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 دمهمق

معضالتوچشم بیماریارونا اندازهای دیدیبرایزندشیبشربو ودآوردهاست.

هاینوعآنفوالن اباترایب دیدیازویروسمیوانیازخانوادیبیماری91یدوارونایااو

سب زندشیو ویروس، شیوعایننوعاز است. فراشیریداشته پاندمیسریعو استاه

ماه در را تفکر چالشهای دچار را مختلف اشورهای شهروندان و داده تغییر هایاخیر

بیماری دراناراینمسائن، اخالقیوفلسفیفراوانیاردهاست. اقتصادی،روانی، سیاسی،

المللیشذاشتهواشورهایازللاظاقتصادیتاثیراتمخربزیادیبراقتصادبین91اوید

اندباتجربۀقبلیونو ودبرخیازاشورهاتوانستهمختلفرادچاربلراناردهاست.باای

دولتبرنامه میان از انند. مدیریت و انترل را ارونا پاندمی بلران تلی ، هایری ی

اند؛ایناشورهاابارتندمختلف،چنددولتخاصآسیاییموف بهانترلاینبیماریشده

تایوان تایوان. هنگهنگو  نوبی، اره سنگاپور، تلسیناز: مواردیاستاه  مله از

مبنای بر دنیا اشورهای ااثر در تایوان شناسایی است. برانگیخته نی  را همگان  هانی

ااثرچشم در تایوان دوفااتوی شناسایی و ود با است. موقت( )شناسایی دوفااتو اندازی

شود.برهمین،اینمنطقه  ءاشورهایموف وتوسعهیافتۀدنیاملسوبمی9اشورهایدنیا

مبنا،تایواناز ملهمناققیبودهاستاهدرمدیریتبلرانبیماریواشیردارارونا)اوید

ازقری 91 مثبتیازمکمرانیخوباستاه تایوانمورد است. بسیارموف امنارده )

مورد و اند انترل را استویروسارونا دمواراتی توانسته مکمرانی و فناوری الم،

هایافونیومقاماتدولتیدرااثراشورهای هانیقراربگیرد.متخصصانبیماریستایش

دنبالمدیریتبلرانوانترلاینبیماریبوده به تایواناز ملهاشورهایموفقیدنیا اند.

                                                                                                                                             
تایوانباااثراشورهایب رگدنیاروابطسیاسیملدودیداردوتنهاچنداشوراوچ ،اینمنطقهرابهانوان. 1

شود.تایواندرااثرشناسند.هرچندامریکابهانوانب رشترینمامیاستقاللاینمنطقهشناختهمیاشوربهرسمیتمی
شود.ایننوعازشناساییبرمبنایدنیابرمبناینوایشناساییدوفااتو)موقت(بهرسمیتشناختهمیمناق واشورهای

شود.درتورتداشتنرابطهشستردهباچین،اشورهاازشناساییتایوانمتیبهرابطۀاشورموردنظرباچینتعریفمی
بیومتلدانایاالتمتلدهتایوانرابهتورتدوفااتوبهانند.امابرخیازاشورهایغرتورتدوفااتوخودداریمی

نهادهایرسمیتمی دیگر ملنو سازمان اضو ایناشور اه چرا نیست، اامنتایوان معنایاستقالل اینبه شناسند.
یژیخاصخودتوانددربرخیازاشورهادفترنمایندشیوالمللینیست.امابرمبنایاینشناساییدوفااتو،تایوانمیبین

اند.ااثرایندفاتر،نوایدفترفرهنگیواقتصادیهستنداهبهامورراداشتهباشداهدرمکمنوایسفارتخانهامنمی
(.باو ودروابطسیاسیملدودبااشورهایTaipei Economic and Cultural Office) پردازندسیاسینی می

 ایبااشورهایتوسعهیافتۀدنیادارد.یروابطشستردهمختلف،تایوانازللاظاقتصادیوتجار
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بهپایین ترینمدممکناستاهبامدیریتوانترلویروستوانستهاستتلفاتانسانیرا

343هاراشرفتونفرازتایوانی33اه ان3003اپیدمیسارسدرسالااهشدهد.تجربۀ

نگرانۀری یتلی واقداماتآیندهنفردیگرراتلتتاثیرقرارداد،بااثمدیریتوبرنامه

است) بینMcGregor, 2020تایوانشده نظام تایواندر مسئله الملننوایمعمایغیرقابن(.

شنا9من است. دشوار دلینو )به مستقن ی اشور انوان به منطقه این دوفااتوی سایی

المللیمخالفتچین(وادماضویتآندرسازمانملن،وضعیتمردمتایوانراازللاظبین

هاستتایوانرابخشخودمختارازسرزمیناتلیدچارابهاماردهاست.مکومتچینسال

سیاسیومقوقیویااضویتتایواندرنهادهایقلبانهداندوباهرشونهمراتاستقاللمی

المللیمخالفاست.باو وداینوضعیتدشوار،تایواناز ملهمناققیدردنیااستاهبین

(.Copper, 2013: 16درزمینۀتوسعۀاقتصادی،سیاسیوفرهنگیرشدبسیاریداشتهاست)

تاردمواراتی وشفافمکمرانیممایتتاماشورهایغربیاز ملهایاالتمتلدهوساخ

هادرتایوان،ایناشورراتبدینبهی مدلخاصازتوسعهاردهاست.برهمینمبناتایوانی

اینبیماریو بر اشورهایدیگر تمرا  قبناز سرزمیناتلیچین( ن دیکیبه و ود )با

دند.باتو هبهشیوعری یاردهبو دیشرفتنآن،بهخوبیبرایمدیریتاینبلرانبرنامه

وشسترشویروسازچین،تایوانبهدلینن دیکیبهچیناز ملهمناققیبوداهبرمبنای

میفرضیاتالمیومدسوشمان شمارنفراتمبتالوبایستشاهدرشدوشسترشبیها

شمان براکسمدسو اما بودیم. ایناشور قبنازشسترشپاندمیبیماریدر تایوان ها،

ری یضربتیومدبرانهتو ه هانیانو دیشرفتنمسئله،برایمقابلهبابلران،نوایبرنامه

درس اامناتلیاینمسئله ارد. شروع بلرانرا از مکمرانیشیریتایوان و هایشذشته

مسئلۀ به تو ه تایوان؛ ملتوایمکمرانیدر و مرا  دمواراتی است. سیاستیو شفاف،

ری یوسیاستیاردن)براکسسیاسیاردن(مسائنمهموامومیاست.تخصص،برنامه

مکومتدولتمنطقه  مله از تایوان تاای مسئله این است. آسیا شرق منطقۀ هایاارآمد

هادرااثرمواقعبرایانتقادازدولتخودشاندرمسائنمختلف،مدیاستاهمتیژاپنی

ا با نااارآمدیدولتژاپن مقایسۀ میبه ازارآمدیدولتتایوان را منطقه این و پردازند

باو ودوضعیتهایسیاسیوا تماایمیترینمناق دنیادرزمینۀمنبلرانموف  دانند.
                                                                                                                                             
1. Dilemma 
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استیوالمللیوادمبهرسمیتشناختهشدنایناشور،نگاهسیبغرنجتایواندرسیستمبین

تخصصی،برنامه امور به سیاستای مرا  و مسئلهملور است. تایوان در ماامیتی گذاری

ری یوپالیسیاردناموربهمدیدرتایوانمهماستاهقانوناداریایناشوربهبرنامه

مراا دولتیا ازهدادهدرباالترینسط ازمتخصصانوسیاستگذارانخار یاستفادهانند.

هایانتصابیبگیرندودرمراا توانندپستهادرتورتداشتنشرایطمیدرتایوان،خار ی

مدبرانۀ و مبتکرانه نگاه مسئله این شوند. اار به مشغول تایوان دولت تخصصی مختلف

بهمسائنتخصصینشانمیتایوانی را بخشااظمیازسیاستگذارانوسیاستمدرانها دهد.

میدرشسترشاینهایدنیاهستندواینمسئلهنقشمهتایوانیفارغالتلصینبهتریندانشگاه

زمینۀ در پیشرو اشورهای  مله از تایوان دارد. تایوان مقوقی و اداری ساختار در نگاه

هایمذهبیو نسیاستوبرتصویبقوانینممایتیودمواراتی درزمینۀمقوقاقلیت

توانمکمارداهبافتمکمرانیایناشور،ساختیدمواراتی ولیبرالهمیناساسمی

المواارآمدیمبنایبرنامهدارد. بهمسائنتخصصی، نگاه در ری یسیاستیبرهمینمبنا

شیرد.نگاهیاهمبنایامورقرارداردوپولیتی )سیاسی(اردناموردرالویتبعدیقرارمی

داند.برهمینمبناتایوانری ی،تخصص،انترل،مدیریتوااهشضرروه ینهمیرابرنامه

مدیریتمو بیماریاوید پاندمی در درس91فقی مدیریتموف ، این استو هایداشته

توتیفی واااوی روش با پژوهش این دارد. دیگر اشورهای برای زیادی -آموختنی

ایوبااستفادهازاسناد،متونومنابعمختلفومشاهدیمیدانیاززندشیدرتایوان،اتابخانه

زمین در را اشور این موف  میتجربۀ تللین و تج یه ارونا، بلران انترل مبنایۀ اند.

ت روش پژوهشدر این فرضیۀ ازشناختی )سیاستی( پالیسی موزی  دایی ت خطوط،

هایشذشتههایآموزندیتایوانازبلرانپولیتی )سیاسی(استواامناتلیاینامر،تجربه

هاووتجربهدرمدیریتبلرانوساختارمکمرانیدمواراتی وتو هوتمرا برتخصص

هایزیادیامورمختلفمربوطبهموزهامومیاست.خرو یمدلماامیتیتایواندرس

تکنی روشیبرای هاندرمالتوسعهدرزمینۀمدیریتشرایطاضطراریوبلرانیدارد.

تاایدبرشرهایتوسعهمقالهمبتنیبربیانوتج یهوتللیناقداماتاملیواینیدولت با ا

است.91یدودولتتایواندرانترلبیماریاو
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روشپژوهش
وپر91یدومبنایاتلیاینپژوهشبیاناقداماتدولتتایواندرمبارزهبابیماریاو

اارآمدیدولت مبنایتفاوتماهویساختارهایمکمرانیهایتوسعهرنگاردن بر شرا

بافتسیاست )دارای تخصصی و )Policyملور سیاسی مکمرانی ساختارهای با )Politic)

بیانبرتریسیستم نی  اتلیمقاله ایدی واارآمدبرمبنایاهمیتوهایتخصصاست. شرا

ری یوتخصصدراموراست.برهمینمبناتکنی اتلیمقالهمبتنیبربیانولویتبرنامهوا

یوانازقری سیاستگذاریتلی تج یهوتللیناقداماتاملیواینیاستاهدولتتا

درتایوان91یدوتوانستهاستانجامدهدوایناقداماتبااثانترلومدیریتبیماریاو

بدونتلفاتوخسارتسنگینمادیوغیرمادیشدهاست.فرضیهاتلیاهدراینپژوهش

رویه شدن ماام استاه نکته این شرفت خواهد قرار ایفی تللین و تج یه هایمورد

اشورهایتوسعه شفافسیاسیدر خصوصمکمرانیدمواراتی و به شرایشرقآسیا

تایوانبااثانترلومدیریتبلراناظیماروناشدهاست.بلرانیاهبهاشورهایمختلف

ملوراتلیموفقیتنسبیدولتتوسعهدنیاتدمات بران شرایناپذیریوارداردهاست.

برتریموزیسیاس برتگذاریتخصصی)پالتایوان، اینیسی( است. سیاسی)پولیتی ( موزی

ویژشیپژوهشدرقالبساخت بهبندیی فرضیۀرقیب، هایاینیفرضیۀاتلیخودرا

انترلبلثمی تایواندر موفقیتدولتخودمختار فرضیهرقیباینپژوهشادم شذارد.

الملنشورهایقدرتمندنظامبینالمللیوهمراهیاهایبینبدونام 91یدوبیماریاو

بین دولتتایوانبهدلینادمهمراهیوام نظام نهادهایبیناست. بهالملنو المللیو

دلینن دیکیبهمنطقۀاتلیشیوعویروسدرسرزمیناتلیچین،از ملهاشورهاییبوده

بلراناو تلفاتزیادیدر اینبلرانتدماتماد91یدواه استو غیرمادیداشته یو

هایسیاسیفراوانیبهایناشوروارداردهاستودرنتیجهاینکهدولتتایوانبهدلینبلران

درداخنوخارجونظامبلرانیوچالشیسیاستگذاریدرایناشور،نتوانستهاستبهخوبی

رشده،راانترلاند.فرضیهاتلیاینپژوهشدرتقابنبافرضیۀرقیبذا91ویدوبلرانا

این ارونا، مدیریتبلران و انترل در تایوان دولتخودمختار اقداماتاملی بررسی با

نمونه  مله از را تلی وهایموفقیمیاشور سیاستگذرانۀ اقداماتاملیو با اه داند
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افتراقموزیسیاستگذاریتخصصیازموزیسیاسیبااثانترلومدیریتبلرانوااهش

خسا بدون اشورتلفات، این ا تماای و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، موزی به -رتاالن

المللیواشورهایب رگدنیاومنطقهشدهاست.ااثرایناقداماتبدونام نهادهایبین

تنهاباتکیهبرتجربیاتواقداماتارزندیسیاستیدولتتایوانبودهاست.اقداماتیاهبااث

هاوتجربیاتایناشوردرزتایوانواستفادهازام تلسینهمگانیاشورهایمختلفا

مدیریتبلراندرمناق واشورهایدیگردنیاشدهاست.



ازپالیسی1بندیافتراقیپولیتکمبانیمفهومیپژوهش؛قالب
شیرد.ریشۀواژیپولیتکساستوتمامامورمربوطبهموزیسیاسیرادربرمی3پولیتی 

پولیتی درمبنایاتلیپولی ت ش ینشمنافعواامالدرشرایطملسوسومعقولاست.

و هتقاضاملورمبتنیبراینمسئلهاستاهچهاسیچهمقدار،چگونهوچهزمانیدریافت

اند.دریافتاردندرپولیت مبتنیبرمنافعمادیواینیاستوبرهمیناساسایدیمی

باآمدناتنشرفتنودریافتاردن،اتلیاینتعریفمبتنیبرارزیابی منابعمادیاست.

آید.تعار منافعوچالشوتنش،مرا امورمربوطهاوتعار منافعپیشمیمسئلهچالش

امرسیاسییاپولیتیکیدرهمه امضوردارد.درملناار،خانه، بهپولیت یاسیاسیاست.

آنماهیتیپولیتکیدارد.امربدونپولیتی دراالمهاو...زمانوشذرانابادتگاه،خانواده

ثبات، ادم موقتیبودن، ضدیت،  دل، پولیتی ارتۀ همینمبنا بر هستیامیاباست.

فارغازداشتنقالبسیاسی،نوای3شروهشرایی،خشونت،نفرت،رقابتو...است.اماپالیسی

چشم اردن، سیاستی است. امور اردن االسیاستی غیرسیاسیانداز و سیاسی امور به نی

برنامهمی و میدهد تبدین آن مرا ی نقطۀ به تخصصرا و ری ی سیاستی امور -اند.
                                                                                                                                             

داندوآنرابهتورتمعناییازپالیسی دااندازاالنبهمعنایامورسیاسیمیاینمقالهپولتی رادری چشم.9
مورسیاسیپولیتیکیرااندازسیاسی،پولیتی دربرشیرندیتماممعضالتوتعارضاتبشریاست.ااند.دراینچشممی
برنامهمی مدیریت، موزی پالیسی پولیتی ، با تقابن در ارد. مشاهده رامتی به نی  روزانه زندشی در ری ی،توان

همیناساسمعانیشیری معیومنتصمیم بر است. مربوطبهمکمرانیهوشمندانه ملتوایامور و مغ  المسائلیو
ضمعانیپولیتی دراینپژوهشااربردامتریدارند.اینمقالهپولیتی رابرمبنایایملاندازاندیشهفلسفیوچشم

واندوواردمجادالتفلسفیواندیشهمقایسهوبراساسایدیاارآمدیومکمرانیمثبتتبیینمی ایدرزمینۀمعنا
شود.ملتوایپولتی نمی

2. Politic 
3. Policy 
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م بسیاستگذارانهمی چالش، یعنیمبتنیبر دل، باشد. قالبیسیاسیداشته تواندبافتو

 و تعار منافع سیاسی، ا.بازی منافع تخصص، بر مبتنی آن ملتوی اما باشد. و.. الن

 (.Grossmann, 2012: 69بلندمدت،رفعمشکنوبلرانونگاهمکانی میوسازواارانهاست)

هاونظاممکمرانیهراشوریتصمیمبهانجامیاپالیسیدرواقعااریاستاهدولت

هاوساختارمکمرانیآنهاقوانینمختلفیراادمانجامآنشرفتهاست.هرسطلیازدولت

زندش میبرای وضع و... استرامت پرداخت، اردن، اار روزانه، تصمیماتی این انند،

سیاستیاست.پولیتی بهمعنایامرموقتیوناپایداردرآنچهبهتورتفرآیندیومکانی می

سیاستمی به تبدین ادبیاتمکمرانی الیدر قور به اینها اما نقشمهمیدارد؛ -شود،

 د ضلع و مفهوم دو رسمیاشورداری مقامات هستند. سیاسی و ا تماای زندشی اشانۀ

انتخابمی مستقیم بکنند، شرات انتخابات در آنها اشر شوند. منصوب یا انتخاب توانند

تواننددردفتریابخشمعینیازدولتمنصوبشوند.شوند،درغیراینتورت،آنهامیمی

نقش این دوی سهر وارد انتصابی( چه انتخابی )چه میها سیاستی وظایفاختار تا شوند

تواندمبتنیبرمجرایپولیتیکیباشد،اماهم مانامومیراانجامدهند.نلویانتخاباینهامی

منصوبمی یا انتخاب اه اسانی دوی هر وظیفۀ شود. انجام سیاستی امر مبنای بر تواند

اسمی اادی شهروندان از بخشزیادی به امومی خدمات ارائۀ اادیشوند، مردم و ت

ازقری سازواارهایپولیتی تاثیربگذارند)می  ,Piersonتوانندبرانتخابهردویآنها

باشد،19 :2004 شفاف دمواراتی و قوانین بر مبتنی اه زمانی سیاسی( پولیتی )امر )

شتواندبهانتخابتلی مردمیاریرساند.انتخابیاهدرایناینکهسیاسیاست،ش ینمی

می پیشسیاستی دانش، مبنای بر را افراد و انتخاباند آنها اارآمدی و تخصصی زمینۀ

دهد.اند.درواقعپولیتی دمواراتی م انتخابشستردهبهاموممردممیمی

سیاستتلبتمی مورد در هرشونهوقتی داشتاه نظر مد را مسئله این باید شود،

دولتی-ومکانی مسیاسی ومجراهایمتفاوتیازی ساختاهاتصمیمسیاستیبرآمدهازالیه

دولت برهمینمبنا میاست. ملتوایآنهاها سیاسیداشتهباشنداما توانندقالبیپولیتیکییا

اینامربهمعنایایناستاهدرچشم انداز دید،بافتومغ بایدپالیسییاسیاستیباشد.

بندینگریومدیریتروشنوشفافساختری ی،آیندههمکمرانیبرمبنایتخصص،برنام
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نظاممی قالب میشود. مکمرانی های سیاسی نی –تواند انتصاب مبنای و باشد پولیتیکی

هاییازامرسیاسیرابرخودباراند،امابافتوملتوایمکمرانیامریمایهتوانددرونمی

نگرانهومکانی میباشدیدسیاستی،آیندهتخصصیاستوبرهمیناساس هتمکمرانیبا

(Knudson, 2018.) 

مولفه دو مثابۀ سیاستگذاریبه سیاسیو موزی سامتمکمرانیاشورهایمدرن، در

متفاوتاماهماهنگازساختاراشورداریمدرناست.سوئد،دانمارک،بلژی ،اره نوبی

ثابۀدوموزی داوتافتهاماباایفیتیهایسیاسیوسیاستگذاریخودرابهموتایوانموزه

قبقه و شناسایی هماهنگ، و بهم شده اردهبافته رفت،بندی آن ذار اه همانطور اند.

مبارزهساخت اینه،ماشیه،  ار، نجال، دربرشیرندی دال، امرسیاسیمتناوباً بندیموزی

خشونتتل  مواقعی در و دمواراتی  و سیاآمی  اتهامات شفتگوهایآمی ، فساد، سی،

اماموزیسیاستگذاریموزیاار معی،تالش،منشیر،بیپایان،وقتبی است. نتیجهو...

هایسیاسی،ا تماای،اقتصادیمسئله،راهبردیاردنمسائن،مدیریتسریعوتری بلران

ترقبهمریموادثغپیشآمدهبرایاشوروملتموردنظراست.بلرانومترقبهریموادثغو

هایورزیپولیتیکی.بلرانوناشواردراشورهایپیشرفتهنهارتۀسیاسیاستونهسیاسی

تلی می و مدیریتسریع بهمختلف، امتیاج سیاستیمربوطاستو ارتۀ به و خواهد

و سیاستگذاری راهبردی ارتۀ به متعل  بلکه سیاسی ارتۀ به متعل  نه اه دارد اسانی

ایوااراردیبهآنباشد.شکنهایمختلفوداراینگاهمنمسئلهمدیریتتلی بلران

دهد.هایهری ازآنهارانشانمیزیرارتباطفرآیندیایندوارتهوویژشی
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درسهدهۀشذشتهاشورهایمطرحدنیانگاهیبهمراتبسیاستگذارانهبهارتۀمدیریت

سیاسبلران داشتههایا تماای، موادثغیرمترقبهو... اقتصادی، اینی، تایواناز مله اند.

اشورهاییاستاهویژشیاتلیمکمرانیآنتلفی وافتراقپالیسیازپولیتی است.

ایبهوقوعاتفاقاتناشواروغیرمترقبهدرایناشورهاهمراهاستباواانشسریعومنمسئله

هاواتفاقاتناشوارازآنجااهبه انواموالشهرونداننوعبلرانبازیاوامانه.اینآننهسیاست

اینیستونبودهونگاهبهآننی بهمراتبااریتودهمربوطاست،ارتۀشستاخیاتوسیاسی

تواندرنقاطمختلفدنیامشاهدهارد.بهانوانایوسیاستگذارانهاست.نمونۀاینامررامیمرفه

 -دشمنی -جدال

تعارض  -جنجال -رقابت

 ،منافع، حزب بازی

مبارزه دموکراتیک و 

 غیر دموکراتیک و...

سیاسی

Politic 

سیاستی

Policy 

تخصص، کارآمدی، غیر 

سیاسی، حل مسئله، 

راهبردی کردن،  منافع 

عمومی و ملی مدیریت ، 

 برنامه ریزی، کنترل و....

قالبدولتو

ساختار

 سیاسی

مغزومحتوای

محورحکمرانیو

هایثباتسیستم

 سیاسی
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دربهنلویمدیریتبلرانمادثهمثالاافیاست اتمیفواوشیما هایمختلفاز ملهمادثه

هایسوئداهبهمرگمردممناق روستاییانجامیدونی هایشازدر نگنژاپنیاانفجارلوله

آتش بلژی ، سینتایلند،سوزی نگنانفجارتروریستیدرفرودشاه زل لههائیتی، هایبرزین،

تناوبامریکا،اره نوبی،شیلیوغیرهاشارهشود.همهایناشورهاازتاریخهایمسوزیآتش

برند.بههمیندلیناستاهاندودرمدیریتبلرانتفکرسیاستگذارانهرابهاارمیدرسشرفته

هاوموادثمختلف،سنگینوغیرمترقبهدرایناشورهاباامترینتلفاتوه ینهامروزهبلران

اس بیماریهمراه بلران نگاهت. به امتیاج اه است مسائلی  مله از مسری و واشیردار های

هاوسالمتیمردم،ادمتخصصیمدااثریدارد.باتو هبهاهمیتایننوعازبلران-سیاستی

ناپذیریبرایاشورهایمختلفنگاهسیاستیوسیاسیاردنمسئله،منجربهه ینهوتلفات بران

بهخطربیندازد.تواند انه ارانانسانبینگاهسیاستیبهاینموزهمیشودوادممی را شناه

هایتخصصیمکمرانی،خودبرآمدهازمنط شفافیتوماامیتشسترشنگاهسیاستیبهارته

نگاه ادم بلراندمواراسیو است. منمسئله و مدیریتبلران پوپولیستیبه هایسیاسیو

)اوید از ملهبلران91بیماریارونا درشیرهایبین( را ااثراشورهایدنیا المللیاستاه

تواندماامیتهاونوعنگاهبهمسئلهومدیریتآنمیاردهاست.برخوردباایننوعازبلران

نگرشبرآمدهازمنط سیاسی)پولیتیکی(یاسیاستی)پالیسی(رابهمانشاندهد.تایواناز مله

ف دنیابودهاستاهباو ودن دیکیبهمرا بلران)ووهانچین(توانستهاستبهاشورهایمو

درس دارد. پاییننگه را مبتالیان تعداد و مدیریتارده اینبیماریرا بلران شیریازخوبی،

سیاستی نگاه و شفاف و دمواراتی  مکمرانی ساختار شذشته، )پالیسی(تجربیات ملور

بهارتۀبلتخصص از ملهمولفهشرا هاییاستاهرانوپاسخمنطقیوغیرسیاسیبهآن،

بااثموفقیتتایواندرمهاروانترلبیماریشدهاست.منط اتلیاینپژوهشتمرا برمبنای

است.91ملورتایوانبهارتۀبلرانبیماریاویدسیاستیونگاهپالیسی



محورسازوکارهایکنترلبحرانریزیوسازماندهیپالیسیشناسایی،برنامه
آن انترل برای ملدودی منابع اشورها ااثر دنیا، سراسر در ویروسارونا شیوع با

اند.برایناساسااثراندوشهروندانااثراشورهادچارترسوومشتامومیشدهداشته
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بهدلینترفه و... اسپانیا انگلستان، آمریکا، از ملهایتالیا، درمنابعپ شکی، وییاشورها

اقداماتالزمرابرایارائهخدماتپ شکیفقطبرایبیمارانیبادر ۀبیماریمتوسطوخیلی

اند.باتو هبهفقداننسبیدانشالمیدرموردویروس،برایااثرافراددرشدیدانجامداده

 لوشیریازرسانیامومیبهاولویتاتلیبرایموزیسالمتامومی،آموزشفعالوپیام

( است شده تبدین ویروس انترلAspinwall, 2020انتشار قانون مبنای بر تایوان در .)

هایواشیردار،ی بستراقالااتیسریعوشفافدرقالبمرا فرماندهیایجادشدهبیماری

و اقداماتانترلی شد، شناسایی ووهان در بیماری مورد اولین اه زمانی از تایوان است.

ضربت در ارد. شروع را 30ی مرا ی3030ژانویه اپیدمی فرماندهی ی مرا  تایوان ،9

بخشویژه ترایببا بهداشتامومیدر متخصصانپ شکیو متشکناز اه تشکینداد

هایواشیرداراست(بود.اینمرا معاونترئیس مهوری)اهخودی متخصصبیماری

  داسازی/ و تماس ردیابی، نظارت، مشکوکبهوظیفۀ اه اسانی یا و مبتالیان قرنطینۀ

داشت) اهده بر قری اقدامات دی.(Hille and White, 2020بیماریبودندرا تایواناز

بهداشتیومراقبتیتعدادمبتالیانراپاییننگهداشتهاست،االوهبراینهیچتعطیلیدراار

اندوهمترمدارسودانشگاهنی بازبودههایب رگوازهمهمنبودهاست.تئاترها،فروشگاه

تایواندرانارسوئدوفنالندازتنهابرایتجمعاتب رگملدودیت هاییوضعشدهاست.

تایوانی انجمن است. نکرده ماام را همگانی مقرراتقرنطینۀ استاه اشورهایی  مله

شیریازتتایوانبادرسدیپلماسیبهداشت هانیاخیرابهاینامراذااناردهبوداهدول

ازآنزمانبررویفرضیه3003تجربۀبلرانسارسدرسال وسناریوهایمختلفیاه، ها

درسالهایافونیمیمنجربهبلرانوشیوعشستردیبیماری 3003شود،ااراردهاست.

ارانانهایسنگینیخوردوبهانوانمثالتمامادولتتایوانازشیوعبلرانسارسضربه

اینرویدادالهام قرنطینهشدند. ملیتایوانبهمدتهفتماه بخشبیمارستاناتلیدانشگاه

ری یاندهایخود،برایآیندهبرنامهتایوانبودتاازآنزمانبانقدوبررسیدوباریسیاست

(Sternberg, 2020.) 

 مارس ماه در بی3030تایوان اه بود مشکوک موارد اف ایش بینشاهد در آنها شتر

دانشجویانیامها رانخار یازاروپاوامریکایشمالیبودند.هم مانبافشارمضاافبر
                                                                                                                                             
1. Central Epidemic Command Center (CECC) 
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00ا راشد.برهمینمبناازماهمارسمدودرویسیستمدرمانی،برنامۀانترلشدیقرنطینه

ئممختلفآنهاازه ارنفردرمالان واوقرنطینۀانترلشدهبودندوروزانهدمایبدنواال

داده میقری تلفنو مبنایدادههایب رگتلتنظارتقرار بر اشر های یپیشرفت.

شد،ی تماساس،فردموردنظرازموزیقرنطینۀشخصیوملدودیموردنظرخارجمی

اندراتاییدشدتاموقعیتمکانیویواسانیاهباویدرتماسبودهتلفنیباویشرفتهمی

 (.Wang and et al, 2020: 134اند)

91تایوانآزمایشاتاوید ژانویه از افرادیتست3030را از ابتدا در بود. آغازارده

شداهازمناق اپیدمیبرششتهبودندیاتجربۀسفردری بازیزمانیملدودراشرفتهمی

نشانه و اشورهداشتند در هنگامیاه داشتند. بیماریرا از روزانههایی تایوان، ایهمسایۀ

شدند،مقاماتبهداشتیایناشورغربالگریتعدادزیادیازمواردابتالبهبیماریاشفمی

شذشتهملوررادردستوراارقراردادند.الگویایننوعازغربالگریمبتنیبرواشکافیو

برهمینآزمایشدوباریافرادیبوداهدرشذشتۀن دی مبتالبهآنفوالن ایش دیدبودند.

بهخارجاز سفر تااسیبدونسابقۀ ی رانندی تایوانمتعل به بیماریدر اولینمورد مبنا

بررسی بود. بیماریتایوان فرماندهی توسطمرا  اینها اه داد نشان اپیدمی تایوان های

(.Ching Tu, 2020چینبرششتهبود)9انگیژ راننده،مسافریراسواراردهبوداهازمنطقۀ

مرا  اه بود زمان همین در ویروسبود. پخششستردی مناق   مله ژ یانگاز منطقۀ

هایواشیردار،معیارهایتخصصیرابراینظارتوآزمایشبراساسشیوعفرماندهیبیماری

نشانهبیماری برمبنایاشفموارد دیدو اینمرا  تنظیمارد. واالئمهایواشیردار ها

به دید اهامساسازبینرفتنروزرسانیمیتر،معیارهارا بهانوانمثالبیمارانیرا اند.

نیآخردراند.دهند،مجبوربهدادنآزمایشمیمسبویاییوچشایی)قعم(راش ارشمی

تعداد،نیاازاهداشتهیماریببهمبتالسیا430وانیتا،3030نیآپرماهدرمرا ش ارش

.استشدهدییتا یننفر3مرگواردنددایپبهبودنفر334

هایقبلیازچینمبنیبرادمتاثیربیماریبر معیت وان،میانگینبرخالفش ارش

سالبودهاست(.33اند)میانگینسنیبیماریسنی معیتبیماریدرتایوانبسیار وانبوده

41درتد(.تنها73تا43ازمردانبودهاست)شیریبیماریدرزنانبیشتراالوهبراین،همه
                                                                                                                                             
1. Zhejiang, China 
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تببوده به مبتال بیماران از درتد استاه مالی در این آب33اند. 9ری شبینیدرتد

اند.االوهبراین،دولتتایوانازاولبوده3درتدبیمارانمبتالبهالتهابمادریه3اند.داشته

فادهازممنونقنامومیا باریاردهاستو،استفادهازماس راهنگاماست3030آورین

برل ومفاتلۀامومیوفی یکیی متریدرهررابطۀا تماایاز ملهدراستفادهازممن

می تااید امومی نقن یعنیو ارونا بیماری با مبارزه اتلی اارشروه این، بر االوه اند.

هر3،چانگ یشچنایناشور،فرماندهیاپیدمیمرا یبهریاستوزیربهداشتورفاه

بهمدتی سااتانفرانسمطبوااتیداردواقالااتدقی بیماریواقدامات روزتقریباً

باخبرنگارهاتشری می اند.ازآغازبلرانبهاینسووانجامشدهومسائنمربوطبهآنرا

برای  نگی اتطالمات و زبان از تایوان فرماندهی، مرا ی ستاد ویروسایجاد انترل

استفادهاردهاستواینمسئلهنقشمهمیدر دیشرفتنبلرانتوسطمردمداشتهاست

(Leonard, 2020برمبناینگاه نگیونظامیبهبلرانوتشکینمرا فرماندهیتخصصی.)

پالیسی و سیاستگذارانه اقدامات تایوان دولت استراتژی ، وو انترل برای را زیر ملور

تبلرانانجامدادهاست.مدیری



 91دیکوبحرانکنترلومهاردروانیتادولتیاستیساقداماتوهامولفه

یاسیسامورازیاستگذاریسبافتارافتراقک؛یدموکراتویتخصصیحکمران-الف

ملوردارد.تمرا اتلیهایدیگربافتوملتوایپالیسیدولتتایوانبراکسدولت

هایسیاسیری یوتخصصیاردناموراست.اماملوردولتملوربرنامهسیهایپالیدولت

ری یبندیوادمااتقادبهتخصصوبرنامهااری،فساد،شروهدرتمامامور، دال،سیاسی

هایتایوان،ساختاراداریوبدنۀدولتیغیرم بیومبتنیبرشایستگیاست.از ملهم یت

باLin, 2019: 32است) و ودماامبودنفضایدمواراتی ولیبرالدرتایوانومسائن(.

و سیاسی اداری، ساختار و اشور این دولتی بدنۀ فضا، این به مربوط انتخاباتی و سیاسی

دانشگاهیآنبرمبنایشایستگیوتخصصاست.از ملهاوامنمهمموفقیتدولتتایوان،

نیمه مسئولیتمساختار و اشور این برابرریاستی در مکمرانی ساختار پاسخگویی قوقی

                                                                                                                                             
1. Rhinorrhea 
2. Full-blown Pneumonia 
3. Chen Shih-Chung 
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و مدااثری شفافیت بر مبتنی تایوان اداری نظام است. مطبواات و  مهوری رییس

رسانه به لیبرالپاسخگوییشسترده  مله از تایوان تریناشورهایمنطقۀهای معیاست.

افیتوپاسخگوییایآننی برمبنایشفشرقآسیااستوبرهمینمبنانظاماملکردرسانه

 (.Fell, 2018: 45رود)مدااثری لومی

و متخصصان دانشگاهیان، شماردن اار به تایوان، مکمرانی ساختار اساسی سنت

پست مناتبو به بخشخصوتی خبری ااثراارشناسان مبنا همین بر است. دولتی های

هایدنیاهستندوبرخیوزاریاابینۀدولتتایواندارایمدارکداتریازبهتریندانشگاه

سابقۀسیاسیوم بیخاتیندارند) خرو یسیستمتایوان،Yip So, 2015: 315ازآنها .)

انتصابافرادیبهمشاغندولتیاستاهاتوالًخارجازسیستمم بی،رانتیودایریسیاسی

ا آنها به سیاسی استقالل یعنیتخصصو افراد این مهم ویژشی دو و م دولتهستند

سلسلهمی ساختار و م بی و سیاسی ارتباقات از دور به بلرانی مواقع در تا مراتبیاند

شیر،بهمدیریتدرستبلراندرشرایطاضطراریبپردازند.پروروبورواراتی وقتمامی

ماشیۀا راییامنیمی دهدواینماشیهبااثاستقاللسیاسیوتخصصاینافرادبهآنها

 مثبت مکانی ماملکرد از استفاده و افراد این تخصصی سیاسیو نه و سیاستگذارانه های

تعهدیبرمی متخصصان، سازماندهیاارشروه هنگام دولتتایواندر این، بر االوه شود.

تواندازم بینداردوبرهمیناساسمی-بندیایدئولوژی موازنهوتعادلسیاسیوشروه

 متیخار ی داخلیو )متخصصان اند اضطراریاستفاده مواقع  ,Kasuya and Tungدر

(.قانوناساسیتایواناینا ازهرابهدولتایناشوردادهتادرمواقعل وموزمانیاه2020

زمینه در تایوانی پستمتخصصان در خار ی متخصصان از ندارند، خاصو ود هایای

 معنای به مسئله این اند. استفاده دولتی و خار یا رایی اه است متخصصاین های

استفادیمی مسئلۀ باشند. وزارتداشته سط  در متی پستدولتی دولتتایوان در توانند

خار یهایمختصصدردولتتایوانی وزنۀمثبتسیاسیبرایام ابسیاسیاستو

 تو هبهنتایجمثبتشذشتهمردمایناشوربهشدتازاینامراستقبالمیانند. م یتبا

اساسیدولتتایوان،تعادلبینسیاستوسیاستگذاریوایجادموازنهبینرهبریسیاسیو

ساختPhillips, 2016: 668تخصصاست) در تایوان،(. ماامیتی و مکمرانی امور بندی
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اشورداری ساختار هماهنگاز متفاوتاما مولفه دو مثابۀ سیاستگذاریبه سیاسیو موزی

هایسیاسیوسیاستگذاریخودرابهمثابۀدوموزی داوتافتهامانموزهمدرناست.تایوا

قبقه شناساییو هماهنگ، بهمو ایفیتیبافتهشده با بلرانبندیارده هایمختلف،است.

خواهدوبهارتۀسیاستگذاریمربوطاستوامتیاجبهاسانیمدیریتسریعوتلی می

سی ارتۀ به متعل  نه اه مدیریتدارد راهبردیسیاستگذاریو ارتۀ به متعل  اسیبلکه

ایبهآنباشد.درسهدهۀشذشتهتایوانازهایمختلفوداراینگاهمنمسئلهتلی بلران

بودهاستاهنگاهیبهمراتبسیاستگذارانهبهارتۀمدیریت  ملهاشورهایمطرحدنیا

رمترقبهو...داشتهاست.هایا تماای،سیاسی،اقتصادی،موادثغیبلران



حفاظتی-ب تولیدات سیاستی برنامهپزشکی-مدیریت مبنای بر ارتباطی وریزی

محورجامعه

یشخصملافظت اتیتجهریساوتورتیهاماس دیتول،3030هیژانواولازوانیتا

رایابهرهنبدویهاواماشورنیادولتواستدادهشیاف ارارداریواشیهایماریببرابردر

یهابرنامه.استدادهقراریخصوتیهااارخانهوهاشراتاریاختدرداتیتولشیاف ایبرا

به)یمصنواهوشیهادستگاه یقرازتااستشدهمیترسمیبدخمارانیبیبرایادهیچیپ

یهااتاقویتفنسیهادستگاه ملهازمختلفامکاناتازبتوانند(یپ شکاادرامبودنیدل

اننداستفادهخودشانبهبودیبرایمنففشار ها،یماریبانترلیمرا یفرماندهمقامات.

خودتیفعالوااربهتوانندیماند،نداشتهتماسایسفرۀسابقاهیافراداهاردندااالمبارها

ی تالش (.Kirby, 2020)دهندادامهیاقیامتمواردشرفتننظردربا ارونا با مبارزی

ی همه در را تالش و مبارزه این مرا ی، فرماندهی مرا  است. استراتژی  و  انبه

سازمان دیگر با موثر و میهماهنگیخطی انجام بیماریهایدولتی با مبارزه ناوشان دهد.

ناوشان مع این اار و نقنتشکینشده و توسطوزارتممن آوریمسافرانیواشیردار،

اپیدمی مناق  از میاستاه تایوان ردیابی وارد مسافران، قرنطینۀ با ناوشان این شوند.

رامتمیتماس و آسان را آنها بههایمستقیم ابتالیدیگران اینقری امتمال از و اند

(اینترنتیوموبایلیاف ارنرمتورتبه)هاییبرنامهدهد.االوهبراین،ویروسراااهشمی
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اندشدهایجادماس فروشمعتبرمراا شناساییوماس خریدسازیسادهبرای مرا .

اماباالست،بسیارویروسشیوعو هشسراتاهاندمیاذاانامراینبرفرماندهی

امراویروساینشیوعسراتتواندمیماشدیسازماندهیوشدهری یبرنامههایتالش

ببردبینازراآنواند مختلفهایبیمارستانبیندربیمارانتقسیماقدامات،ایناناردر.

ودرمانیاادربرفشارمجمبیماران،درمانمدیریتبرایمتفاوتمناق وشهرها

.(Sternberg, 2020)استدادهااهشراهابیمارستان

شذارندمیاقتصادیوا تماایملرومهایشروهبرراتاثیربیشترینغالباًهابلران بر.

وخصوتیبخشبابایدمترااما تماای-ایمنیشبکۀی ساختنبرایهادولتمبناهمین

مطمئنشانروزانهنیازهایبه امعهافرادت ت دسترسیازتاباشندهماهنگمدنی امعه

باشند یهاشروهویرانتفاایغیهاسازماناز یامیاشبکهیداراتایوانمدنی امعه.

استداوقلب ۀ امعنیب یارشانارتباطیبرایقویسازواارهاواتارتباقوانیتادر.

یهادولت،91دیاویماریبوعیشبا.(Yip, 2020)داردو وددولتوشهروندان،یمدن

ۀنیقرنطۀبرنامیقرامبهیخصوتیهاشراتام بامختلفمناق دریملل

خودشانیزندشملندرتوانندینماهیافرادیبرابرنامهنیادر.آوردندیرو9بخشنیتسک

شودیمشرفتهنظردرهاهتندراامنامکاناتباییهااتاقانندنهیقرنطرا ازیبرخ.

پذیرشبرایراشیرهمههایبیماریازپیشگیریتندوقهمچنینمللیهایدولت

برایلوازمسایرومفاظتیتجهی اتخریدبرایخصوتیهایشراتازمالیهایام 

ایجاداند،شرفتهقراربیماریاینتاثیرتلتمستقیماًاهاسانیوپذیرآسیبهایشروه

.اندارده


دموکراتیکسیاستیحکمرانیوپیشرفتهپزشکیصنعتارگانیکارتباطضلعیدو-پ

 بحرانیواضطراریمواقعدر

داراایآسشرقۀمنطقدررایپ شکعیتنانیترشرفتهیپونیترمدرنازیکیوانیتا

االتیایخصوتیهاشراتوهایژاپنفراوانیشذارهیسرمانیدلبهامرنیاوباشدیم

یشناسستیزایکالیومدیبپررون وشرفتهیپتنعتبلران،شروعبا .استبودهمتلده
                                                                                                                                             
1. Quarantine Relief (安心檢疫所) 
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وااسنبهمربوطقاتیتلقوۀتوسعدر،یمرا یفرماندهمشاراتباوانیتادریپ شک

درماضرمالدراههستیمواردازیکی9بیتاسرتیلمیسیدارو.داردیمهمنقشدرمان

شرفتیپبهیادیزدیامیوانیتامتخصصاتواستقرارشرفتهشیآزماویبررسموردوانیتا

اینازایزندهمثالدمواراتی ،ساختارباتایوان.دارندارونادرماندرآننقشودارونیا

شفافودمواراتی مکمرانیوفناوریالم،بهتمادااقری ازاشورهااهاستمسئله

بهزمینهایندروبگیرنداهدهبرراارونامانندمسریوواشیردارهایبیماریانترلتوانندمی

بااهدادندنشاناشورهااین.(Chiou, 2020)انندپیدادستهمب رشیهایموفقیت

رامتیبهتوانندمیهادولتای،انندهملدودوخشناقدامهیچبدونوتلی مدیریت

بازدیدانندشانورودژانویه،ماهاواینازتایوان.انندانترلومدیریتراسختهایبلران

استاردهملدودراآلودهمناق از بیماریشروعاواینهمانازتایواناین،براالوه.

ابداع دیدهایایتتوسطتشخیصزماناانونودادهتوسعهراسااته34تستهایایت

استیافتهااهشسااتسهبهتایواندولتتوسطشده واقالااتفناوریازاستفاده.

.استتایواندولتدرخشاناقدامات ملهازماس توزیعتسهینبرایالکترونیکیهایداده

.استداشتههمراهبهرامردممثبتواانشاقداماتاین

بازارهایمهمهایوااسنوداروهاازبسیاریاهاستاینتایوانمثبتم یتدیگر

تایوان.شوندمیبالینیآزمایشبرایمتلدهایاالتروانۀسپسوتولیداشورایندر هانی

ودارووسالمتیموزیدرقویااوسیستمی ایجادوقرامیباشذشتهسالچنددر

اردهایجادزمینهایندررازیادینوآوریاظیم،هایشذاریسرمایهودولتقویپشتیبانی

است ،(Tay Hsueh and Chang, 2016: 145)3تایوانمتمرا وملیدرمانیسیستمدلینبه.

منوالهمینبهواندپیدادسترسیپ شکیهایدادهبهسریعخیلیقوربهتواندمیاشوراین

قوربهرامختلفضدویروسیهایوااسنوداروهاتواندمیاهاستهاییمکانمعدود  ء

                                                                                                                                             
1. Silmitasertib-CX4945 

درتایوانمراا پ شکیخصوتیو ودنداردوااثراادرپ شکیاز ملهپ شکان،پرستارانودیگرمتخصصاندر.3
مینبیمارستا اار دولتی درمانی مراا  و مطبها یا و درمانیخصوتی مراا  اشور این در و هایخصوتیانند

هایبیماراندرهرمرملهاز ملهمرا عهبهپ ش یابیمارستان،استفادهازپ شکانو ودنداردوبرهمیناساسداده
و...همهدرمراا دولتیدری سامانۀدیجیتالیب رگدارو،نوعمریضی،پ ش وپرستارواادردرمانفردموردنظر

اند.شودواینامرااردولتتایوانرابرایسیاستگذاریبهداشتوسالمتملیبسیارآسانمیذخیرهمی
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دهدتوسعهسریعوموثر آاادمیبیولوژی تلقیقاتمرا ملققانمارس،1تاریخدر.

چینیکا)سینیکا یادارونوایبهاهاردندااالمتایوان،دولتتلقیقاتیموسسهمهمترین(

مبناهمینبر.اندشناساییدقیقهبیستار درراویروستواندمیاهیافتنددستپادتن

ایتنوعی اهاردااالمتایوانبهداشتیتلقیقاتملیموسسهآورین،3تاریخدر

مالدرودهدارائهدقیقه97الی90دررانتایجتواندمیاهانددادهتوسعهراسریعآزمایش

ی هانبازارهایبهآنارسالوایتاینانبوهتولیدبرایمختلفهایشراتبامذااره

 .(Aspinwall, 2020)هستند


سیاستیریزیبرنامهوافزارینرم-دیجیتالینوینهایزیرساختوهافناوری-ت

 بحرانمدیریت

ااثروداردقویایرایانهودیجیتالیهایزیرساختاهاستاشورهایی ملهازتایوان

استفادهخودروزانهامورومسائنبرایاینترنتیودیجیتالیاب ارهایازنی اشوراینمردم

انندمی واستاردهپیداشسترشتایواندرهاستسالالکترونی دولتهایزیرساخت.

نمیانجاماینترنتازاستفادهورایانهداشتنبدونااریتقریباً .(Feigenbaum, 2020)شیرد

اساسهمینبر.استدیجیتالیوایرایانهتولیداتزمینۀدرپیشرواشورهایازیکیتایوان

.انداردهبیماریانترلدرتایوانبهزیادیام قوی،اینترنتیودیجیتالیهایزیرساخت

ومشهورنویسبرنامهی خودشاهساله931تانگیآدرتایواندولتدیجیتالوقتوزیر

ایبرآنالینهایاپلیکیشنوهااامنسیستمایجاددرمهمینقشاست،ایرایانهخالق

مردموهستندرایگانهمگیهااپلیکیشناین.استداشته91اویدبیماریانترلومدیریت

آشاهمراقبتیوسایندیگروماس تهیههایملنوپیشگیرانهاقداماتبارابطهدررا

.(Chiou, 2020)سازندمی

ویهمکارباییا راویاسیسیشستردواالنۀتجرببدونوانیتادولتتالیجیدریوز

یمفاظتیپ شک اتیتجهۀارضوساختیبرایمدن امعهنهادمردمیهاسازمانیهماهنگ

استدادهانجامیمثبتاقداماتماس خصوصبه وشفافندیفرآ یبامبنانیهمبر.

هیبقوماس یتقاضاوارضه میمکانوفرمپلت ییردولتیغویدولتیهاسازمانیهمراه
                                                                                                                                             
1. Audrey Tang 
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همهواستوانیتاشهروندانت ت یفردیازسنجینیمبنابراهشدهجادیایتبهداشاقالم

اهاندیممشخصفرمپلتنیاوانندتیفیاباماس و اتیتجهیتقاضاآندرتوانندیم

افتیدرراآنی میمکانچه یقرازویمتیقچهباویمکانتیموقعچهدروچگونهآنها

انند انیهایبیمهدرمداده. از یاتلاوامنازیکیی،دولتگاهیپاب رگیهادادهبرشرفته

یبندرهی ستمیساستیسانوانبهآنازاهاستبودهوانیتادولتماس عیتوزاستیس

ازوشدها را3030هیفور3خیتارازاستیسنیا.(Duff-Brown, 2020)شودیمادیماس 

دایپیادیزشسترشینترنتیامختلفیهافرمپلتوهاتیساوبویمدنیهابرنامه یقر

جتالیدریوزتوسطاهوانیتابازاقالااتوهادادهیشذاراشتراکبهیاستراتژ.استارده

شودتکرار ینگریدمناق درتواندیماستشدهیقراماشورنیا بایاستراتژنیادر.

واقالااتروزانهاادی،هایلیکیشناپواف ارهانرمو9ب رگ(اقالاات)دادهروشام 

رفتارهایبهمربوطمسائناالئم،یافتگان،بهبودبیماران،تعداد ملهازبیماریهایداده

دولتیهایام انند،میپذیرشبیماراهپ شکانیاننده،پذیرشهایبیمارستانبهداشتی،

شیردمیقراراستفادهدموراادیشهروندانبرایآنارسالواشورهادیگرتجربیاتو

(Kirby, 2020).

پایگاهباآنترایبوخوددرمانیبیمهملیهایدادهپایگاهاقالااتام باتایوان

مبنایبروآورددستبهب رشیهایدادهشمرک،وسفرهامها رت،هایدادهدیجیتال

استوردهآرویبیمارانقرنطینۀوغربالگریشناسایی،بههادادهاینتللین اساسبر.

منطقههربرایهشدارهاسط شده،تللینهایدادهمبنایبربالینیاالئموسفرتاریخچۀ

اداسکنتکنولوژی ملهاز دیدتکنولوژیازاستفادهاین،براالوه.استبودهمتفاوت

(QR بهشذشتهروز94دراهشهروندانیبهداشتیاالئموسفرتاریخآنالینش ارشو(

تماسدراندبازششتهآنجاازاهافرادیبایااندبازششتهآنجاازیاانداردهسفرخطرپرمناق 

اردهام اشوراینبهاهبودهمواردی ملهازخطر،پرمناق بررسیاناردراند،بوده

اندانترلرابیماریتا ندبوداردهسفرخطرپرمناق بهاهاسانیازاساسهمینبر.

شدمیخواستهدیجیتالیارتباطوروزانهاوتاهپیام قری از(باالهشدارسط بامناققی)

فرستادهپرستاروپ ش آنهابرایاند،دادهنشاناالئمیاشروانندقرنطینهراخوداه
                                                                                                                                             
1. Big Data 
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 دیداًاهرااسانیدرمانی،بیمهملیبان اقالااتهایدادهقری ازتایواندولت.شودمی

اقرافیانشانوآنهاازواردهشناساییاند،اردهمرا عهپ ش بهوداشتندآنفوالن ااالئم

تلفنی شهریهربرایبلران،شسترشبا.(Waltz, 2020)استشرفتهارونادوباریتست

دهندش ارشرامشکوکموارداهشدهتعبیهاضطراری برایتایواندولتاین،براالوه.

پنجهدستآنازترسوبیماریننگباوشدندشناساییاهبیمارانیبهدلداری نرمو

هایه ینهرایگان،بهداشتیخدماترایگان،غذای ملهازمختلفیهایمشوقانند،می

.استدادهارائهقرنطینهدردرمانتلتافرادتشوی وزندشیام وبهداشتیام 

3هایبرچسبقرامیبهاقدام9الینشراتهمکاریباتایوانمرا یدولتاین،براالوه

.استاردهبیماریاینبامرتبطآموزشیاالئم ومواردبارابطهدر دیدی

 
تایواننرمقدرتورزینمایش-ث
مدتااشوراین،(WHO) هانیبهداشتسازماندرتایواناضویتادمو ودبا

استشدهاروناویروسمهاربهموف زیادی نشاناشورهامختلفتجربیاتاهانطورهم.

المللیبیننهادهایدیگرو هانیبهداشتسازمانهایام بدوندنیامناق ازبسیاریداد،

مسائنوالمللیبینخاصوضعیتدلینبهتایواناما.نیستند91اویدمدیریتوانترلبهقادر

تخصصیمناسباقداماتوتجربیاتام باتنهاوالمللیبیننهادهایام بدونسیاسی،

مثبتدنیادررااشوراینبرندوتصویرمسئلهاینوشدهبلرانمدیریتبهموف المیو

مسئلهتلی مدیریت.استشدهالمللیبیننظامدرآنهمگانیتلسینبااثواستارده

اشوراینتااستشدهبااثبلرانمهاربرایسیاستگذارانهساختاریایجادقری از

.اندتقویتفرآیندیتورتبهراخودنرمقدرتاشورها،سایربهام قری ازاوچ 

ازااظمیبخشتایوانارونا،بیماریشیوعسومودومموجبااشورهاااثرموا ههو ودبا

است ریاندراشورایندرنرمالزندشیواستاردهمدیریترابلران مبناهمینبر.

خیلیالمللیبینستایشموردارونا،ویروسشیرهمهبلرانبهخودسریعپاسخدلینبهتایوان

                                                                                                                                             
میلیوننفردرتایواناز39آپوتلگراماستاهبیشازی نرماف ارارتباقیرایگانمانندواتس( LINE) الین .1

 انند.اف اراستفادهمیایننرم

2. Stickers 
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 هانیبهداشتسازماندراضویتادمو ودباتایوان.استشرفتهقرارغربیاشورهایاز

ومعاینهرابودندبرششتهچینووهانشهرازاهمسافرانیتمامی3091دسامبر39روزاز

اهالمللیبینوسیاسیمسائنوچینوتایوانآمی تنشروابطبهتو هبا.بوداردهقرنطینه

تلقیقاتهمچنینوخوداقالااتیهایسازمانام باتایواندارد،و ودآنهابین

چینووهانشهردرایناشناختهبیماریشیوعمتو هاشورهابقیهاززودترخیلی داشانه،

اقدامات هانیبهداشتسازمانوچیندولترسمیااالمازقبناساسهمینبروبودشده

در(Hale, 2020)بوداردهشروعراخودامتیاقی رسمیااالمازقبنتایوانزمینههمین.

 هانیبهداشتسازمانهمچنینومتلدهایاالتیعنیخودمتلدبارامسئلهاینچین،دولت

بودشذاشتهمیاندر  هانیبهداشتسازمانازانتقادبهاخیراًیوانتادولتاساس،همینبر.

استپرداخته نامۀبه هانیبهداشتسازمانتو هادمتایواندولتانتقاداتاتلیالت.

آنسرایتوچینووهانشهردرناشناختهویروسیشناساییبارابطهدراشوراینهشدارآمی 

درپاندمیشروعازقبنهاماهرانامهاینتایوان.(Chen, 2020)استاشوراینمناق بقیهبه

اهبودخواستهسازماناینازوبوداردهارسال هانیبهداشتسازمانبهدیگراشورهای

اندومسیرهایبینالمللیبهچینشروعراتلقیقاتیخبری،وامومیااالمبارابطهایندر

.(Rawnsley, 2020: 8)رامسدودانند

مرا مداوم،ومتمرا یساختارجادیابا3091سالدسامبرماهاواخرازوانیتادولت

از 9یامومهراسجادیاادم.اردجادیاروسیوعیسررشدبهپاسخدررایدمیاپیفرمانده

بودوانیتامثبتاقدامات مله هلند،رژیمتهیونیستیا،یاستراللند،یوزیندولتاهیاقدام.

و انجاموانیتادولتازیتاسبهرااقدامنیااهنمودندااالموردندااستفادهآناز ین..

ی،مکمرانتیشفافیباالسط نیدلبهوانیتادولت.استبودهموف  ینآنۀجینتواندداده

نیبدرمثبتااتمادجادیاوروانشناسانهاقداماتبایفرماندهیمرا ستادنیتشکزماناز

ییاشورهامعدود ملهازوانیتامبنانیهمبرواردیخودداریومامهراسجادیاازمردم،

یامومویا تماایزندشواارهاواسبونکردها رارایامومۀنیقرنطاهاستبوده

 .داردادامه

                                                                                                                                             
1. Panic 
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اندازیبهمتلدهایاالتواروپاییاشورهای ملهاز هاناشورهایازبسیاریمدیریت

استنبودهاارآمدتایوان ناموف بیماریانترلومدیریتدرتایوانهمسایگانازسیاریب.

زیادیفشاربیماران،روزانۀاف ایشباتایوان نوبیهمسایۀفیلیپیندرمثالانوانبه.اندبوده

هایاستاندراشوراینروستاییوشهری معیتواستآمدهاشورایندرمانیسیستمبه

مال ی،اندون ی،فیلیپین، ملهازاشورهااینااثر.اندافتادهاسهربهافتادهدوروپذیرآسیب

بهرهاشوراینتجربیاتازتاانداردهدرازسویتایوانبهام دست...وتایلنداامبوج،

مارس،ماهاز.(Jerzewski and Chen, 2020انند)ا رارابیماریانترلتایوانیمدلوببرند

امومی،هراسوبلرانمدیریتزمینۀدرمتخصصاارشناس330مدودتایواندولت

آسیا،شرق نوباشورهایبهشناسی امعهوروانشناسیمتخصصاتوشیرهمههایبیماری

9ون،اینگخانمتایوان، مهوریرئیس.استفرستادهاروپاوالتینامریکایآسیا، نوب

وهمسایهمختلفاشورهایبهم ابهماینتایواناهبوداردهااالممارسماهدر

استدنیانقاطاقصیدرسالمتیشسترشومفظبرایغیرهمسایه درتایواندولت. تاریخ

واروپاییاشور99ومتلدهایاالتبهماس میلیون90مدوداهاردااالمآورینی 

وزارت،آورین97تاریخدر.(Jao, 2020)استاردهاسالخوددیپلماتی متلداندیگر

اهداییماس میلیونشش ملهازتایوانهایام دومدستۀاهاردااالمتایوانخار ه

خار یامیتۀاضو3وینگیتوانگ.شودمیارسالالتینامریکایوآسیاییاشورهاییبه

دمواراتی پیشرفتم بازاهتایوانمجلسقانونگذارنمایندشان ملهازوتایواندولت

انتقادتایوانبشردوستانۀوالمللیبینفعالیتباچیندولتمخالفتازبارهااست،3تایوان

بودهتوئیتردر4«اندام تواندمیتایوان»هشتگمبدع.وی(Lee, 2019: 13)استارده

تایوان.استتایواندولتبه هانیبهداشتسازمانتو هیبیازانتقاددرهشتگاین.است

اندمیپکندستوراتازسرسختانهپیرویبهمتهمراسازماناین مثبتمدیریتوانترل.

برایچینفشارو وداست؛باآوردهارمغانبههممثبتم یتی تایوانبرایارونابلران

المللیبینفعالیتوارونابلرانانترلومدیریتدراشوراینموفقیتازبعدتایوان،ان وای

                                                                                                                                             
1. Tsai Ing-wen 
2. Wang Ting-yu 
3. Taiwan’s Democratic Progressive Party 
4. #Taiwan Can Help 
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اانالی ایجادخواهانبیشتریاشورهایبشردوستانه،هایم ازمینۀدراشوراین

ازبرخیدلینهمینبه.(Leonard, 2020)هستندتایوانبارابطهبرایاقتصادی-دیپلماتی 

انندمییادتایوانبرایقالییفرتتیانوانبهارونابلرانازمتخصصان مبناهمینبر.

راخودششدنشناختهتیرسمبهمستقن، یپلماتیدۀشبک یجادیاباتواندمیتایوان

دفتردررایانامهموافقتراًیاخوان،یتایمامومتلدنیب رشترانوانبهامریکا.بخشدسرات

ا ازهوانیتابهاهرساندهامضابهاشورنیامقاماتباوانیتادرمتلدهاالتیایندشینما

ۀبشردوستانیهاام ،ی نوبویشمالامریکایۀمنطقیاشورهاگریدوامریکابهدهدیم

یوانیتامقامات.شودانجاماشورنیامتخصصانارسال ملهازوانیتایتخصصویپ شک

 ,Wong)دهندیتسر ینگریدیاشورهابهراموافقتنامهنیاطیشرابتواننداههستنددواریام

ۀمجلدراهیامقالهدراستنفورددانشگاهبهداشتاستیسملققانازیکیراًیاخ.(2020

یماریبوعیشبامقابلهیبراوانیتااقدام934ازیستیلشده،منتشردانشگاهنیایپ شکانجمن

رایاریاختویا بارۀنیقرنطدی دیهامدلیا راوهافرودشاهدریغربالگربلث ملهاز

استآورده بهتو هباتایواناهاستاردهاذاانامراینبرمقالهایندروانگسونی .

ازمفاظتیمنابعتولیدوتخصیصدردیگراشورهایبهتواندمیبیماری،سریعمدیریت

اندام آلودهافرادردیابیبرایدیجیتالهایدادهازاستفادههمچنینوماس  مله

(Wang, 2020: 1341).اردهتاایدندنیوزیلوزیرنخست ملهازنی دیگراشورهایرهبران

شسترشمسئلهاین.اردخواهداستفادهبیماریانترلبرایتایوانیمدلازاشورشاهاست

دهدمینشانراتایواننرمقدرت بینویدئوانفرانسی برش اریباتایواندولتاخیراً.

وزیرسرپرستیبهپ شکیمتخصصانوآسیاشرقی نوباشورهایدرخودهایدیپلمات

رااشورهااینبهام ایجادهایراهاهاستخواستهخودهایدیپلماتازت،بهداش

.بگذارندآنهااختیاردرراتایوانتجربیاتوانندبررسی

 
بحرانیشرایطمبنایبرزندگیسبکتغییروجایگزیناخالقیواجتماعیآداب-ج

درسارسمثنیمسرارردیواشیماریب یبابرخوردۀتجربایدنیاشورهاازیاریبس

اندنکردهتجربهرا3003سال بهییپاسخگویچگونگیریادشیمالدرهنوزنیبنابرا.
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هستندیامومسالمتوبهداشتیموزبهمربوطیهابلران باابتداهمانازهایوانیتا.

یماریب ی91دیاویماریباهاردنددیتااامرنیابرمسئلهتورتاز یتلشناخت

یآنفوالن اازدی دۀنسخ ی91دیواواهراغلطتصورنیادیبامردمواستی د

بگذارنداناررااستیفصل ایجادبیماری،اینشیریهمهازیریشگیپیبرااقدامنیمهمتر.

استزندشی دیدسب وا تماایرسوموآدابتنظیموتلی شناخت مسئلهاین.

دراساسهمینبر.استآنبهشدنمبتالوافونتاینیشیرهمهااهشبرایاقدامبهترین

 Hille and)استشدهتبدینزندشیسب ی وفرهنگی بهماس پوشیدنتایوان

White, 2020).ضدوساینسایروانندهافونیضدموادماس ،برایتقاضابلران؛دوریدر

وپ شکیپرسنندسترسیاولویتمنظوربهاساسهمینبر.استیافتهاف ایشبسیاراپیدمی

با.استشذاشتها رابهموفقیتبارابندی یرهسیاستدولتوساین،ازنوعاینبهبیماران

من"خود وشوا تماایامپینباهاتایوانیازبسیاریمدنی،هایشروهودولتهمکاری

"بگیریداولراماس شماخوبم،
تغییرراخودروزانهاتاادتدریجبهوانداردههمراهی9

باتایواندولتاما.استسختیبسیاراارسنتی وامعبرایروزانههایاادتتغییر.دهندمی

شرایطبامتناسباهاردهتبلیغرا دیدیزندشیسب اضطراری،شرایطقانونازاستفاده

بندیساختزندشی دیدسب ازنوعاینمبنایبرنی شهروندینیازهایواستبلران

وسالمتیمفظتایوان،در دیدزندشیسب اتلیاولویت. (Ching Tu, 2020)شودمی

درتوقفادموروزانهامومیااالهایونیازهابهدسترسیوهمساالنوهمنواانازمراقبت

مرا وملوربهسالمتیزندشی،سب ازنوعایندرمبناهمینبر.استانسانیتالشواار

آدابها،مهمانیانسانی،تعامالتنلویمسئلهاینوشدهتبدینشهرونداننیازهاییینتب

.استدادهتغییر دیدسب مبنایبررااخالقیاتوا تماای



اطالعاتسازیشفافوشناساییایرسانه-دیجتالیسازوکارهایوعمومیوحشت-چ

اشتباهونادرست

برایدیجیتالقانونیمجرایی تااستشدهبااثنتایوابرماامدمواراتی ساختار

آیدبو ودبیماریدربارینادرستاقالااتترویجبامبارزه ودیجیتالیهایپیامارسال.
                                                                                                                                             
1. I am OK, You Take the Mask First 
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ی دربرانگی بلثومتداولمجازاتونظارتهایرویهوشهروندانبهشخصیآنالین

ی تاشدهبااثاروناویروسمورددرنادرستاقالااتانتشاربرایدمواراتی سیستم

ویروسشیوعدربارینادرستاقالااتشسترشبارابطهدرمردمیدقی وچندالیهنظارت

آیدبو ود دولتمداقلیدخالتوشهروندیمقوقسازواارهایبرمبتنینظارتاین.

استتایوان توسطد،اننمیاقدامبلرانبارابطهدرنادرستاقالااتانتشاربهاهافرادی.

اقالااتترویجقانونمبنایبرنظارتینهادهایوشدهشناساییشهروندیسازواارهای

هایرسانهدرویاارنلویومشخصاتوفیلماکس،وانندمیبرخوردآنهابانادرست

شودمیشذاشتهنمایشبه معیوامومی بهاهاستافرادیبرایمجازاتنوایاینکار.

انندمیاقدامنادرستاقالااتانتشار اارزارمختلف،ناشوارهایبلرانظهورباهمراه.

اندمیپیداشسترشاشورهاهمهدرغیرشفافونادرستاقالاات ایناتلیهدف.

شدنفلجوامومیومشتنوایشسترشمتعاقباًوشایعاتشسترشوپخشاقالاات،

استاشورهایزیرساخت دولت،وظایفمهمترینازیکیا تماای؛هایرسانهاصردر.

دردولت(.Kasuya and Tung, 2020 )استامومیااتماداسببرایشفافاقالااتدادن

،91اویدپیراموناضطرابوترس.اندامن معیتاتلیراهنمایانوانبهبایدمواقعاین

ایجادثبااواشتباهونادرستاقالااتشردشبااثویروساینشیوعاواینهماندر

استشدهمختلف وامعدرغیرضروریومشت ی بهاشورهاهمهبرایموضوعاین.

استشدهتبدیناساسیچالش اقالااتبهسریعپاسخگوییدردولتتواناییبنابراین.

استمهمشفافودقی اقالااتارائهاندازیبهاشتباه،ونادرست از لوشیریمنظوربه.

دست9«تایوانواقعیتبررسیمرا »تاسیسبهتایواندولتاشتباه،وتنادرساقالااتانتقال

هایرشتهاارشناسانومهندسانازمتخصصتیمی دارایمرا اینازبخشهر.استزده

اشفآنالینتورتبهاشتباهییاونادرستاقالااتاههنگامیهاتیماین.استمختلف

برایبالفاتلهراآنواردهبررسیراآنمسقوتلتدقیقهشصتمدتدرانند،می

دوریدرغیرضروریاضطرابوومشتبروزازتواندمیاقداماتاین.انندمیروشناموم

.(Ching Tu, 2020)اند لوشیریاپیدمیازپیشگیری

                                                                                                                                             
1. Taiwan FactCheck Center 
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هاماهاینقولدر.استبرخوردارملکمیارتباقیواقالااتیهایزیرساختازتایوان

اولیهدانشمنظمآموزشبهخصوتی،هایرسانهمشاراتباوفعالقوربهانتایودولت

باومتناوباًواستآوردهرویماس ازاستفادهوهادستشستنمانندبیماریازپیشگیری

اندمیپخشرادیوییهایایستگاهوهاتلوی یونازراآنها دیدملتوای این،براالوه.

وتلی اقالااتارائهقری ازتایوانهایبیماریانترلرا مهمکاریباهارسانه

بهمهمیام ماس ،پخشمراا وبیماریشیریهمهاشوریهاینقشهاندازیراه

دارندامومیهراسااهشدرمهمینقشوانندمیمردمآشاهیاف ایش مثال،انوانبه.

راایداروخانه3000مشخصاتوسآدرروزانهقوربهدولتیمراا ام بههارسانهاین

.دهدمیارائهپردازند،میمفاظتیاقالمتوضی بهاه



گیرینتیجه
استارونابلرانمدیریتوانترلموف هاینمونه ملهازتایوان پژوهشیهاافتهی.

افتراقوجادیاوان،یتادر91دیاوبلرانتیریمدیراهبردویاتلانصراهدهدیمنشان

استیملا ماعویاموممنافعیمبنابریاستیسختسا ازیریشدرسبایوانیتانخبگان.

ازیموفقنمونهمناسب،ی یرقرحواقالااتیشذاراشتراکشذشته،اقداماتواتیتجرب

توسعهومدرنیهارساختیز.انداردهارضهایدنبهرااروناریشهمهیماریببلرانتیریمد

انوانبهتخصصبریمبتنشفافو یدمواراتیمکمرانیهاسازهویقتصاداویالمافتهی

هستندموف تیریمدنیایاساسیاب ارها مشکالتو ودبااهدادهنشانوانیتاۀتجرب.

ویداخلیهاتیظرفبهاتکابااشور ی،یالمللنیبیهاسازمانام ادمویالمللنیب

تیامنبهمربوطب رگیهابلرانتواندیم(یاسیسنه)یاستیسیمکمرانشفافیساختارها

اندانترلیخوببهرایاموم یبندقالبوتخصصوالمتیمقانبهتو هازیبیترا.

درراوانیتا،ی یربرنامهواستیسازیاسیسیموزیراهبردافتراقومسائنیشدی یربرنامه

اشکاالتوهاضعفشرفتننادیدهمعنایبهمسئلهاین.استاردهام مسئلهنیاتیریمد

همچنینو معیتیو غرافیاییوسعتبهتو هباتایوان. ستینبلرانایندرتایوانمدیریتی

ترموف بلرانمدیریتدرقدرتمند،وب رشتراشورهایازبسیاریبهنسبتاقتصادی،توان
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استبوده بهتو هومکومتیهایگاهدستااراییوامنسراتمکمرانی،امورشفافیت.

بهامومیااتمادشسترشبااثسیاسی،رقابتوشراییم بوپروریمامینهوتخصص

استشدهتایواندرسیاستیوماامیتیساختارهای اناردرتایوانمردمازااظمیبخش.

مسئلهاینودارندااتمادخودشانسیاستیمکمرانیساختاربهسیاسی،های دلوهارقابت

مبناهمینبرواستسیاسیامورازسیاستیامورتلفی وتخصصوالمبهااتمادازبرآمده

نشانهمدلیوهمراهیآن،هایتوتیهوماامیتیساختاربابلرانمواقعدرهاتایوانی

انترلسراتتااندمیام مکمرانیمتفاوتساختارهایبهمتعاقباًمسئلهاینودهندمی

دهداف ایشرابلرانیریتمدو  ملهازبلرانمواقعدرتایوانیسیاستمدارانملیا ماع.

دارددیگراشورهایبرایزیادیهایدرساهاستمهمیموارددیگر وام اباولویت.

بهسیاستگذاریبهاولویتواموراردنسیاستیامومی،هایبلرانزماندرتایوانینخبگان

شیری هتام اب،وهاشروهبلران؛مواقعدرمبناهمینبر.استسئلهمبهسیاسیدید ای

وملیغیروملیوابستگیسیاسی، خدمتدرمکمرانیهایدستگاههمهوندارداهمیتی...

تایوان،موفقیتاتلیسازواار.شیرندمیقرارآنمدیریتومسئلهمنسیاستیهایمکانی م

مرا امور،اردنپالیسی.است(پالیسی)سیاستیاموراز(تی پولی)سیاسیامورافتراقایدی

مکمرانیساختارواستارونابلرانقبینازهاییبلرانبرایتایواناندیشیچارهاتلی

اهمیتواولویتوپالیسیشناختنرسمیتبهدرمهمینقشتایواندمواراتی وشفاف

این.داردآمی  دلوسیاسیامورموزیزاآن داییواضطراریمواقعدرتخصصبهدادن

درشیراهدنیااشورهایبقیهبهتواندمیاوچ اشور-منطقهایناهاستاتلیدرس

 .بدهدهستند،91اویدشیرهمهبیماریبلران
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