوض تاثیر پروژه 

ندگی افراد یت ز ها در بهبود کیف ـــان  نام و نش یت طلوع بی  نه جمع ها مورد  خیرخوا

 است. یافته ها در جدول چهارم به تفصیل آمده  قرار گرفته است.بررسی 

 تاثیر پروژه اي خیریه در کاهش آسیب هاي اجتماعی: جدول چهارم 

 توضیحات میانگین شاخص

ـــط میان زیاد و خیلی زیاد را  4از عدد  3,18 میزان افزایش  اعتیاد  متوس
 نشان می دهد

ـــط میان زیاد و خیلی زیاد را  4از عدد  3,15 میزان افرایش کارت خوابی متوس
 نشان می دهد

فزایش هزینــه هــاي  میزان ا
 معیشتی 

ـــط میان زیاد و خیلی زیاد را  4از عدد  3,36 متوس
 نشان می دهد

ـــط میان زیاد و خیلی زیاد را  4از عدد  3,06 میزان بزهکاري و دزدي متوس
 نشان می دهد

متوسط میان متوسط و زیاد را نشان  4از عدد  2,85 تا ثیر پویش آیین مهروزي
 می دهد

سک و  سی به ما ستر میزان د
 الکل

متوسط میان متوسط و زیاد را نشان  4از عدد  2,73
 می دهد

ید و  نا ام تاثیر پویش از کرو
 آگاهی می سازیم 

متوسط میان متوسط و زیاد را نشان  4از عدد  2,73
 می دهد
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متوسط میان متوسط و زیاد را نشان  4از عدد  2,82 آموزش مجازي محصلین 
 می دهد

متوسط میان متوسط و زیاد را نشان  4از عدد  2,62 میزان ترك تحصیل
 می دهد

متوسط میان متوسط و زیاد را نشان  4از عدد  2,96 تاثیر کمک هزینه تحصیلی 
 می دهد

 

ستگی   سپیرمن ارتباط مثبت و  معنا داري میان فعالیت هاي  22/0عدد همب با روش ا
 خیرخواهانه و بهبود کیفیت زندگی در افراد را نشان می دهد. 

در قسمت فعالیت هاي خیر خواهانه و کا هش آسیب هاي اجتماعی  ارتباط معنا داري 
 میان این دو متغیر را نشان نمی دهد. 

 

 نتجه گیري :

ــتند و در آمد آنها کمتر از یک میلیون تومان می  58,1% ــنگی هس افراد زیر خط گرس
شد  سر می  %98با سه میلیون تومان در فقر مطلق به  صد افراد با در آمد کمتر از  در

 برند.
گاهی متوسط میان   5از عدد  2,5348شاخص خشونت خانگی علیه زنان با میانگین  

شو  و اغلب اوقات ست که میزان خ شان می ا نت خانگی علیه زنان را در  میزان باالي ن
 دهد
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سط  4از عدد   3,0650سنجش هویت ملی و اجتماعی با میا نگین شاخص  میان متو
شان  کامال موافق موافق و  ستگی ملی و اجتماعی را در افراد باال ن ست که میزان همب ا
 می دهد

ست ک 4از عدد  2,7178شاخص امید به زندگی با میانگین   سط و زیاد کم ه  ا و متو
 نشان می دهدمتوسط میزان امید به زندگی را را در افراد 

شاخص  شان ها بر بهبود کیفیت زندگی  در  تاثیرات عملکرد جمعیت طلوع بی نام و ن
یانگین  عدد  2,9691افراد م یان  4از  یاد کم م ندگی    و ز تاثیر را در بهبود ز میزان 

 دهد. را متوسط نشان میافراد  
ـــت آمده  می توان نتجه گرفت که عملکرد جمعیت طلوع بی نام و  از داده هاي بدس
ستگی اجتماعی  و  سه هدف راهبردي خود همب ست در  سته ا شان در مخاطبان  توان ن
شاخص کاهش  امید به زندگی و بهبود کیفیت افراد تا حدودي موفق عمل کند. اما در 

ــیب هاي اجت ــونت خانگی علیه زنان و کاهش آس  –کارتن خوابی  –ماعی (اعتیاد خش
شود .  ست  موثر واقعه  سته ا شان می دهد بزهکاري)  نتوان که تحقیقات این پژوهش ن

فرهنگی و  هاي ، تدوین برنامهبراي کاهش این آسیب ها که متوجه افراد است  نیاز به 
شتر  صادي و خیرخواهانه  بی شکالاجتماعی مددکاري و اقت می  تجهت کاهش این م

 باشیم
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