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 چکيده 

که در ووهان    ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۱از    .ای را به بار آوردمشکالت عدیده   ،کرونا در جهان  ویروسشیوع  

این ویروس برای اولین بار کشف شد جهانیان با نگرانی موضوع را به دقت پیگیری کردند چراکه    ،چین

زمانی که این ویروس    .های اقتصادی کشورها وارد سازدتوانست ضربات سنگینی به برنامه له می ااین مس 

تا ضررهای    یافت کشورها تمام تالش خود را به کار گرفتندگسیخته در جهان گسترش می به شکل لجام 

ها  ترین دستور کار دولتدر واقع مهم  .ویروس کرونا را به حداقل برسانندگیری  همهاقتصادی برآمده از  

  آن کاهش ضررهای اقتصادی برآمده از گسترش    این ویروس،بعد از اتخاذ اقدامات برای توقف شیوع  

ای مادی که گسترش این در کنار ضرره   .معنایی و روحی جوامع شد  ابعادبود اما کمتر توجهی به  

توجه به    .عارض شد  ،جوامع  یهای فراوان روحی فردی و اجتماعی بر بدنه ویروس به بار آورد آسیب

ها ضروری است و برای درک اهمیت آن الزم است تا وضعیت کنونی را بازنمایی  نیز برای دولت   جنبهاین  

نا در روسیه کشف شد و همین موضوع  دو مورد ابتال به ویروس کرو   ،۲۰۲۰ژانویه سال    ۳۱از    .کنیم

زندگی    وسیعی از ابعاد  یعمالً گستره   شد.روسیه    یسرآغازی برای تغییرات و تحوالت اساسی در جامعه

ابعاد روحی و روانی    بحراناین    در نتیجه،  در این کشور تحت تأثیر قرار گرفت وفردی و اجتماعی  

های  تواند درک زیادی از حوزه روسیه می  ینمونه  یمطالعه  .روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داد یجامعه 

به  دهدعمومی جهان  که  .دست  داد  خواهیم  پاسخ  پرسش  این  به  پژوهش  این  چه    در  در  تحوالت 

ویکرد  با استفاده از روش کیفی و با ر  ،در پاسخ  ی روسیه شد؟هایی باعث بیشترین تاثیر بر جامعهحوزه 

کتابخانه -توصیفی اسناد  و  مدارک  به  رجوع  با  و  پژوهش تحلیلی  و  به  ای  گرفته  موجود صورت  های 

این است که ش  .بازنمایی وضعیت موجود در روسیه خواهیم پرداخت بر  وع ویروس کرونا در  یفرض 

آمده و    اجتماعی و فردی را متاثر ساخت و تغییرات به وجودزندگی  وسیعی از ابعاد    یگستره   ،روسیه

تأثیرات مخربی بر جای    ،روسیه  یهای روانی جامعه بر جنبه   بحرانین  د تا اشوک برآمده از آن باعث ش

های فرهنگی و هنری،  مهمترین تحوالت که منجر به متاثر شدن روان جمعی شدند در حوزه   .بگذارد

ارتباطی و رسانه  بر روان عمومی  گونهیک به  ای رخ دادند که هرآموزشی،  ثیر أی روسیه تجامعهای 

 . نهادند

 .تأثیرات روانی ،آموزش مجازی ،فرهنگ، فدراسیون روسیه  ،کرونا :واژگان کليدي
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 علی اخوان 

 .دانشجوی دکتری مطالعات روسیه دانشگاه تهران

 
  نام نویسنده مسئول:

 علی اخوان 

 و سبک زندگی در روسيه   ثيرات بحران کرونا بر جامعهأت

هاي فرهنگ و هنر، آموزش، ارتباطات اجتماعی )بررسی تحوالت در حوزه

 هاي جمعی(و رسانه

 ۱6/۱۰/۱4۰۰:  تاریخ دریافت

 ۲۲/۱۲/۱4۰۰:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
ی تاریخی مردم دنیا سرشار از ی جدیدی در تاریخ جهان نیست. حافظهگسترش و شیوع یک بیماری در سطح وسیع پدیده

ی تاریخی تلخ و دستیابی به ابزارها و  شکل گرفتن تجربههای متعدد و بالیای طبیعی است که هر کدام به نوعی منجر به  بحران 

مواجه شد که به دالیل متعدد از تجربیات   ۱ی کرونا سابقهجهان با بحران کم  ۲۰۱۹اند. از اواخر سال  های مدیریت بحران شدهراه

ماجرا الزم است تا نگاهی تاریخی   ای باعث شوک و غافلگیری جهانیان شد. برای درک بهتر اینگونهتاریخی جهان متمایز بود و به

 ی کرونا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. به ماجرا داشته باشیم و از این دریچه، مساله

  ی، آنفوالنزای اسپانیایی انی م  یهادر سده  هایی همچون طاعونجامعه جهانی در طول تاریخ و قبل از بروز بحران کرونا با بیماری

ای و گسترش وسیعی  قارههای دیگر دست و پنجه نرم کرده بود اما مقیاس کرونا در سطح میانز بیماریدر قرن بیستم و بسیاری ا

-Горлова, Решетникова, 2021: 138)این ویروس را متمایز کرده است.    ، بحران برآمده از شیوعکه در جهان یافت

بر فرهنگ، نگاهی به وضعیت اروپا در زمان شروع ویروس طاعون قابل توجه است. در قرن    ۲برای درک بهتر تأثیر پاندمی  (139

ی در حافظه  4عنوان یک شوک فرهنگی گسترش یافت و به  ۳چهاردهم و پانزدهم میالدی در اروپا ویروس طاعون به شکل اپیدمی

گونه یش روی خود تغییر داد. به شکل خالصه این اپیدمی را ایناروپا باقی ماند. این بیماری، ذهنیت اروپاییان را برای ورود به قرن پ 

رفتند. اروپا در  آمدند و میمحصول، پشت سر هم میهای کم بارش و بیتوان شرح داد: در آغاز قرن چهاردهم در اروپا سالمی

و هوایی و گرسنگی شد. یک سوم   گیری جذام، آبله، پالگر، دچار سرما، تغییرات آبدار، همه ساله ادامه های صدمصاف با جنگ

مانند شهرها،   داشتند  آن حضور  فراوانی در  اجتماعات مردمی  که  بود  اماکنی  در  بیشتر  تلفات  این  و  تلف شدند  اروپا  جمعیت 

آن   های بزرگ، صنعتگران و دهقانان. کسانی که ازها، خانوادههای پادشاهی و نزدیکان آنها، خانوادهها، صومعهکلیساها، دانشگاه

عنوان حامی هنر نیز شناخته که به  5مهلکه گریختند یا خود را در قرنطینه محبوس کردند نجات یافتند مانند پاپ کلمنت ششم 

شود. تأثیرات شیوع ویروس طاعون در فرهنگ اروپا دهشتناک بود. وحشت تمام اروپا را فرا گرفت و تأثیرات زیادی بر روانشناسی می

دهی به تحوالت قرون بعدی شد. از تأثیرات دیگر گرایی نیز تأثیر نهاد و سرآغازی برای شکل بر مذهب و ملیمردم نهاد. این فضا  

توان به فروپاشی اقتصادی، قطع ارتباط بین شهرها و نابودی بسیاری از مناطق مسکونی اشاره کرد. همچنین توزیع این اپیدمی می

های  های فرهنگی سنتی تغییر یافتند و سبکدی باعث تحول در طبقات شد. پدیدهدلیل گسترش غارت و دزمجدد ثروت در اروپا به

ها از بین رفتند.  ها و صومعهالخصوص در شهرها، دانشگاهها شدند چرا که بسیاری از افراد تاثیرگذار فرهنگی علیجدید جایگزین آن

(Кравчик, 2020: 155) 

های مختلف از جمله اقتصادی داشته است. پیشرفت تکنولوژی باعث حوزه های قابل توجهی در  در عصر حاضر، جهان پیشرفت 

های مختلف از آن باعث تمایز بنیادین آن  رفت از بحران برای جوامع تسهیل شود اما وسعت و متاثر شدن حوزه های برونشد تا راه

تمامی نکات مثبت آن، باعث ایجاد استرس و ترس  رغم بر این، آگاهی عمومی علی افزونهای قبلی این بحران شده است. با نمونه

 همگانی شده است. 

توان قرن جاری را به دو بخش »قبل از کرونا« و »با کرونا« تقسیم کرد.  میثیرات گسترش این ویروس به حدی بود که  أ ت

های مختلف جوامع معاصر زهایم. تغییراتی که این ویروس در حورسیده  « پساکرونا»ی  توان گفت که به مرحلهمتأسفانه هنوز نمی

  کنند در تمامی کشورهای جهان احساسات مشترکی وجود دارندایجاد کرد پرشمار بودند. در زمانی که مردم با کرونا زندگی می

ر توان به ترس از ابتال به بیماری، دچا. از این احساسات میگذارندثیر میأ که هر کدام به نحوی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد ت

 :Горлова, Решетникова, 2021)شدن به مشکالت اقتصادی و معیشتی، مرگ، از دست دادن عزیزان و... اشاره کرد.  

138-139) 

 
1 Coronavirus / Кронавирус 
2 Pandemic / Пандемия 
3 Epidemic / Эпидемия 
4 Clement VI 
5 Cultural Shock / Культурный шок 
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های متفاوتی از زندگی فردی و اجتماعی جوامع را در بر گرفت. یکی از مسائل مهمی که توجه پیامدهای ویروس کرونا جنبه

ابعاد روحی و روانی جوامع است.    هبرآمد ی ضربات  به آن ضروری است مساله بر  تا  مسالهاز گسترش کرونا  باعث شد  ی کرونا 

های اجتماعی و روانشناسی برای کاهش  همگرایی بین دانشمندان جهان نه تنها در حوزه درمانی و اپیدمیولوژی بلکه در حوزه

های مختلف علمی  های حوزه موجود و ظرفیتعواقب مخرب شیوع این بیماری ضرورت یابد. بر همین اساس الزم است تا منابع  

گذار فرهنگی، مبنای اجتماعی و روانشناسی  هایکارگیری شوند. مهمترین جنبه در این راستا به  ۱۹6-در بستر همگی ویروس کووید

 ( Leontieva, Shkarina. 2020: 27کند. )دارد که اشکال مختلف رفتارهای فردی در شرایط اضطراب عمومی را منعکس می

االجرا در سبک زندگی نیز  گیری ویروس کرونا برای جوامع پدید آورد، تغییرات الزمدر کنار شرایط اضطراب عمومی که همه

پرداختند به  های عمومی به روابط اجتماعی خود میبه روان جامعه آسیب فراوانی وارد کرد. مردمی که زمانی براحتی در محیط

تمامی روابط خود را محدود سازند و در قرنطینه خود را محبوس کنند تا از گزند ویروس کرونا در امان  یکباره مجبور شدند که  

اهمیت است که در وهلهی موردی جامعهباشند. مطالعه این حیث قابل  از  از تجربیات روسیه ی روسیه  اول درک صحیحی  ی 

تری شور را به جوامع دیگر تسری و تعمیم دهیم و فرمول دقیقکند تا تجربیات این کی دوم کمک میدهد و در وهلهدست میهب

 چنینی بر جوامع دست یابیم. های اینثیر بحران أ از ت

سابقه بود که گیری ویروس کرونا در روسیه و در جهان پدید آمد در نوع خود چالشی جدید و بیدلیل همهشرایطی که به

را روسیه  این مورد خاص  در  و  این همه   اقشار مختلف جوامع  داد.  قرار  تأثیر خود  برنامه تحت  از  بسیاری  اقتصادی،  گیری  های 

توانستند در مسیر دیگری صرف  بسیاری از منابعی که می  .های اجتماعی را با اختالل مواجه ساختفرهنگی، آموزشی و سیاست

اولین چالش مهم قرن بیست و یکم تلقی    شوند برای مقابله با این پدیده نوظهور بسیج شدند. برخی از پژوهشگران این ویروس را

کنند که تهدیدات بسیاری را نه تنها برای سالمت جسمی مردم بلکه برای زندگی اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این می

در سبک زندگی خویش به شکل بنیادین  های مردم را  خصوص، مقرراتی که برای جلوگیری از گسترش بیماری وضع شدند اولویت 

تحوالت در    در این پژوهش به این پرسش پاسخ خواهیم داد که  Касьянов и другие, 2021: 35)  تغییر دادند.حسوس  و م

تحلیلی و با  -با استفاده از روش کیفی و با رویکرد توصیفی  ،شد؟ در پاسخ  هیروس  یبر جامعه  ری تاث  نیشتریباعث ب  یی هاچه حوزه 

 . های موجود صورت گرفته به بازنمایی وضعیت موجود در روسیه خواهیم پرداختپژوهشای و  رجوع به مدارک و اسناد کتابخانه

اجتماعی و فردی را متاثر ساخت و تغییرات زندگی وسیعی از ابعاد  یگستره ،وع ویروس کرونا در روسیهیفرض بر این است که ش

. تأثیرات مخربی بر جای بگذارد  ،روسیه  ینی جامعههای روابر جنبه  بحرانین  د تا ابه وجود آمده و شوک برآمده از آن باعث ش

ای رخ دادند که  های فرهنگی و هنری، آموزشی، ارتباطی و رسانهمهمترین تحوالت که منجر به متاثر شدن جامعه شدند در حوزه

 ثیر نهادند. أ ی روسیه تای بر روان عمومی جامعهگونهیک به هر

ی خود یکی از موضوعات جدیدی است که در فضای  ز گسترش این ویروس به نوبهویروس کرونا و پیامدهای اجتماعی ناشی ا

کمی راجع به این موضوع    های پژوهشی نسبتاً پژوهشی مورد توجه محققین قرار گرفته است و به همین دلیل تاکنون فعالیت

جامعه در قلمروی مکانی روسیه و قلمروی ثیرات روانی بر  أ ی تکه قلمروی موضوعی پژوهش با مسالهصورت گرفته است. زمانی

گردد که تاکنون به آن به شکل عمیقی پرداخته نشده است. اما  تحدید شود ابعاد جدیدی حاصل می  ۲۰۲۲تا    ۲۰۲۰زمانی سال  

ذکر   رسانند که در ادامه بهی حاضر یاری میهایی در این خصوص اشاره داشت که به موضوع مقاله توان به پژوهشطور کلی میبه

 ها خواهیم پرداخت.  هایی از آننمونه 

کاسیانف  مقاله  7والری  در  همکارانش  »و  عنوان  تحت  بهای  نظام  پاندمی  بررسی  روسیه؛  جمعیت  اجتماعی  تراژدی  عنوان 
گیرد می  پردازند. در این مقاله این موضوع مورد بحث قراری روسیه میبه بررسی تبعات گسترش ویروس کرونا در جامعه  8«نابرابری

موجود را   یاجتماع   یتضادهاو  قرار داده    ریرا تحت تأث  هیروس  یجامعه  یزندگ   ی مختلفهاحوزه که ویروس کرونا و گسترش آن،  

های مختلف اقتصادی،  ها در حوزه. این نابرابرینابرابر را منعکس کرده است  ستمیس  ک یاز    یآشکار  ریتصو  در نهایت   و   د یتشد

 فرهنگی، جنسیتی و... مشهود و ملموس است.  

 
6 COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19) / Кронавирусная инфекция 2019 года (Ковид-19) 
7 Valery Kasyanov / Валерий Касьянов 
8 Пандемия как социальная трагедия для российского населения: Обострение системы неравенств 
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نام دارد    ۹« در پنج کشور  ۱۹-ی کوویدسالمت ذهنی در دوران قرنطینه ی دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست »مقاله

های  نظارت بر سالمت روان در میان گروهها در این مقاله بر ضرورت و همکارانش نگاشته شده است. آن ۱۰که توسط بدویا کاردونا 

 لیو تحل  هیو تجز  سهیمقا   ف،یبه توص  کید دارند. این مقالهأ های پیشگیرانه تمنظور طراحی برنامهپذیر در دوران قرنطینه بهآسیب 

روش   پردازد.یمختلف م  یدر کشورها  نهیدر طول قرنط  یجانیه  میتنظ  ی وامقابله  ی، راهبردهاجمعیاسترس    با  ۱۹-کوویدارتباط  

شرکت    ایو اسپان  ایتالیا  ک،یمکز  ل،یبرز  ا،یکلمب  کشورهای  از  نفر  ۱۱7۹ای بوده که در آن  تحقیق در این مقاله به شکل پرسشنامه

 پذیر است.های دیگر از جمله روسیه نیز تعمیماین مطالعه از این حیث دارای اهمیت است که نتایج آن برای نمونه  . کردند

  یجمع  یهارسانه  دیاز تهد  یو ترس ناش  یی تنها  یدهیپدرساند »ی دیگری که به نتایج پژوهش حاضر یاری میعنوان مقاله 
ی تمرکز این مقاله، و همکارانش به انتشار رسیده است. نقطه   ۱۲است که توسط یلنا ماکاروا  ۱۱«۱۹-ی کوویدریگهمه   طیدر شرا

های  بر روان اجتماعی است. همچنین در این مقاله، شبکه  ۱۹-ها در ارتباط با کووید های جمعی و اخبار منتشر شده از آنثیر رسانهأ ت

گیرند. نویسندگان در این مقاله  صحیح مورد ارزیابی و تحلیل قرار می  ها از جعلی تااجتماعی و نوع اخبار منعکس شونده از آن

 دهند. گیری پیشنهاد میابزاری برای پیشگیری از اختالالت روانی ناشی از همه

  ۱4نام دارد. در این مطالعه، وسوالود روزانف   ۱۳« ۱۹-گیری کوویدخودکشی در همه ی دیگری که توجه به آن الزم است »مقاله

از موارد خودکشی را مورد بررسی قرار دادند. در این    ۲۰۲۰تا    ۲۰۱6پترزبورگ از سال  و همکارانش اطالعات پزشکی قانونی سن

 کید دارند. أگیری ویروس کرونا تمطالعه، نویسندگان بر ضرورت پیشگیری از گسترش خودکشی در دوران همه 

ی دلیل جدید بودن موضوع دارای گسترهثیرات گسترش ویروس کرونا بر سالمت روانی بهأ های مربوط به تها و تئورینظریه 

از تعاریف و توصیفات مناسب موجود در این زمینه از طرف وسیعی نیست و طیف محدودی از مقاالت به آن پرداخته  اند. یکی 

های  بر گروه  ۱۹-ثیرات روانی پاندمی کووید أ تی »و همکارانش در مقاله  ۱5سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است و شفیق خان
کند که در آن، ای از سالمتی معرفی می، سالمتی روان را شاخه ۱7سازمان بهداشت جهانی پردازند. »به توصیف آن می  ۱6« مختلف

شناسد که شامل شش  سایر اعضای اجتماع را میزای زندگی در مشارکت با  های الزم جهت مبارزه با عوامل استرس فرد توانایی
شناختی از قبیل پذیرش خود، اهمیت وی در زندگی، استقالل، روابط سالم با دیگران، تسلط بر محیط و رشد عنصر زیربنایی روان 

  یکیاکنون    ،کرونا  روسیوابتال به  از    یمرگ ناشترس از    ای  بیماریترس از    لیدلمربوط به سالمت روان به   شخصی است. موضوعات
اضطراب، خشم،   شیاز افزا  مردم دنیااز    یاریبس  ،حال حاضردر    در سراسر جهان است.  یسالمت عموم  یهاینگران  نیتراز مهم

 ی گذارفاصله  اند که در شرایط کنونی،نشان دادهمطالعات    برند.یرنج م   ناشی از شوک گسترش ویروس کرونا  روانی  و عالئم  یسردرگم
( از  یاجتماع   یهاشبکهدر   ژهیو)به  جعلیو اطالعات  ی ناشی از گسترش ویروس و اقتصاد  ی اجتماع   های شکاف  نه،یرنطق ،اجتماعی

در موارد حاد ممکن    هستند.  اضطرابو    یی تنها  ، یگ   احساس درماند   ، یدیترس، ناام  رمعمول،ی غم و اندوه غ   ی جمله عوامل اصل
است باعث تحریک تفکرات راجع به خودکشی و در مواردی منجر به اقدام برای خودکشی و انجام این فعل نیز شود. عالوه بر این،  

-Khan & others, 2020: 380)«.  برندهای خانگی در زمان قرنطینه باال رفته و زنان از فشارهای روانی زیادی رنج میخشونت 

381) 

 

 بررسیبحث و 
های مختلفی به انسان و هویت وی را مترصد شد. در  توان نگاهتاریخ روسیه سراسر فراز و فرود بوده و در جای جای آن می

ی خدا  راندند به نوعی نمایندهها حکم میشد و تزارهای که بر آنای از تاریخ روسیه به مردم به دید رعیت و برده نگریسته میبرهه
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که  دار بود تا اینکردند. این وضعیت تا سالیان دراز ادامه کشی میخواستند از مردم بهرهبودند. لذا هرگونه که میو مسیح بر خلق  

ها، هویت و انسان استبداد رژیم تزاری مردم را به تنگ آورد و انقالب اکتبر رخ داد. در رژیم کمونیستی و تحت حکومت بلشویک 

دانستند. در دوران وری و تولید آن میشکل گرفت که ارزش انسان را به بهره  ۱۹و لنینیسم  ۱8های مارکسیسمنیز بر اساس انگاره

بیش    ۲۰گونه اعتراضی را نداشتند. این وضعیت در دوران استالینکشی شد و کارگران حق هیچشوروی با تمام ظرفیت از مردم بهره

ی جدید نیز نگاه به انسان تغییر شگرف و سترگی نکرد و  روسیه ی ادوار مشهود است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در  از همه

 همان وضع سابق ادامه یافت. 

کامالً مشخص است که در نگاه نخبگان روسی، اقتصاد بر حیات معنوی انسان، مقدم است. موضع فلسفی روسیه به دیدگاه  

بلکه بالعکس؛ موضع فلسفی روسیه در این بخشد( گره نخورده است  مسیحیت نسبت به انسان )که به انسان ساحت قدسی می

توان زند. از اینجا میهای وی برای کسب درآمد پیوند میبینی آمریکایی نزدیک است که ارزش انسان را به تواناییمساله به جهان

مقدم بر ارزش مطلق داری را  ی حاکم روسیه در بستر شیوع ویروس کرونا نیز اصول سرمایهنتیجه گرفت که نگاه به انسان در طبقه 

اولویتانسانی می ها را نشان  انگارد. تحلیل عملکرد نخبگان روسی در شرایط کرونایی، مطلق بودن سرمایه و نسبیت انسان در 

 (Гентер, Китов, 2020: 111دهد. )می

اولین چیزی که حفظ    توان به این نتیجه دست یافت که در زمان بروز بحران طبیعتاً با در نظر داشتن موارد مطرح شده می

شوند و نه موضوعات شهودی و معنوی؛ لذا در این  نماید مسائلی است که به عینیت و مادیت مربوط میو پاسداشت آن ضروری می

ابعاد روحانی انسان مغفول واقع می بود و    شود. زمانی که ویروس کرونا جوامع را درنوردید نیز این موضوع کامالًشرایط،  عیان 

ها در  های ملموس در این شرایط غیر قابل انکار است. البته حفظ جان انسان توان دریافت که اصالت و اولویت پدیدهبراحتی می

ناپذیر اقتصادی که باز هم  این شرایط نیز اولویت داشت اما نه به خاطر ابعاد روانی، بلکه بیشتر به خاطر پرهیز از ضربات جبران

 کند. را اثبات میهای ملموس اصالت و اولویت پدیده

های اقتصادی واکنش نشان دادند اما  سرعت به تهدیدات بیولوژیکی و نگرانیها بهگیری ویروس کرونا، دولتدر شرایط همه

شود صورت گرفت. عالوه بر  ی مهمی از سالمت محسوب میهای مختصری برای سالمت ذهنی جمعیت عمومی که جنبه تالش

گیری ویروس کرونا  تواند تاثیراتی را بر سالمتی روحی افراد داشته باشد. پیچیدگی همهطینه میی قرناین، مشخص است که تجربه 

ها، قوانین، مدیریت  های زیادی با یکدیگر در محدودیتو شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در هر کشور که تفاوت

ی میزان ناشی از کرونا و... وجود دارد ما را دچار سردرگمی دربارهبحران، منابع موجود، نوع درمان، تعداد ابتال و فوت، بیکاری  

 (Bedoya Cardona & others, 2021: 66کند. )های کرونایی میتأثیرات روانشناختی محدودیت

ها  های مختلف تکنولوژی کسب کرد و بیشتر این پیشرفتهای قابل توجهی در حوزهالبته در شرایط کرونایی، بشر پیشرفت

این راستا بود که خسارات ناشی از گسترش این ویروس به حداقل رسانده شود. درست است که پیشرفت تکنولوژی و فراگیری  در 

ها باعث بروز  شود اما ذکر این نکته ضروری است که این پیشرفتطور کلی امری مثبت تلقی میاستفاده از آن در میان مردم به

ثیر منفی  أ توانند آثار منفی را برجای بگذارند. اولین تشود و این تغییرات میزندگی جوامع میتحوالت در شخصیت افراد و سبک  

 مین نیازهای روحی و روانی افراد است.أ توان به آن اشاره داشت عدم تکه می

مهارت افراد    بیماری کرونا فراگیری استفاده از تکنولوژی را در میان مردم جهان تسریع بخشیده است. این موضوع فقط سطح

سازد. قرابت، دوری، لمس شدن، لمس کردن  کند بلکه نوع شخصیت افراد را نیز با تحول و استحاله مواجه میرا دچار تغییر نمی

و... برای روحیات انسان دارای اهمیت اساسی هستند. روابط انسانی در بستری که حضور فیزیکی وجود دارد با این روابط در بستری 

 (Smith, 2020: 64مولفه است تفاوت معناداری دارد. )که فاقد این 

از این عوامل  در این میان عوامل متعدد و متکثری وجود دارند که در شکل دهی، تغییر و آسیب به روان جمعی موثرند. 

اجتماعی و رسانهمی ارتباطات  به فرهنگ و هنر، آموزش،  اشارهتوان  البته درست است که  های جمعی  عوامل  ی جدی داشت. 

 بیشتری در این موضوع دخیلند اما قلمروی موضوعی پژوهش حاضر این چهار جنبه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد داد. 
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 فرهنگ و هنر 

یکی از بزرگترین ضربات کرونا به سالمت روان افراد جامعه، کمرنگ شدن ارتباط آنان با ساختارهای فرهنگی بود. مردمی که  

وقت از  زیادی  مجموعه   بخش  در  تفریح  به  را  باشگاهخود  موزه،  تئاتر،  سینما،  مثل  فرهنگی  کنسرت های  ورزشی،  و...  های  ها 

گذراندند اکنون مجبور بودند که زمان خود را در قرنطینه و به دور از اجتماعی که روزی در آن فعاالنه و آزادانه حضور داشتند، می

توان گفت که ارتباط مردمی با بخش فرهنگ دچار  طور کلی میشد اما بهها کمتر اجرا میمحدودیتبگذرانند. البته رفته رفته این  

حضور فیزیکی    های جایگزین نتوانستند خألآسیب جدی شد. برای رفع این مشکل نیز تدابیری اندیشیده شد اما به هیچ روی گزینه

 مردمی را برای ارتباط با بخش فرهنگ پر کنند. 

روز پس از گسترش ویروس در فدراسیون روسیه، اقدامات مقابله با ویروس کرونا در مسکو گسترش یافت و    پنجاه و پنج

بسته شدند.   ورزشی  و  فرهنگی  تفریحی،  تجاری،  مراکز  شد.  مزمن وضع  بیماری  دارای  افراد  و  شهروندان مسن  برای  قرنطینه 

(Мау, 2020: 22 )  ی صنایع فرهنگی وارد کرد. در زمانی که برای جلوگیری نهگیری ویروس کرونا، ضربات سنگینی به بدهمه

از گسترش بیماری، سیاست قرنطینه پیش گرفته شد برای جبران خسارات و پر کردن خأل محصوالت فرهنگی، محصوالت جدید  

ی مجازی به شیوهگرفتند. فعالیت فرهنگی  کنندگان قرار میبا محتوای برخط تولید شدند که از طریق اینترنت در اختیار مصرف

ی مجازی های حضوری دارند در شیوه ی آنهاست. در مقابل، تاثیراتی که فعالیتامتیازاتی دارد که راحتی و هزینه کمتر از جمله 

دربارهکمرنگ می دلیل  به همین  دارد.  شوند.  وجود  تشکیک  مدرن،  جوامع  در  فرهنگی  نیازهای  تأمین  در  ابزار  این  قابلیت  ی 

(Плещенко, 2020: 1) 
 

 آموزش

کرونایی  محدودیت شیوع های  مهار  و  ویروس  این  به  ابتال  از  ناشی  تلفات  و  مبتالیان  شمار  افزایش  از  جلوگیری  برای 

ای به اجرا در آمد. آموزش از راه دور در  . در فدراسیون روسیه، این محدودیت به شکل مرحله ند شد  اجراییی آن  افسارگسیخته 

ها و مدارس تبدیل به فعالیت  آموزان در دانشگاهی دانشجویان و دانشدستوری آغاز شد. فعالیت روزانهمدارس و دانشگاه به شکل 

سختی شد.  سامانهخانگی  با  کار  دانشجویان،  های  و  اساتید  با  ارتباط  ضرورت  جدید،  شرایط  با  سازگاری  مجازی،  آموزش  های 

توانستند بر عملکرد و شرایط روحی دانشجویان تأثیر منفی  نمی  محدودیت در ارتباطات اجتماعی و همچنین نزدیکان و بستگان

 (Сысова и другие, 2020: 379نگذارند. )

هایی بودند که شیوع  آموزان و معلمین مدارس، از گروهها و مراکز آموزش عالی و همچنین دانشدانشجویان و اساتید دانشگاه

دلیل گسترده بودن تکنولوژی در عصر حاضر و دسترسی عمومی به ابزارهای  ثیرات جدی نهاد. بهأ ویروس کرونا بر فعالیت آنان ت

طور کل قطع نشد اما شکل و ماهیت آن دچار تحوالت عدیده و چشمگیر شد که سازگاری  ارتباطی، فعالیت نهادهای آموزشی به

های درگیر ایجاد کرد.  انی را برای گروههای جایگزین، نیاز به صرف انرژی و زمان زیادی داشت و همین مساله مشکالت فراو با شیوه

ابتدای همه  از  نیز  از سوی دانشگاهدر روسیه  اندیشیده شد و نوع فعالیت دانشگیری تدابیری  آموزان و دانشجویان به شکل  ها 

 ادامه یافت.   ۲۱مجازی و از راه دور

روسیه توسعه داده شده است. این بستر مجازی در فدراسیون روسیه، بستر ملی آموزش باز با حمایت وزارت آموزش و علوم  

، دانشگاه دولتی  ۲۳پترزبورگ تکنیک پتر کبیر در سن، دانشگاه پلی۲۲هایی همچون دانشگاه دولتی مسکو به نام المانوسفدر دانشگاه

پژوهش۲4پترزبورگسن دانشگاه  تکنولوژی ،  ملی  پژوهش۲5های  دانشگاه  اقتصاد،  عالی  مدرسه  ملی  مؤسس۲6های  و  ،  فیزیک  ه 
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مسکو یلتسین۲7تکنولوژی  نام  به  اورال  فدرال  دانشگاه  پژوهش  ۲8،  دانشگاه  ایتموو  ملی  می  ۲۹های  )استفاده   ,Bayerشود. 

Churaev, 2021: 67 ) 

گیری حرکت به سمت آموزش مجازی با جدیت بیشتری دنبال شد اما رفته رفته با  البته الزم به ذکر است که در ابتدای همه

ش به  میتوجه  اجرایی  آموزش  حضوری  شکل  مواقع  برخی  در  کشور،  بر  حاکم  کرونایی  بهرایط  مجازی شد.  آموزش  کلی  طور 

 های زیادی با خود به همراه داشت که الزم است به آن پرداخته شود.چالش

عالوه بر این، این سبک  ی سنتی دارد.  طور کلی، آموزش از راه دور نیاز به صرف وقت بیشتری برای بازدهی همسان با شیوهبه

ها نیز مضراتی دارد. محیط خانه به لحاظ امکانات آموزشی محدود است. معلمان در این شیوه با  از آموزش برای سالمت چشم

های تدریس روبرو هستند.  کارگیری تمام مهارتمشکالتی از قبیل عدم دریافت بازخورد کافی برای ارزیابی آموزشی و عدم امکان به

شوند. همچنین در محیط خانه، های مجازی روبرو میی کافی برای شرکت در کالسآموزان نیز با مشکل فقدان انگیزهنشبرخی دا

 (Lyubomirova, 2020: 86امکان تمرکز کافی بر محتوای آموزشی وجود ندارد. )
 

 ارتباطات اجتماعی: 

گسترش این ویروس از سطح بسیار باالتری برخوردار بود. قبل از شیوع ویروس کرونا آزادی مردم جهان نسبت به پس از  

پرداختند. به یکباره  خواستند به معاشرت و تفریح و کار میکردند و تا هر ساعت از شبانه روز که میمردم آزادانه در شهرها تردد می

خته شود. البته هر کشوری متناسب با دار بودن آن باعث شد تا اعتراضات زیادی برانگیای وضع شد و ادامههای قرنطینهمحدودیت

های  ای متفاوت برخورد کرد. برخی کشورها مانند چین قرنطینهگونهسبک مقابله با بحرانی که دارد نسبت به شیوع این ویروس به

کردند.  الخصوص در شهر ووهان چین را به اجرا گذاشتند اما برخی دیگر از کشورها مانند دانمارک بدین گونه عمل نسنگین علی

ای که در پیامد شیوع آن به اجرا گذاشته شده بود سبک زندگی مردم را دچار تغییرات شگرف و قابل  ویروس کرونا و قرنطینه

 نشان دادند.  توانستند این حد از تغییرات را به یکباره بپذیرند و در برابر آن مقاومت توجهی کرد. برخی از مردم نمی

ای را برای مقابله با ویروس  ن و موافقان زیادی داشت. برخی از کشورها مقررات سختگیرانه های اعمال شده، مخالفا محدودیت

ی شهروندان را حتی در  ی متفاوتی عمل کردند. مثالً کشوری مثل دانمارک، قرنطینه کرونا وضع کردند و برخی دیگر به گونه

ی سازمان بهداشت جهانی در مسائل  دانشمند دانمارکی که عضو کمیته ، ۳۰بدترین شرایط، مد نظر قرار نداد. استیون اریک ماملند 

ی تحت  شد در اظهارنظری گفت که حتی در بدترین سناریوی ممکن، قرنطینه عمومی در کمیته   ۳۱غیر پزشکی در دوران پاندمی 

های  نبودند بلکه به پدیدههای صرفاً پزشکی  هدایت وی مورد بررسی قرار نگرفت. در روسیه، قرنطینه، ماسک و دستکش، پدیده

های  در بسیاری از کشورهای اروپایی در پاسخ به محدودیت  (Гентер, Китов, 2020: 113فرهنگی نیز تبدیل شده بودند. )

هزاران نفر در کشورهای مختلف   ۲۰۲۱ی  هایی شکل گرفت. فقط در ژانویه وضع شده توسط دولت برای مقابله با کرونا جنبش

های مخالفی  ها شدند. در روسیه نیز چنین جنبشی برای مهار کرونا تظاهرات کردند و خواستار لغو محدودیتعلیه مقررات دولت

 (Dmitrieva, 2021: 121وجود دارند. )
 

 هاي جمعی: رسانه

شکل فراگیر های جمعی هستند که در روسیه نیز به  ها، رسانهرسانی به ملتها در عصر حاضر برای اطالعترین ابزار دولتمهم

کنند. در کنار  ای و رادیویی فعالیت میهای مختلف تلوزیونی، ماهوارهشوند. در حال حاضر در روسیه کانالتوسط مردم استفاده می

ها نیز  رسانی مشغولند. با گسترش دسترسی مردم به اینترنت در دنیا، دولتها، جراید نیز به تولید اخبار و اطالعفعالیت این کانال

توان گفت که در روسیه نیز مانند بسیاری از  کنند. بنابراین میرسانی استفاده میین ابزار برای کنترل افکار عمومی و اطالعاز ا
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ها فعالیت خود را به شکل  ی اجتماعی دارند و هرچقدر که این رسانهدهی به روحیهها نقش کلیدی در شکلنقاط دنیا، رسانه

 تری نیز خواهند گرفت.ی مطلوبیجهتری به انجام رسانند، نتصحیح 

سابقه در حوزه سالمت بود که با خود احساس نگرانی، عدم اطمینان و هرج و مرج را  گیری ویروس کرونا یک بحران بیهمه

روزرسانی  به همراه آورد. در پاسخ به این احساسات، پیگیری اخبار و اطالعات به شکل روزانه، راهکاری برای حفظ آرامش و به

دانش مورد نیاز برای مقابله با بحران است. برای برخی افراد، پیگیری اخبار نیز راهی برای غلبه بر تنهایی در شرایط قرنطینه است.  

بندی ویروس کرونا در طبقه پاندمی، کشورها برای جلوگیری از شیوع  ی رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر دستهپس از بیانیه

نمود.  ای در این شرایط ضروری میهای اقتصادی و اقدامات قرنطینههای فعالیتست به اقداماتی زدند. محدودیتاین ویروس د

ها نقش مهمی در  شود. در این وضعیت، رسانهی این اتفاقات باعث ایجاد استرس، اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی میهمه

دربارهاطالع به شهروندان  ویروس  رسانی  تهدید  رسانهی  یافتند.  آن  پیامدهای  با  مقابله  و  برای  کرونا  ها همچنین وسیله مهمی 

های رسمی به  اجتماعی نیز در کنار رسانه  های شبکههای جدید درمانی بودند.  شنیدن توصیه دانشمندان جهان و اطالع از روش

-Makarova & others, 2021, 146م آمد. )پایه و اساس فراهی انتشار اطالعات بیفعالیت پرداختند که در پیامد آن، زمینه 

  ها نیست و افراد عادی و غیرتحت کنترل دولت  رسانی تماماً های اجتماعی در بستر اینترنت، اطالعدلیل گسترش شبکه به  (147

که ایجاد   توانند دست به تولید محتوا بزنند که این موضوع در کنار تمامی محاسنی که داراست، معایبی نیز داردمتخصص نیز می

 ی جمعی بگذارد. ثیرات مخربی بر روحیه أ تواند تهاست. انتشار اخبار جعلی نیز میزمینه برای انتشار اخبار جعلی یکی از آن

ابعاد منفی را در پی نداشته است و افراد عادی نیز در این   های اجتماعی، تماماًالبته الزم به ذکر است که گسترش شبکه 

با چاشنی طنز    ها معموالًآفرینی کنند. محتواهای تولید شده در این شبکه بخشی به عموم جامعه نقشهیبحران توانستند در آگا 

ی عمومی و محدودیت ارتباطات اجتماعی به کمک ثیر قرار دهند و در شرایط قرنطینه أ ی جمعی را نیز تحت تتوانستند روحیه 

 طور کلی نقش مثبتی را ایفا نماید.هی مردم را باالتر برد و توانست به مردم آمدند. محتواهای تولید شده در فضای مجازی سطح آگا

ها در فضای مجازی نیز متاثر از فضای کرونایی شد. تحلیل محتوای آثار تولید شده در بستر سرویس اشتراک  فعالیت روس

وها گسترش وسیعی داشته است. در محتواهای تولید شده،  ی حاکی از این است که مفهوم ویروس کرونا در این وید  ۳۲ویدیو یوتیوب

های ناکارآمد  رسانی درباره روشها، منشأ، روشهای مقابله با بیماری و نقد و اطالعهای آنهای جدید کرونا و ویژگیمضامین سویه

های عقلی مثل توسل به  خورد. تولیدکنندگان محتوا در یوتیوب معموالً با شیوهشم میمبارزه با ویروس کرونا بیش از همه به چ

های احساسی مانند روایت طنز، کنایه و همچنین برانگیزاننده  آمار، استفاده از تحقیقات و ارجاع به نظریات معتبر علمی و شیوه

وها  یدهند. تحلیل نظرات مخاطبین ذیل این ویدمخاطبین ارائه میاحساسات، اطالعات الزم و مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا را به  

توان این گونه استنتاج کرد که فعالیت  دانند. در نهایت میوها را کاربردی و مفید مییی آن است که مخاطبین، این ویدنشان دهنده

اقبال ع کاربران و تولیدکنندگان محتوا در این بستر در دوران همه   :Панюкова, 2020موم بوده است. )گیری کرونا مورد 

155) 

پاندمی، رسانه به رعایت شیوههای جمعی، توصیهدر دوران  بهداشتی مینامههای مداومی  به های  کردند و به شکل روزانه 

در حال  »  دند. توجه بوسفانه به ابعاد روانی این موضوع بیأ پرداختند و مت ی اطالعات مربوط به تعداد مبتالیان و جانباختگان میارائه 

گذارد ای روسیه و جهان مملو از اطالعات نگران کننده است که بر ناخودآگاه و خودآگاه مخاطبین تأثیر میحاضر، گفتمان رسانه

 (Rozanov & others, 2021: 34. )د«شوو باعث ترس، اضطراب و افسردگی می
 

 گيري نتيجه 
کرد که این میهمان ناخوانده قرار است جهان را درنوردید کمتر کسی فکر میگیری و زمانی که ویروس کرونا در ابتدای همه

بینی آن بسیار سخت بود که قرار است این ویروس افراد زیادی را به کام مرگ بکشاند  تا زمان زیادی با مردم جهان بماند و پیش

وس تا مدت زیادی با مردم جهان باقی ماند و سبک  ی خود کند. به هر روی این ویری زیادی را داغدار عزیزان از دست رفتهو عده

را دچار تغییرات عدیدهزندگی آن این تغییرات حوزهها  را شامل میای کرد.  زیادی  ت های  اقتصاد،  أ شد و  بر دنیای  ثیرات جدی 
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داد و زندگی را به دو بخش قبل از کرونا و بعد از آن  ها ورود به یک عصر جدید را نوید میی اینفرهنگ و سیاست نهاد. همه

ی اجتماعی از رفتارهایی بودند که رفته رفته  ها و رعایت فاصلهنمود. قرنطینه، استفاده از ماسک، شستشوی مداوم دستتقسیم می

 ز این قاعده مستثنی نبود. ی روسیه نیز اشدند. این تحوالت باعث شوک روانی به جوامع شد و جامعهبه فرهنگ عمومی تبدیل می

های روانی ناشی از گسترش ویروس کرونا داشته باشند  ای به تغییرات و آسیب ها در این شرایط توجه ویژه نیاز بود تا دولت

وسیعی    یگستره   ،وع ویروس کرونا در روسیهیشدلیل اولویت مسائل اقتصادی، کمتر توجهی به ابعاد روانی افراد جامعه شد.  اما به

های  بر جنبه   بحرانین  د تا ااجتماعی و فردی را متاثر ساخت و تغییرات به وجود آمده و شوک برآمده از آن باعث شزندگی  ابعاد    از

 ی کرونا و رجوع به اسناد موجود متوجه خواهیم شد که با تعمق بر مساله.  تأثیرات مخربی بر جای بگذارد  ،روسیه  یروانی جامعه

ای رخ دادند  های فرهنگی و هنری، آموزشی، ارتباطی و رسانهبه متاثر شدن روان جمعی شدند در حوزهمهمترین تحوالت که منجر  

جدایی مردم روسیه با فرهنگ و هنر امری عادی نبود چراکه  ثیر نهادند.أ ی روسیه تای بر روان عمومی جامعهگونهیک به  که هر

ها  مردم این کشور به موضوعات فرهنگی و هنری عالقه و اشتیاق زیادی دارند و این حوزه از ابعاد مهم زندگی اجتماعی آن  اصوالً

ها و مراکز آموزش عالی و مدارس روسیه را با رکود مواجه  ی آموزش نیز مانند سایر نقاط جهان، دانشگاهشود. حوزهمحسوب می

پرداختند اما پس از شیوع بیماری های علمی، اجتماعی و... میطور آزادانه به فعالیت جویان به ها، دانش ساخت. زمانی در دانشگاه

آموزان، دانشجویان و اساتید شدند.  ها یعنی دانشروح و خالی از اعضای اصلی آنهای بیها و مدارس تبدیل به مکانکرونا، دانشگاه

های مجازی و فاصله داشتن آن با سطح استاندارد آموزش باعث شد تا  امانههای کار با س توان گفت سختیدر کنار این موضوع می 

هایی مواجه شود. متعاقب قوانین پیشگیرانه از انتشار کرونا، ارتباطات اجتماعی محدود  رفته رفته، روان دانشجویان و اساتید با آسیب

اره از این امکان محروم شدند. قوانین قرنطینه اعتراض  شد و مردمی که روزی به شکل آزادانه با یکدیگر در ارتباط بودند به یکب

های جمعی اهمیت فراوان هایی در مخالفت با آن شکل گرفت. در این شرایط، رسانه بسیاری را برانگیخت و در روسیه نیز جنبش 

از پیش احساس میی آن یابند و وظیفهمی ر روسیه، اخبار و سفانه در جهان و دأ شود. متها در کنترل و آموزش عمومی بیش 

 اندیشی شده است.  زا هستند که برای مهار این مشکل کمتر چارهکننده و استرسها مملو از اطالعات نگرانگزارش 

شد. یکی از اخباری که ها باعث ایجاد روحیه در افراد جامعه میالبته ذکر این نکته ضروری است که موضوعاتی نیز در رسانه

نویسد:  ن قرار گرفت، تولید اولین واکسن جهان برای مقابله با بیماری کرونا در روسیه بود. چنانچه مائو میهای جهامورد توجه رسانه 

  ۱۹-کارآزمایی بالینی واکسن روسیه در مقابل ویروس کووید ۲۰۲۰جوالی  ۱7روز پس از آغاز پاندمی در روسیه در تاریخ  ۱۳8»

پس از ورود کرونا به روسیه، وزیر بهداشت روسیه اعالم کرد که    ۱8۲دهد: »وی اینگونه ادامه می  ( Мау, 2020: 31. )«آغاز شد

ساخته شده با موفقیت به   ۳۳کارآزمایی بالینی واکسن کرونا که توسط مرکز ملی تحقیقات اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا 

البته   (Мау, 2020: 34. )«ماه اکتبر، واکسیناسیون همگانی آغاز شوداتمام رسیده است و برنامه به این گونه تنظیم شده که از 

سویه  در  میر  و  مرگ  و  ابتال  سطح  هم  هنوز  عمومی  واکسیناسیون  وجود  علیبا  کرونا  مختلف  سویه های  دلتاالخصوص  و    ۳4ی 

 .شودثیر واکسیناسیون میأ س و ناامیدی عمومی از تأ باالست و همین موضوع نیز باعث ی  ۳5امیکرون 

ای گونهها توجه بیشتری به مسائل روانی ناشی از گسترش ویروس کرونا داشته باشند که اگر بهطور کلی الزم است تا دولتبه

 دیگر باشد در کنار بحران کرونا شاهد بحران افسردگی نیز خواهیم بود.

 
 

 

 

 
 

 

 
33 Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology / Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамале́и 
34 SARS-CoV-2 Delta variant 
35 SARS-CoV-2 Omicron variant 

http://www.rassjournal.ir/


 60 -69 ص، 1401، بهار 29شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 مراجع منابع و  
[1] Bayer J. P., & Churaev N. A. (2021). Global changes in higher education: Post-COVID 

times. Управленческое консультирование, (8 (152)), 65-70. 

[2] Bedoya Cardona Erika Yohanna, Popa Ioana, Morandi Anna, & Montomoli Cristina (2021). 

Mental health during the COVID-19 quarantine in five countries. One Health & Risk 

Management, 2 (4), 65-75. 

[3] Dmitrieva Elena (2021). Islamic world in the context of the coronavirus pandemic. Russia 

and the moslem world, (3 (313)), 119-124. 

[4] Elena A. Makarova, Elena L. Makarova , & Vera I. Mishchenko (2021). Phenomena of 

Loneliness and Fear Caused by the Mass Media Threat in the Situation of COVID-19 

Pandemic. International Journal of Media and Information Literacy , 6 (1), 146-155. 

[5] Khan, K. S., Mamun, M. A., Griffiths, M. D., & Ullah, I. (2020). The mental health impact 

of the COVID-19 pandemic across different cohorts. International journal of mental health 

and addiction, 1-7.  

[6] Leontieva Lidia Sergeevna, & Shkarina Vera Sergeevna (2021). Cross-national aspects of 

the transformation of organizational culture in a pandemic. Intellect. Innovations. 

Investments, (3), 27-34. 

[7] Rozanov Vsevolod A., Semenova Natalia V., Vuks Aleksandr Ja., Freize Victoria V., 

Isakov Vladimir D., Yagmurov Orazmurad D., & Neznanov Nikolay G. (2021). Suicides in 

the COVID-19 pandemic - Are we well informed regarding current risks and future 

prospects?. Consortium Psychiatricum, 2 (1), 31-38. 

[8] Smith Roger (2020). The virus COVID-19 and dilemmas of online technology. Consortium 

Psychiatricum, 1 (2), 64-71. 

[9] Violeta Lyubomirova Georgieva-Hristozova (2020). The impact of pandemic isolation on 

the process of education. International Journal of Innovative Technologies in Social 

Science, (6 (27)), 84-87.  

[10] Гертнер Светлана Леонидовна, & Китов Юрий Валентинович (2020). Культура и 

COVID-19: Взгляд из России. Вестник Московского государственного университета 

культуры и искусств, (2 (94)), 103-115.  

[11] Горлова Екатерина Владимировна, & Решетникова Наталья Сергеевна (2021). 

Развитие корпоративной культуры в период распространения COVID-19 на примере 

американского общества. Каспийский регион: политика, экономика, культура, (1 

(66)), 138-143. 

[12] Касьянов Валерий Васильевич, Власова Виктория Николаевна, & Гафиатулина 

Наталья Халиловна (2021). Пандемия как социальная трагедия для российского 

населения: Обострение системы неравенств. Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки, (1), 34-38. 

[13] Кравчик Елена Владимировна (2020). Влияние пандемии на сохранение культуры. 

Society and Security Insights, 3 (2), 150-157. 

[14] Мау В. А. (главный редактор), Идрисов Г. И., Кузьминов Я. И., Радыгин А. Д., 

Садовничий В. А., Синельников-Мурылев С. Г. (2020). Общество и пандемия: Опыт 

и уроки борьбы с COVID-19 в россии. РАНХиГС и другие, Москва. 

[15] Панюкова Светлана Александровна (2020). Освещение пандемии коронавируса в 

контексте научно-популярной журналистики. Знак: проблемное поле 

медиаобразования, (4 (38)), 151-157. 

[16] Плещенко Вячеслав Игоревич (2020). Между традициями и виртуальной 

реальностью: эпидемия коронавируса как катализатор изменений в культурной 

сфере. Культурологический журнал, (2 (40)), 1. 

[17] Сысоева Елена Юрьевна, Стадник Елена Григорьевна, Симина Татьяна Евгеньевна, 

Татарова Светлана Юрьевна, & Кульгачев Юрий Иванович (2020). Функциональное 

состояние студентов в условиях самоизоляции. Ученые записки университета им. П. 

Ф. Лесгафта, (7 (185)), 378-384 

http://www.rassjournal.ir/

