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 Introduction: Covid-19 pandemic has created a worldwide emergency that poses a
 devas tating threat to mental health, economic, and social indicators. Social dis tancing and
 quarantine have seriously damaged social  relations.  The quarantine can lead to
 socio-economic problems, such as long-term unemployment, job losses, and declining family
 incomes in many countries. Declining social relations and changing economic conditions can
 lead to serious crises, particularly psychological issues, in metropolitan areas. Hence, it is
 necessary to look at these aspects that have received less attention. Materials and Methods: In
 this s tudy, the socio-economic aspects of COVID-19 disease in Tehran collected from 200,000
 citizens based on qualitative indicators in the form of a ques tionnaire, and then the data were
 analyzed. Results: The results of this project showed that people’s responses are very different
 depending on the type of job (private, government, informal, and self-employment). The
 type of employment relationship is decisive in answering ques tions, such as job loss
 during and after the corona pandemics, living standards, and reduced cos ts of luxury
 goods. Conclusion: In order to reduce the social risks, non-governmental organizations and
 the government should prepare and implement programs to ensure job security, create a desire
to save, produce s tructured job opportunities, and develop skills.s
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3- قرنطینه

ــود  ــه وج ــان ب ــر جه ــراری در سراس ــت اضط ــک وضعی ــد-19 ی ــر کووی ــاری همه گی ــه: بیم مقدم
ــی  ــط اجتماع ــاد و رواب ــامت روان، اقتص ــاخص های س ــرای ش ــر ب ــدی ویرانگ ــه تهدی ــت ک آورده اس
ــرده اســت.  ــی وارد ک ــط اجتماع ــه رواب ــه آســیب جــدی ب ــی و قرنطین ــذاری اجتماع ــد. فاصله گ می باش
ــش  ــاغل و کاه ــت دادن مش ــدت، از دس ــی م ــکاری طوالن ــون بی ــم چ ــی ه ــه عوامل ــال قرنطین ــه دنب ب
درآمــد خانــواده در بســیاری از کشــورها ایجــاد شــده اســت. کاهــش روابــط اجتماعــی و شــرایط متغیــر 
ــه ایــن  ــه بحران هایــی جــدی در کان شــهرها شــود. از ایــن رو، نگاهــی ب ــد منجــر ب اقتصــادی می توان
ــا:  ــوادوروشه ــد. م ــر می رس ــه نظ ــت، الزم ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت ــا ک جنبه ه
ــاس  ــر اس ــران ب ــهر ته ــد -19 در ش ــاری کووی ــادی بیم ــی– اقتص ــای اجتماع ــه، جنبه ه ــن مطالع در ای
ــج  ــد و ســپس نتای ــزار شــهروند جمــع آوری گردی ــب پرسشــنامه از 200 ه ــی در قال شــاخص های کیف
داده هــا آنالیــز شــد. یافتههــا: نتایــج حاصــل از ایــن طــرح نشــان داد کــه پاســخ افــراد بســته بــه نــوع 
شــغل )خصوصــی، دولتــی، غیررســمی و خوداشــتغالی( بســیار متفــاوت اســت. نــوع رابطــة اســتخدامی 
ــس از  ــا و پ ــغل در دوران کرون ــت دادن ش ــل از دس ــش هایی از قبی ــه پرس ــخ ب ــده در پاس ــن کنن تعیی
ــری: به منظــور  ــای لوکــس می باشــد. نتیجهگی ــای کااله ــی و کاهــش هزینه ه ــتانداردهای زندگ آن، اس
کاهــش مخاطــرات اجتماعــی، ســازمان های مــردم نهــاد و همچنیــن دولــت بایــد برنامه هایــی 
ــره،  ــدوق ذخی ــاد صن ــداز، ایج ــه پس ان ــل ب ــاد تمای ــغلی، ایج ــت ش ــان از امنی ــول اطمین ــت حص جه
ــد. ــرا نماین ــه و اج ــا را تهی ــعه مهارت ه ــردم و توس ــرای م ــه ب ــاختار یافت ــغلی س ــای ش ــاد فرصت ه ایج

اطالعات مقاله:
  دریافت: 26 بهمن 1399                              اصالحیه: 6 اردیبهشت 1400                           پذیرش: 15 اردیبهشت 1400
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ــو ســفارش،  ــه لغ ــد ک ــا نشــان مي دهن ــده اســت. گزارش ه دی
ایجــاد اختــال در زنجیــره تامیــن کاال و یــا خدمــت و کاهــش 
تقاضــای خریــداران منجــر بــه کاهــش درآمــد بــه طــور کلــي 
شــده اســت کــه منجــر بــه از دســت دادن درآمــد صــادرات نیز 
شــده اســت. شــیوع کوویــد- 19 باعــث کاهــش فرصــت بــرای 
کارآفرینــان کوچــک و متوســط، ناآرامــی در موسســات مالــی، 
ــازار ســرمایه، افزایــش مــداوم کســری تجــاری،  بی ثباتــی در ب
ــی و خارجــی و  ــن ســرمایه گذاران داخل ــان در بی ــدم اطمین ع
ــه پیامدهــای  ــی منجــر ب ــص داخل کاهــش رشــد تولیــد ناخال
ــرایط  ــن ش ــت ای ــت )7(. تح ــده اس ــور ش ــادی در کش اقتص
خــاص، مطالعــات اپیدمیولوژیــک، جمعیــت شــناختی و بالینــی 
ــه طــور گســترده مــورد توجــه قــرار گرفتــه  ــا ب بیمــاری کرون
اســت. امــا تاکنــون مطالعــات کمــی در حــوزه تأثیــر اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــت. از طرف ــده اس ــام ش ــا انج ــاری کرون بیم
اینکــه پایــان ایــن همه گیــری هنــوز نامشــخص اســت. در ایــن 
ــر  ــی از همه گی ــادی ناش ــر اقتص ــرایط متغی ــرایط، درک ش ش
ــد بســیار مهــم  ــا شــرایط عــادی جدی ــار آمــدن ب ــودن و کن ب
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــازار کار، ع ــی در ب ــر نا امن ــاوه ب ــت. ع اس
ــای آســیب  ــرای گروه ه ــم ب ــش مه ــک چال ــه ی بهداشــت اولی
پذیــر می باشــد کــه احتمــاالً ایــن چالش هــا بــه صــورت 
تصاعــدی افزایــش می دهــد. وضعیــت اقتصــادی موجــود 
ــه  ــت را ب ــین جمعی ــروه فقیرنش ــت گ ــت معیش ــن اس ممک
ــمی،  ــامت جس ــر س ــاوه ب ــد. ع ــف کن ــدی تضعی ــور ج ط
ــد  ــز تهدی ــردم را نی ــامت روان م ــر س ــاری همه گی ــن بیم ای
ــه  ــا تجزی ــه ب ــن مطالع ــی رود ای ــار م ــن، انتظ ــد. بنابرای می کن
و تحلیــل تأثیــرات احتمالــی ویــروس کرونــا بــر ســامت روان، 
اقتصــاد و زندگــی اجتماعــی مــردم در تهــران بــه تصمیم گیران 
و مدیــران کمــک کنــد. ایــن مطالعــه همچنیــن نظــرات پاســخ 
ــا در  ــاری کرون ــی از بیم ــات ناش ــاره نامایم ــدگان را درب دهن
ــی و  ــی علم ــدزا، زندگ ــای درآم ــا فعالیت ه ــغلی ی ــة ش زمین
ــن  ــه همچنی ــن مطالع ــد. ای زندگــی اجتماعــی بررســی می کن
ــر دوره بحــران و  ــرای مقاومــت در براب اقدامــات سیاســتی را ب

ــد.  ــنهاد می ده ــاد را پیش ــت در اقتص ــدد حرک ــی مج بازیاب

مواد و روش ها

ــده از  ــع آوری ش ــه جم ــات اولی ــاس اطاع ــر اس ــات ب مطالع
ــران( می باشــد. ایــن نظــر  ســاکنان شــهر تهــران )پایتخــت ای
ــزار  ــادی 200 ه ــی- اقتص ــات اجتماع ــامل اطاع ــنجی ش س
ــک  ــام ی ــق انج ــا از طری ــد. داده ه ــی می باش ــهروند تهران ش
بررســی مقطعــی اولیــه از طریــق یــک بســتر آناین جمــع آوری 
ــا مــرداد مــاه  ــد. یــک نظــر ســنجی آنایــن از خــرداد ت گردی
تصادفــی  نمونه گیــری  از روش  اســتفاده  بــا  ســال 1399 
ــو و  ــاپ، ایم ــی )واتس ــانه های اجتماع ــق رس ــه ای از طری طبق
ــدف  ــورد ه ــدگان در م ــخ دهن ــد. پاس ــام ش ــل انج ...( و ایمی
ــع و آگاه  ــود مطل ــت خ ــن رضای ــرای گرفت ــنجی ب ــر س از نظ

مقدمه
ــازمان های  ــط س ــده توس ــام ش ــات انج ــق مطالع ــروزه طب ام
ــک  ــط ی ــا فق ــی کرون ــی، پاندم ــز تحقیقات ــی و مراک بین الملل
ــک  ــد ی ــه می توان ــود بلک ــوب نمی ش ــتی محس ــد بهداش تهدی
تهدیــد اجتماعــی– اقتصــادی بــه شــمار آیــد )1(. تغییر ســبک 
ــط  ــن رواب ــرار گرفت ــر ق ــن تحــت تاثی ــردم و همچنی زنگــی م
ــه  ــة اولی ــا می باشــد. در مرحل ــن ادع ــر ای اقتصــادی گواهــی ب
ایــن پاندمــی، وحشــت در جامعــه افزایــش یافــت. میلیاردها نفر 
در سراســر جهــان بــرای بــه حداقــل رســاندن انتقــال ویــروس 
ــد )2(.  ــتفاده کردن ــی اس ــذاری اجتماع ــه و فاصله گ از قرنطین
ــف  ــات اتخــاذ شــده توســط کشــورهای مختل برخــی از اقدام
ــا شــامل تعطیلــی  جهــان بــرای کنتــرل شــیوع ویــروس کرون
موسســات آموزشــی و قرنطینــة جزئــی یــا کامــل شــهرها بــود 
)3(. در زمــان شــیوع بیمــاري حضــور در خانــه بخصــوص برای 
مشــاغل غیــر ضــروری توصیــه شــد. تمامــی محدودیت هــا بــه 
ــادی  ــای اقتص ــی در فعالیت ه ــر منف ــی داری تأثی ــور معن ط
ــش از 218  ــون بی ــا کن ــتند. ت ــده داش ــیب دی کشــورهای آس
ــد  کشــور تحــت تأثیــر ایــن همه گیــری جهانــی قــرار گرفته ان
ــور  ــه ط ــاری ب ــال بیم ــگیری از انتق ــتراتژی های پیش )4(. اس
ــدای  ــی شــامل حفــظ بهداشــت شــخصی مي باشــد. در ابت کل
ــران، پروازهــای  مشــاهده مــوارد مثبــت بیمــاری در کشــور ای
بین المللــی کاهــش یافــت و حتــي برخــي از پروازهــا تعطیــل 
شــد و موسســات آموزشــی نیــز تعطیــل شــدند. از طرفــی اکثــر 
اجتماعــات عمومــی ممنــوع گردیــد. بــا افزایــش مــوارد ابتــا و 
ــفر،  ــت س ــه، ممنوعی ــای قرنطین ــت برنامه ه ــتری ها، دول بس
ــر  ــازمان های غی ــه س ــی هم ــل و تعطیل ــل و نق ــق حم تعلی
ــرار داد. تمامــی فعالیت هــا  ضــروری را در دســتور کار خــود ق
ــاس  ــر اس ــود. ب ــراه ب ــردم هم ــاد م ــدن اقتص ــف ش ــا ضعی ب
ــد-  ــاری کووی ــود بیم ــی می ش ــادی، پیش بین ــای اقتص داده ه
19 میلیاردهــا دالر بــه اقتصــاد کشــورها ضــرر زده و بــه دنبــال 
ــا 0/4 درصــد تولیــد داخلــی  آن کاهــش حــدود 0/2 درصــد ت
کشــورها را بــه دنبــال داشــته اســت )6 ،5(. امــا در مــورد تاثیــر 
ــه توجــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــران بای ــر اقتصــاد ای ــن بیمــاری ب ای
ــت  ــط و جمعی ــد متوس ــا درآم ــوری ب ــران کش ــه ای ــود ک نم
عمــده ای از افــراد در بخــش غیررســمی شــاغل هســتند. 
ــی در  ــفتگی ذهن ــه آش ــر ب ــادی منج ــرر اقتص ــه و ض قرنطین
ــی از  ــرگ ناش ــر م ــود. خط ــردم می ش ــات م ــام طبق ــن تم بی
عفونــت ویروســی فشــار روانــی غیــر قابــل تحملــی را بــر مــردم 
در سراســر جهــان بــه همــراه داشــته اســت. کاهــش تعامــات 
اجتماعــی از طریــق سیاســت های اعمــال شــده بــرای تعییــن 
ــی مــدت در بخــش  فاصله گــذاری اجتماعــی و بیــکاری طوالن
غیررســمی و همچنیــن تــرس از دســت دادن شــغل، کاهــش 
درآمــد و خانــه نشــینی بــدون شــک بــر ســامت روان افــراد 
ــان،  ــورهای جه ــه کش ــد بقی ــذارد. مانن ــی می گ ــر منف تأثی
اقتصــاد ایــران بــه دلیــل ایــن بیمــاری همه گیــر ضربــه جــدی 
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ــا پاســخ دهنــدگان از یــک پرسشــنامة  شــدند. در مصاحبــه ب
ســاختار یافتــه متشــکل از ســواالت عــددی و برخــی ســواالت 
ــات،  ــع آوری اطاع ــل از جم ــد. قب ــتفاده ش ــددی اس ــر ع غی
پرسشــنامه بــه طــور مناســب پیش آزمــون شــده بــود. تجزیــه 
ــه هــدف مطالعــه  ــرای دســتیابی ب ــاری جامــع ب و تحلیــل آم
انجــام شــده اســت. پاســخ های کیفــی پاســخ دهنــدگان 

ــه شــده اســت. ــی ارائ ــار توصیف توســط آم
یافته ها

اطالعات دموگرافیک
جــدول 1 نشــان می دهــد کــه 64/5 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
تحــت ایــن مطالعــه در گــروه ســنی 30-20 ســال هســتند. 14 
درصــد از پاســخ دهنــدگان در گــروه ســنی 40-31 ســال قــرار 
دارنــد. ســایر گروه هــای ســنی فقــط از تعــداد کمــی از پاســخ 
ــن،  ــر از 10 درصــد( تشــکیل شــده اند. بنابرای دهنــدگان )کمت
ــت  ــدگان تح ــخ دهن ــر پاس ــه اکث ــرد ک ــیر ک ــوان تفس می ت
ــن مطالعــه جــوان هســتند. جــدول 1 نشــان می دهــد کــه  ای
ــتند.  ــد زن هس ــرد و 43 درص ــدگان م ــخ دهن ــد پاس 57 درص
بنابرایــن، ایــن مطالعــه اطاعــات پاســخ دهنــدگان را از هــر دو 
جنــس جمــع آوری کــرده اســت. بــه عــاوه، 52 درصــد پاســخ 
ــدگان متاهــل، 46/5 درصــد مجــرد و 1/5 درصــد پاســخ  دهن

ــواده هســتند. جــدول 1  دهنــدگان خانم هــاي سرپرســت خان
نشــان می دهــد کــه 27 درصــد از پاســخ دهنــدگان در مشــاغل 
رســمی، عمدتــاً در مشــاغل دولتــی مشــغول بــه کار هســتند. 
39 درصــد از پاســخ دهنــدگان در بخــش خصوصــی، از جملــه 
بانک هــای خصوصــی، موسســات آموزشــی خصوصــی و ســایر 
ســازمان های دیگــر شــاغل هســتند. 14 درصــد از پاســخ 
دهنــدگان در بخش هــای غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند. 
آن هــا عمدتــاً فروشــندگان خیابانــی، دستفروشــان و بازرگانــان 
کوچــک هســتند. 20 درصــد باقیمانــده پاســخ دهنــدگان تاجــر 
ــه  ــرادی را ک ــای اف ــه داده ه ــن مطالع ــن، ای ــتند. بنابرای هس
ــف  ــای مختل ــر فعالیت ه ــود درگی ــی خ ــن زندگ ــرای تأمی ب
هســتند، پوشــش می دهــد. نســبت وابســتگی در ایــران زیــاد 
ــک  ــد ی ــه درآم ــواده ب ــای خان ــدادی از اعض ــی تع ــت. یعن اس
نــان آور تنهــا اعتمــاد می کننــد. طبــق ایــن مطالعــه، 45 
درصــد از پاســخ دهنــدگان تنهــا یــک عضــو درآمــدزا دارنــد. 
42/5 درصــد خانواده هــای پاســخ دهنــدگان 2 عضــو درآمــدزا 
ــواده  ــد از خان ــه 9/5 درص ــت ک ــده اس ــخص ش ــد. مش دارن
ــش از 3  ــدگان بی ــخ دهن ــد از پاس ــدگان 3 درص ــخ دهن پاس

عضــو درآمــدزا دارنــد.

تاثیر اقدامات انجام شده بر رفتار مردم

جدول 1- توزیع جمعیتي پاسخ دهندگان
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ــر  ــال حاض ــن، در ح ــوند. بنابرای ــارج نمی ش ــوری خ ــاز ف نی
ــه ایجــاد  ــورد مطالع ــراد م احســاس خویشــتنداری در بیــن اف
ــا حمــل و نقــل عمومــی،  شــده اســت. در صــورت مســافرت ب
ــخص  ــد. مش ــش می یاب ــد- 19 افزای ــه کووی ــی ب ــر آلودگ خط
شــده اســت کــه بیــش از 70 درصــد از پاســخ دهنــدگان ســعی 
می کننــد همیشــه یــا بیشــتر اوقــات از حمــل و نقــل عمومــی 
ــد  ــردم می توانن ــاوری، م ــتفاده از فن ــا اس ــد. ب ــودداری کنن خ
ــار  ــی اخب ــانه های اجتماع ــه و رس ــون، روزنام ــق تلویزی از طری
ــش از 50 درصــد  ــد. بی ــال کنن ــری را دنب ــه همه گی ــوط ب مرب
ــترش  ــورد گس ــه را در م ــات روزان ــدگان جزئی ــخ دهن از پاس
بیمــاری همیشــه یــا بیشــتر اوقــات بررســی می کننــد. 
گســترش آمــوزش مراقبت هــای بهداشــتی، آگاهــی عمومــی و 
اتخــاذ مناســب اقدامــات پیشــگیرانه می توانــد نقشــی حیاتــی 

ــد. ــته باش ــا داش ــر کرون ــاری همه گی ــا بیم ــارزه ب در مب
تاثیرات منفی کرونا بر مشاغل و رفاه

ــی وارد کــرده  ــه اقتصــاد جهان ــة ســختی ب ــا ضرب شــیوع کرون
اســت. ایــن پاندمــی عواقبــی فراتــر از شــیوع بیمــاری و 
تــاش بــرای قرنطینــه شــدن آن دارد. افــراد شــاغل در بخــش 
غیررســمی بیشــترین آســیب را دیدنــد. عــاوه بــر ایــن، 
کســانی کــه شــغل رســمی و ســاختاری دارنــد نیــز بــا کاهــش 
ــا افزایــش دیگــر مخــارج روبــرو هســتند. ســازمان  حقــوق و ب
ــل در 9  ــد حاص ــه درآم ــاع داد ک ــی کار )ILO( اط بین الملل
ــد  ــان 10/7 درص ــر جه ــال 2020 از کار در سراس ــاه اول س م
یــا 3/5 تریلیــون دالر در میــان شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش 
یافتــه اســت )رویتــرز، بازیابــی شــده در 23 ســپتامبر 2020(.

داده هــای جمــع آوری شــده از پاســخ دهندهــگان مشــاغل در 
بخش هــای مختلــف )بخــش خصوصــی- 104000نفــر، بخــش 
دولتــی- 53000 نفــر، بخــش غیررســمی- 18000نفــر و خــود 
اشــتغالی- 25000نفــر( مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و 

در جــدول 3 ارائــه شــده اســت.
ــد  ــدگان معتق ــخ دهن ــد از پاس ــدول 3، 67/5 درص ــق ج طب
ــی  ــد فعل ــر درآم ــی ب ــر نامطلوب ــد- 19 تأثی ــه کووی ــد ک بودن
دارد. عــاوه بــر ایــن، 50/5 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
عقیــده داشــتند کــه همه گیــری عامــل از دســت دادن شــغل 
گســترده در میــان مــردم اســت. عــاوه بــر ایــن  65 درصــد از 
ــری باعــث  ــن همه گی ــه ای ــد ک ــد بودن ــدگان معتق پاســخ دهن
بخــش  می شــود.  تجــاری  ســرمایه گذاری  دادن  دســت  از 
قابــل توجهــی از فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری بــرای 
ــد. از  ــکان داده ان ــر م ــن تغیی ــت آنای ــه حال ــدن ب ــده مان زن
شــرکت های بــزرگ گرفتــه تــا کارآفرینــان کوچــک، همــه بــا 
ــد-  ــاری کووی ــده اند. بیم ــرو ش ــود روب ــت موج ــی وضعی خراب
ــب  ــی سیســتم، باعــث ایجــاد عواق ــب کل ــل تخری ــه دلی 19 ب
ــت.  ــده اس ــی ش ــع جهان ــد جوام ــای درآم ــدی در فرصت ه ج
عــدم تطابــق تقاضــا و عرضــه در بــازار کار و نیــاز بــه تقاضــای 

ــاری  ــار بیم ــش ب ــرای کاه ــده ب ــام ش ــات انج ــی از اقدام یک
ــا  ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــازمان ها می باش ــز و س ــي مراک تعطیل
توجــه بــه جمعیــت زیــاد قشــر آســیب پذیر، قرنطینــه کــردن 
یــک ایــدة عملــی نیســت. از اقدامــات پیشــگیرانه بــرای 
ــی  ــه قرنطینــة ســخت، ردیاب ــوان ب بیمــاری کوویــد- 19 می ت
ــوری  ــترش ف ــری، گس ــا، غربالگ ــوارد و تماس ه ــی م تهاجم
آزمایشــگاه ها و تأمیــن کافــی کیت هــای آزمایــش مــورد 
نیــاز اســت تأکیــد نمــود. داده هــای جمــع آوری شــده از پاســخ 
دهنــده گان در مــورد اقدامــات پیشــگیرانه اتخــاذ شــده توســط 
ــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  آن هــا در شــرایط فعلــی کرون
گرفتــه و در جــدول 2 ارائــه شــده اســت. مشــخص شــد کــه 
44/1 درصــد از پاســخ دهنــدگان بــدون توجــه بــه وجــود یــا 
ــد. 35/3 درصــد  ــم همیشــه ماســک می زنن ــدم وجــود عائ ع
ــد  ــه 4/9 درص ــی ک ــد در حال ــک می زنن ــات ماس ــتر اوق بیش
گــزارش کردنــد کــه هرگــز ماســک نمی زننــد. عــاوه بــر ایــن، 
فقــط 8/8 درصــد از پاســخ دهنــدگان بــدون توجــه بــه وجــود 
یــا عــدم وجــود عائــم، همیشــه دســتکش می پوشــند و 10/8 
ــد  ــند و 38/2 درص ــتکش می پوش ــات دس ــتر اوق ــد بیش درص
هرگــز دســتکش نمی پوشــند. مشــخص شــد کــه 63/4 
درصــد از پاســخ دهنــدگان پــس از لمــس اشــیا، شســتن و یــا 
ــی کــه 26/7  ــد. در حال ــی دســت ها را انجــام می دهن ضد عفون
ــن کار را  ــز ای ــا هرگ ــد آن ه ــات و 1 درص ــتر اوق ــد بیش درص
ــر ایــن، 68/3 درصــد از پاســخ دهنــدگان  نمی کننــد. عــاوه ب
همیشــه هنــگام ســرفه و عطســه دهــان خــود را می پوشــانند، 
ــد و  ــام می دهن ــن کار را انج ــات ای ــتر اوق ــد بیش 18/8 درص
ــد.  ــن کار را نمی کنن ــز ای ــه هرگ ــد ک ــزارش دادن ــد گ 3 درص
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه حــدود 70 درصــد از پاســخ 
دهنــدگان بافاصلــه پــس از ســرفه، عطســه یــا مالــش بینــی 
خــود، دســت خــود را می شســتند، امــا 3 درصــد هرگــز 
آن را تمریــن نمی کننــد. عــاوه بــر ایــن، 46/5 درصــد از 
پاســخ دهنــدگان از بــه اشــتراک گذاشــتن ظــروف )به عنــوان 
ــای  ــول وعده ه ــره( در ط ــوان، قاشــق و غی ــال بشــقاب، لی مث
غذایــی اجتنــاب می کننــد. 17/2 درصــد اکثــر اوقــات از ایــن 
ــاب  ــی اجتن ــر از گاه ــد ه ــد. 13/1 درص ــاب می کنن کار اجتن
می کننــد و 13/1 درصــد هرگــز از بــه اشــتراک گذاشــتن 
ــان  ــه نش ــن مطالع ــای ای ــد. یافته ه ــاب نمی کنن ــروف اجتن ظ
داد کــه 30 درصــد و 45 درصــد پاســخ دهنــدگان بــه ترتیــب 
از هرگونــه اجتمــاع عمومــی همیشــه و بیشــتر اوقــات اجتنــاب 
می کننــد. بیــش از 70 درصــد پاســخ دهنــدگان همیشــه 
ــه از  ــه خان ــت ب ــس از بازگش ــه پ ــات بافاصل ــتر اوق ــا بیش ی
خــارج دوش می گیرنــد. یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان 
ــس از  ــا را پ ــدگان کااله ــخ دهن ــد از پاس ــه 46/5 درص داد ک
ــد، 25/3  ــی می کنن ــه ضد عفون ــارج از خان ــای خ ــردن کااله ب
درصــد اکثــر اوقــات ضد عفونــی می کننــد و 11/1 درصــد 
هرگــز کاالهــای خــارج شــده را ضد عفونــی نمی کننــد. عــاوه 
بــر ایــن، 49 درصــد از پاســخ دهنــدگان همیشــه بــدون 
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جدول 2- اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده توسط جمعیت مطالعاتي در وضعیت فعلی کووید- 19
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جدول 3- تأثیرات منفی ناشی از کرونا

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

9.
2.

10
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             7 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.9.2.100
https://shefayekhatam.ir/article-1-2238-fa.html


107107

د وره نهم، شماره دوم، بهار 1400

ــد منجــر  ــات می توان ــا و خدم ــرای کااله ــدگان ب مصــرف کنن
بــه افزایــش نــرخ بیــکاری، اخــراج کارکنــان و اخــراج موقــت 
ــد از  ــه، 68/5 درص ــن مطالع ــود. در ای ــک ش ــده نزدی در آین
پاســخ دهنــدگان ایــن تصــور را داشــتند کــه عــدم اطمینــان 
در مــورد درآمدزایــی در آینــده وجــود دارد. انقبــاض اشــتغال 
ــیعی  ــطح وس ــران در س ــه ای ــورها از جمل ــیاری از کش در بس
ــی  ــه صرفه جوی ــزم ب ــردم مل ــاز شــده اســت. در نتیجــه، م آغ
ــه، 67  ــن مطالع ــاس ای ــر اس ــتند. ب ــود هس ــای خ در هزینه ه
درصــد از پاســخ دهنــدگان معتقــد بودنــد کــه در میــان 
ــکاری  ــت. بی ــته اس ــود داش ــه وج ــش هزین ــری کاه همه گی
ــاالً  ــرانه احتم ــد س ــش درآم ــد و کاه ــقوط تولی ــترده، س گس
ســطح اســتاندارد زندگــی بخــش عمــده ای از جامعــه جهانــی 
ــه  ــن مطالع ــت. ای ــرار داده اس ــد- 19 ق ــر کووی ــت تأثی را تح
نشــان داد کــه 67 درصــد از پاســخ دهنــدگان تصــور می کننــد 
کــه بــه دلیــل شــیوع کوویــد- 19، ســطح زندگــی آن هــا بدتــر 
شــده اســت. ایــن همه گیــری باعــث کمبــود عرضــه کاالهــای 
ــورم در  ــه ت ــر ب ــاد منج ــال زی ــه احتم ــه ب ــده ک ــی ش اساس
آینــده نزدیــک می شــود. در نتیجــه، مصــرف کننــدگان 
تمایــل بیشــتری بــه پس انــداز و تمایــل کمتــری بــه مصــرف 
ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــان می دهن نش
ــی غیــر  ــد کاالهای ــه خری ــی ب ــه چندان بهداشــتی، مــردم عاق
ضــروري ندارنــد. ایــن مطالعــه گــزارش داد کــه 75/5 درصــد 
ــر  ــان همه گی ــه در می ــد ک ــد بودن ــدگان معتق ــخ دهن از پاس
شــدن، هزینه هــای کاالهــای لوکــس کاهــش یافتــه اســت. از 
نظــر آمــاری، مشــاهده شــده اســت کــه تفــاوت قابــل توجهــی 
ــف در  ــای مختل ــاغل در بخش ه ــدگان ش در درک پاســخ دهن
مــورد تأثیــر ســو بــر درآمــد، تأثیــر بــر از دســت دادن شــغل، 
ــر از دســت دادن  ــارت و خط ــر از دســت دادن در تج ــر ب تأثی

ــود دارد. ــده وج ــغل در آین ش
تأثیر کووید- 19 بر سالمت روان

در ادامــه ایــن مطالعــه برخــی عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی 
کــه بــر ســامت روان پاســخ دهنــدگان اثــر دارد، ارائــه خواهــد 

شــد.
درآمد خانواده ثابت

داده هــا نشــان می دهــد کــه 65/5 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
دارای درآمــد خانوادگــی ثابــت هســتند، در حالــی کــه درآمــد 
خانــواده 34/5 درصــد از پاســخ دهنــدگان بــه دلیــل مشــکات 
ناشــی از کوویــد- 19 ناپایــدار اســت. درآمــد خانــواده ناپایــدار 
ــده  ــیب دی ــای آس ــامت روان خانواده ه ــر س ــادی ب ــار زی فش

وارد می کنــد.
مواجهه یا ابتال به کووید- 19

ــا  ــکان ی ــه نزدی ــد ک ــان می ده ــده نش ــع آوري ش ــا جم داده ه

ــه  ــا ب ــدگان مبت ــش از 50 درصــد از پاســخ دهن آشــنایان بی
ــه  ــورد حمل ــتی م ــکات بهداش ــا مش ــد و ب ــد- 19 بودن کووی
ــی  ــر نامطلوب ــاً تأثی ــن قطع ــدند. ای ــه ش ــا مواج ــروس کرون وی
ــد-  ــت کووی ــار مثب ــکاران بیم ــتان و هم ــواده، دوس ــر خان ب
ــا  ــراد مبت ــت، اف ــری اس ــیار مس ــاری بس ــن بیم 19 دارد. ای
و همــکاران آن هــا بایــد خــود را قرنطینــه کننــد. ایــن بیمــاری 
تأثیــر روانــی اســترس، اضطــراب و وحشــت شــدید را در میــان 

ــد. ــاد می کن ــا ایج ــکان آن ه ــان و نزدی مبتای
نگراني از تاخیرهای تحصیلی

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه 83/5 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
نگــران تاخیرهــای تحصیلــی ناشــی از قرنطینه شــدن، تعطیلی 
موسســات آموزشــی و گســترش ویــروس کرونــا را دارنــد. ایــن 
ــات و  ــی در مطالع ــه طوالن ــل وقف ــه دلی ــن اســت ب ــر ممک ام
فعالیت هــای دانشــگاهی، از مهــارت، کارایــی و بهــره وری 
ــا ایــن حــال، چــون همه گیــری هنــوز پایــان  آن هــا بکاهــد. ب
نیافتــه و بــرای مــدت طوالنــی ادامــه دارد، بیشــتر موسســات 
ــد. ــکان کرده ان ــن نقــل م ــوزش آنای ــت آم ــه حال آموزشــی ب

نگراني از بیكار بودن
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بخــش عمــده، یعنــی 62 درصــد 
ــران  ــی نگ ــری جهان ــل همه گی ــه دلی ــدگان ب ــخ دهن از پاس
ــا را  ــه آن ه ــد و هزین ــا درآم ــه تنه ــن ن ــتند. ای ــکاری هس بی
ــی  ــت ذهن ــک شکس ــه ی ــا را ب ــه آن ه ــد بلک ــش می ده کاه

ســوق می دهــد.
نگراني از دست دادن ثبات بلند مدت در تجارت

شــرکت های بین المللــي، شــرکت های بــزرگ، کارآفرینــان 
کوچــک و متوســط و انــواع مشــاغل بــه دلیــل شــیوع 
همه گیــری ضــرر دیده انــد. داده هــا نشــان می دهــد کــه 
ــات  ــران از دســت دادن ثب ــدگان نگ 69 درصــد از پاســخ دهن
ــی  ــارت مال ــن خس ــتند. ای ــارت هس ــدت در تج ــی م طوالن
مطمئنــاً بــر ســامت روان آن هــا تأثیــر منفــی خواهد گذاشــت.

نگراني از خطر سالمتی سالمندان در خانواده
داده هــا نشــان می دهــد کــه 86/5 درصــد از پاســخ دهنــدگان 
نگــران خطــر ســامتی ســالمندان در خانــواده هســتند. افــراد 
مســن و کســانی کــه از قبــل دارای مشــکل یــا بیماري هســتند 
ــن تنفســی  ــاری مزم ــی، بیم ــی عروق ــای قلب ــد بیماری ه مانن
ــه ویــروس در معــرض  ــوده شــدن ب ــت، در صــورت آل ــا دیاب ی
ــاک هســتند.  ــه بیمــاری خطرن ــرای ابتــا ب خطــر بیشــتری ب
عــاوه بــر ایــن، معاینــات معمــول و معالجــه ســایر بیماری هــا 
ــه دلیــل همه گیــری، افزایــش خطرهــای ســامتی و ایجــاد  ب
ــا،  ــای آن ه ــواده ه ــاران و خان ــن بیم ــی در بی ــفتگی روح آش

ــود. ــل می ش مخت
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شــیوع همه گیــر جهانــی در حــال حاضــر تعــدادی از کشــورها 
را بــا عواقــب شــدید اقتصــادی و اجتماعــی بــه دلیــل قرنطینــه 
طوالنــی مــدت و ایجــاد اختــال در فعالیت هــای منظــم، مــورد 
ــه 70/4  ــد ک ــان می ده ــدول 4 نش ــت. ج ــرار داده اس آزار ق
ــردن  ــه ک ــه قرنطین ــد ک ــدگان معتقدن ــخ دهن ــد از پاس درص
ــرای جلوگیــری از شــیوع کوویــد- 19 اســت.  تنهــا راه حــل ب
ــت  ــدگان موافق ــخ دهن ــد از پاس ــن، 84/5 درص ــر ای ــاوه ب ع
کرده انــد کــه مشــکات اجتماعــی ماننــد جــرم و فســاد 
ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن قفــل افزایــش یابــد. 91 درصــد 
از پاســخ دهنــدگان همچنیــن معتقدنــد کــه قفــل مــداوم بــر 
ــر ایــن،  ســامت روان افــراد تأثیــر منفــی می گــذارد. عــاوه ب
فقــط 21/1 درصــد از پاســخ دهنــدگان تصــور می کننــد کــه 
اقدامــات انجــام شــده توســط دولــت بــرای کنتــرل گســترش 
ــرادی  ــیاری از اف ــرایط، بس ــن ش ــت بخــش اســت. در ای رضای
ــش  ــام آزمای ــب ار انج ــد، اغل ــان می دهن ــی را نش ــه عائم ک
کوویــد تــرس دارنــد. 35/1 درصــد از پاســخ دهنــدگان ذهنیــت 
ــی از  ــراج از کار برخ ــی و اخ ــرس از خودزن ــد. ت ــرس را دارن ت
دالیــل ایــن امــر اســت. در میــان ایــن اســترس و رنــج ، 88/8 
درصــد از پاســخ دهنــدگان امیدوارنــد کــه واکســن مبــارزه بــا 
کوویــد- 19 در آینــده نزدیــک در کشــور تولیــد و در اختیــار 

عمــوم قــرار گیــرد.

نگراني از آموزش و آینده کودکان 

ــودکان از مدرســه  ــان ک ــر زم ــه ه ــد ک شــواهد نشــان می ده
ــد،  ــری دارن ــت کمت ــمی فعالی ــر جس ــوند، از نظ ــارج مي ش خ
ــش،  ــه نمای ــدت از صفح ــی م ــتفاده طوالن ــان اس ــدت زم م
برنامــه نامنظــم خــواب و رژیم هــای غذایــی نامناســب منجــر 
ــود.  ــی می ش ــی تنفس ــرد قلب ــدم عملک ــه وزن و ع ــه اضاف ب
عــاوه بــر ایــن، عوامــل اســترس زای همه گیــر ماننــد رعــب و 
وحشــت در مــورد عفونــت، نارضایتــی و بی حوصلگــی، کمبــود 
ــواده ممکــن  ــی خان ــه و خســارت مال فضــای شــخصی در خان
ــر ســامت روان  ــری ب ــر و پایدارت ــرات آزار دهنده ت اســت تأثی

کــودکان داشــته باشــد. 

ــن  ــد( در چی ــودک )20 درص ــج ک ــر پن ــی از ه ــق گزارش طب
ــد  ــاری کووی ــا بیم ــراب ی ــا اضط ــردگی ی ــر از افس ــک نف ی
و قرنطینــه رنــج می بــرد. ایــن امــر والدیــن را در مــورد 
تحصیــات، بهداشــت روانــی و آینــده ســالم فرزندانشــان 
تحــت فشــارهای عظیــم قــرار می دهــد. داده هــای جمــع آوری 
ــن مطالعــه نشــان داد کــه 69/5 درصــد از پاســخ  شــده در ای
دهنــدگان نگــران تحصیــات و آینــده فرزنــدان خــود هســتند.

استیگمای کووید- 19 و قرنظینه

جدول 4 - درک در مورد قرنطینه، تست کرونا و واکسن

منجــر بــه کمبــود گســترده عرضــه شــده اســت )9(. گزارشــات 
ــر  ــره تأثی ــی روزم ــر زندگ ــد- 19 ب ــه کووی ــد ک نشــان مي ده
گذاشــته و اقتصــاد جهانــی را کنــد کــرده اســت. اثــرات 
ــای  ــد کااله ــدی در تولی ــامل کن ــد- 19 ش ــادی کووی اقتص
اساســی، ایجــاد اختــال در زنجیــرة تامیــن محصــوالت، ضــرر 
ــان نقدینگــی ضعیــف در  ــی، جری ــی و بین الملل در تجــارت مل
بــازار و کاهــش چشــمگیر رشــد درآمــد شــده اســت. بــه دلیــل 
ــده اســت.  ــاد ش ــی ایج ــن منف ــک شــوک تأمی ــری، ی همه گی
ــی در سراســر جهــان را تحــت  ــري بازارهــای مال ــن همه گی ای
ــفر،  ــت س ــل ممنوعی ــه دلی ــت )10(. ب ــرار داده اس ــر ق تأثی
ــفر و  ــای س ــه جاذبه ه ــی، از جمل ــن عموم ــدن اماک ــته ش بس
توصیه هــای دولت هــا در مــورد ســفر جهانگــردی یکــی از 
ــای  ــداد روزه ــش تع ــا شــده اســت. افزای ــن بخش ه متضررتری

بحث و نتیجه گیری
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیمــاری کوویــد- 
ــاخص های  ــر ش ــرب ب ــزات مخ ــی داری اث ــور معن ــه ط 19 ب
اقتصــادی، اجتماعــی و ســامت روان دارد. بنابرایــن، پیشــنهاد 
می گــردد کــه دولــت و ســازمان های مــردم نهــاد برنامه هایــی 
را جهــت آمــوزش مــردم و کمــک به بهبود مشــاغل مــردم ارائه 
دهنــد. بیمــاری همــه گیــر جهانــی کوویــد- 19 باعــث ایجــاد 
اختــال اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح جهــان شــده اســت. 
وضعیــت فقــر در سراســر جهــان افزایــش یافتــه اســت. بالــغ بر 
100 میلیــون نفــر در فقــر شــدید قــرار دارنــد. قحطــی نســبي 
در جهــان 265 میلیــون نفــر را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت 
)8(. احتمــال قــرار گرفتــن ایــن افــراد فقیــر و بی خانمــان در 
ــی  ــروس بیشــتر اســت )9(. ایــن همه گیــری جهان معــرض وی
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ــای  ــی و محدودیت ه ــت های پول ــات سیاس ــه، تصمیم قرنطین
ســفر بین المللــی بــه شــدت بــر فعالیت هــای اقتصــادی 
ــای  ــه و محدودیت ه ــت. قرنطین ــوده اس ــذار ب ــان تأثیر گ جه
ــت.  ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــیار تح ــذا را بس ــد غ ــفر، تولی س
ــش  ــی پی ــای مختلف ــان قحطی ه ــر جه ــه، در سراس در نتیج
ــورد  ــی 2020 در م ــزارش جهان ــق گ ــت. طب ــده اس ــی ش بین
بحــران هــای غذایــی )WFP، 20 آوریــل 2020(، 55 کشــور در 
معــرض خطــر قــرار دارنــد در بدتریــن حالــت تعــداد بیشــماري 
از افــراد در ســطح بحــران یــا باالتــر قــرار می گیرنــد و تخمیــن 
ــن  ــر ممک ــون نف ــه 30 میلی ــدون مداخل ــه ب ــود ک زده می ش
اســت از گرســنگی بمیرنــد )11(. ناگفتــه نمانــد کــه برخــي از 
ــدند  ــوردار ش ــي برخ ــق خوب ــز از رون ــغل ها نی ــا و ش صنعت ه
و حتــي تغییــر عجیبــي در ســبک زندگــي و اقتصــادي مــردم 
ــه  ــا ب ــو ی ــامل لغ ــی ش ــب اجتماع ــت. عواق ــده اس ــود آم بوج
ــزاری  ــن رویدادهــای ورزشــی و اخــال در برگ ــق انداخت تعوی
ــم  ــی ه ــد )12(. عوامل ــی مي باش ــات مذهب ــن ها و تجمع جش
ــواده،  ــای خان ــاالن و اعض ــا همس ــی ب ــة اجتماع ــون فاصل چ
ــی، بســتن  ــای مذهب ــتوران ها و مکان ه ــا، رس ــی هتل ه تعطیل
ســینما،  ســالن های  ماننــد  ســرگرمی  بــرای  مکان هایــی 
ــره  ــالن های ورزشــی، اســتخرها و غی باشــگاه های ورزشــی، س
ــت )12(.  ــده اس ــردم ش ــوده م ــترس هایی در ت ــه اس ــر ب منج
ــد  ــي همانن ــو برخــي از مناســبت هاي مذهب ــا لغ در کشــور م
ــدر،  ــي ق ــه، لیال ــاز جمع ــج، نم ــوم، ح ــان معص ــارت امام زی
ــده  ــي ش ــي و سیاس ــاي اجتماع ــث پیامده ــرم، باع ــام مح ای
ــي از  ــوري خیل ــات دلخ ــه موجب ــال آن ک ــه دنب ــه ب ــت ک اس
ــری  ــن همه گی ــت. ای ــده اس ــز گردی ــان عزی ــردم و هموطن م
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــور را تح ــن کش ــی چندی ــتم های سیاس سیس
داده و باعــث تعلیــق فعالیت هــای قانونگــذاری و قرنطینــه بــه 
دلیــل تــرس از انتشــار ویــروس شــده اســت. از زمــان شــروع 
ــتی در  ــی و نژادپرس ــه هراس ــدید، بیگان ــات ش ــیوع تعصب و ش
ــرقی  ــیای ش ــی و آس ــژاد چین ــه ن ــبت ب ــان نس ــر جه سراس
گــزارش شــده اســت. بــه دنبال پیشــرفت شــیوع به کشــورهای 
ــه  ــا ک ــوری در اروپ ــن کش ــا )اولی ــرادی از ایتالی جدیــد، اف
شــیوع جــدی بیمــاری کوویــد-19 را تجربــه کــرد( نیــز مــورد 
ســوظن و بیگانــه ســتیزی قــرار گرفتنــد کــه ایــن نژادپرســتی 
ــای  ــی و گروه ه ــای خارج ــط دولت ه ــتیزی توس ــه س و بیگان
دیپلماتیــک مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت. بیشــتر دولت هــا 
در سراســر جهــان بــرای کنتــرل شــیوع کوویــد- 19 بــه طــور 
موقــت مسســات آموزشــی را تعطیــل کرده انــد. مــدارس، 
ــی در  ــا محل ــری ی ــورت سراس ــه ص ــگاه ها ب ــا و دانش کالج ه
ــد از  ــاً 98/6 درص ــه تقریب ــده اند ک ــل ش ــور تعطی 161 کش
ــر  ــت تأثی ــان را تح ــوزي جه ــجویی و دانش آم ــت دانش جمعی
قــرار می دهــد )8(. در تاریــخ 4 ســپتامبر ســال 2020، تقریبــاً 
یــک میلیــاردو دویســت و هفتادوهفــت دانــش آمــوز بــه دلیــل 
ــت  ــر تح ــاری همه گی ــه بیم ــش ب ــدارس در واکن ــی م تعطیل

ــور  ــف، 46 کش ــارت یونیس ــق نظ ــد. طب ــرار گرفته ان ــر ق تأثی
ــد و  ــی کنن ــرا م ــری را اج ــات سراس ــر تعطی ــال حاض در ح
27 کشــور تعطیــات محلــی را اجــرا می کننــد کــه در حــدود 
72/9 درصــد از جمعیــت دانشــجویی جهــان تحــت تاثیــر قــرار 
ــرای  ــر ب ــن تأثی ــزارش یونیســف، 2020(. ای ــه اســت )گ گرفت
ــوده اســت  کــودکان محــروم و خانواده هــای آن هــا شــدیدتر ب
کــه باعــث قطــع یادگیــری، ســوتغذیه، مشــکات مراقبــت از 
ــی  ــرای خانواده های ــادی ب ــه اقتص ــه هزین ــودکان و در نتیج ک
کــه بــه دلیــل تعطیــل شــدن موسســات آموزشــی نمی تواننــد 
کار کننــد، بیشــتر شــده اســت )13(. همه گیــری کنونــی 
تأثیــر کانــي بــر روان کل جمعیــت جهــان داشــت هــم چــون 
ــف  ــرات مختل ــا و تغیی ــی خانواده ه ــکاری، جدای ــش بی افزای
دیگــر کــه بــه طــور کلــی در فاکتورهــای عمــده روانشــناختی 
اضطــراب، افســردگی و صدمــه بــه خــود را بــه دنبــال داشــت. 
ــز  ــاری نی ــی بیم ــال آلودگ ــدن و احتم ــه ش ــا، قرنطین رنج ه
ممکــن اســت بــرای ســامت روانــی افــرادی کــه از گرســنگی، 
ــردم از  ــد. م ــر باش ــد مض ــج می برن ــی رن ــکاری و بی خانمان بی
اضطــراب، اســترس و افســردگی شــدید رنــج می برنــد. عــاوه 
بــر ایــن، محدودیت هــای مربــوط بــه بیمــاری همه گیــر 
ــه و غیــره(  ــی، قرنطینــه در خان ــة مکان )به عنــوان مثــال فاصل
بــر پایــداری و رفــاه اقتصــادی تأثیــر می گــذارد و ممکــن اســت 
باعــث ایجــاد عوامــل روانشــناختی ماننــد غــم، نگرانــی، تــرس، 
ــی،  ــاه درماندگ ــاس گن ــدی، احس ــوری، ناامی ــت، دلخ عصبانی
تنهایــی و عصبــی بــودن شــود. مطالعــات نشــان مي دهــد کــه 
بیشــتر پاســخ دهنــدگان از اســترس ذهنــی ناشــی از بیمــاری 
ــی  ــونت خانگ ــد. خش ــج می برن ــد- 19 رن ــر کووی ــه گی هم
ــی  ــوارد خودکش ــت. م ــه اس ــش یافت ــان افزای ــر جه در سراس
ــر  ــکاری و فق ــود اقتصــادی، بی ــزارش می شــود. رک ــر روز گ ه
ــد خودکشــی  ــی شــدید مانن ــای روان ــا بیماری ه ــه شــدت ب ب
ــی،  ــة قلب ــن، اســترس خطــر حمل ــر ای ــاوه ب ــاط دارد. ع ارتب
ســکتة مغــزی و ســایر خطــرات ســامتی را افزایــش می دهــد 
ــد  ــت تهدی ــورها تح ــایر کش ــون س ــم چ ــز ه ــران نی )14(. ای
بحران هــای  و  اقتصــادی  تهدیدهــای  از  توجهــی  قابــل 
اجتماعــی در طــی ایــن همه گیــري قــرار دارد. در کشــور 
ــبکه  ــت و ش ــی از بهداش ــه، آگاه ــاي ظالمان ــران، تحریم ه ای
امنیــت اجتماعــی همیشــه یــک چالــش بــوده اســت و بیمــاری 
ــدی  ــورت تصاع ــه ص ــا را ب ــن چالش ه ــاالً ای ــر احتم همه گی
افزایــش می دهــد. اقدامــات احتیاطــی تــا زمــان تولیــد انبــوه 
ــا بیمــاری همه گیــر اســت. عــاوه  واکســن تنهــا راه مبــارزه ب
ــدگان  ــه دهن ــت ارائ ــر اهمی ــاری همه گی ــن بیم ــن، ای ــر ای ب
ــت ضمــن  ــاد داده اســت. دول ــا ی ــه م ــات بهداشــتی را ب خدم
ــه  ــد ک ــد بدان ــر ســال بای ــرر ه ــی مک ــای مال ــن هزینه ه تعیی
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــامت بس ــت و س ــش بهداش بخ
تضمیــن امنیــت شــغلی هــم در بخــش دولتــی و هــم در بخش 
خصوصــی، ایجــاد تمایــل بــه پس انــداز در میــان مــردم عــادی 
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بســته محــرک، افزایــش برنامه هــای خالــص امنیــت اجتماعــی، 
ــر درآمــد(- ابتکاراتــی اســت  کاهــش نــرخ مالیــات )مالیــات ب
ــرای کاهــش اثــرات همه گیــر انجــام داده اســت. کــه دولــت ب

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه زندگــی 
ــی دســتخوش تغییراتــی پــس از همه گیــری  شــهروندان تهران
ــن  ــوان چنی ــال می ت ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــد- 19 ش کووی
ــه  ــا توجــه ب ــرای تمــام کشــور ترســیم نمــود. ب وضعیتــی را ب
درآمــد متوســط کشــور و محدودیت هــای زیــاد در زمــان 
فعالیت هــای  انجــام  همچنیــن  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
اقتصــادی بــا اقدامــات پیشــگیرانه، کشــور ایــران مجبــور اســت 
امکانــات آزمایشــگاهي و بهداشــت خــود را گســترش دهــد کــه 
ایــن اقــدام بــه نحــوه مطلوبــي صــورت گرفتــه اســت. اقدامــات 
ــه  ــا هماهنگــی مناســب ممکــن اســت ب ــه موقــع ب بداهــه و ب
کشــور در مبــارزه بــا ویــروس کشــنده کمــک کنــد. دولــت بــه 
تنهایــی نمی توانــد وضعیــت را کاهــش دهــد. تــاش مشــترک 
پشــتیبانی و همدلــی از ســوی شــهروندان، ســازمان های مــردم 
نهــاد، متخصصــان بهداشــت عمومــی کشــور و ســرمایه گــذاران 

ــن بحــران الزم و ضــروري اســت. ــرای پیمایــش ای ب

ایجــاد صنــدوق ذخیــره شــرکت بــرای مبــارزه بــا هــر شــرایط 
غیر منتظــره، ایجــاد فرصت هــای شــغلی ســاختاری بــرای 
ــورد  ــد م ــا بای ــعة مهارت ه ــمی، توس ــش غیررس ــراد در بخ اف
توجــه دولــت و ســایر ســهامداران قــرار گیــرد. کنــار آمــدن بــا 
اســترس ذهنــی ناشــی از کوویــد- 19 چالــش دیگــری اســت. 
ــی و  ــت واقع ــا، درک وضعی ــتن واقعیت ه ــتراک گذاش ــه اش ب
ــد.  ــش می ده ــترس را کاه ــگیرانه اس ــات پیش ــق اقدام تطبی
ــی  ــانه های چاپ ــی، رس ــانه های اجتماع ــی، رس ــاالن اجتماع فع
و الکترونیکــی و رهبــران مذهبــی و سیاســی بایــد برای انتشــار 
اطاعــات واقعــی علمــی کوویــد- 19 در میــان جمعیــت 
ــژه جوامــع حاشــیه ای کمــک کنند.کــه در  ــوه کشــور به وی انب
کشــورمان ایــن اقــدام بــه نحــو قابــل قبولــي صــورت گرفتــه 
ــت  ــر و رعای ــورد بیمــاری همه گی ــح در م ــش صحی اســت. دان
ــد  ــروس خواه ــیوع وی ــرل ش ــد کنت ــتی، کلی ــول بهداش اص
ــراد کــم  ــه اف ــد- 19 صدمــات شــدیدی را ب ــود. تأثیــر کووی ب
درآمــد، به ویــژه کارگــران روزمــزد، حقــوق بگیــران، کارگــران 
غیررســمی و بازرگانــان خــرده فروشــی تحمیــل کــرده اســت. 
ــل  ــه حداق ــرای ب ــادی ب ــات زی ــن، اقدام ــش از ای ــت پی دول
ــا انجــام  رســاندن خســارات اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرون
ــران،  ــه صنعت گ ــاز مناســب ب ــره و امتی ــا به داده اســت. وام ب
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