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ABSTRACT
Introduction: Covid-19 pandemic has created a worldwide emergency that poses a
devastating threat to mental health, economic, and social indicators. Social distancing 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 study, the socio-economic aspects of COVID-19 disease in Tehran collected from 200,000
citizens based on qualitative indicators in the form of a questionnaire, 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 questions, such as job loss
during and after the corona pandemics, living standards, and reduced costs 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 structured job opportunities, and develop skills.s
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مقدمــه :بیمــاری همهگیــر کوویــد 19-یــک وضعیــت اضطــراری در سراســر جهــان بــه وجــود
آورده اســت کــه تهدیــدی ویرانگــر بــرای شــاخصهای ســامت روان ،اقتصــاد و روابــط اجتماعــی
میباشــد .فاصلهگــذاری اجتماعــی و قرنطینــه آســیب جــدی بــه روابــط اجتماعــی وارد کــرده اســت.
بــه دنبــال قرنطینــه عواملــی هــم چــون بیــکاری طوالنــی مــدت ،از دســت دادن مشــاغل و کاهــش
درآمــد خانــواده در بســیاری از کشــورها ایجــاد شــده اســت .کاهــش روابــط اجتماعــی و شــرایط متغیــر
اقتصــادی میتوانــد منجــر بــه بحرانهایــی جــدی در کالن شــهرها شــود .از ایــن رو ،نگاهــی بــه ایــن
جنبههــا کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،الزم بــه نظــر میرســد .مــواد و روشهــا:
در ایــن مطالعــه ،جنبههــای اجتماعــی– اقتصــادی بیمــاری کوویــد  19-در شــهر تهــران بــر اســاس
شــاخصهای کیفــی در قالــب پرسشــنامه از  200هــزار شــهروند جمــع آوری گردیــد و ســپس نتایــج
دادههــا 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
تعییــن کننــده در پاســخ بــه پرســشهایی از قبیــل از دســت دادن شــغل در دوران کرونــا و پــس از
آن ،اســتانداردهای زندگــی و کاهــش هزینههــای کاالهــای لوکــس میباشــد .نتیجهگیــری :بهمنظــور
کاهــش مخاطــرات اجتماعــی ،ســازمانهای مــردم نهــاد و همچنیــن دولــت بایــد برنامههایــی
جهــت حصــول اطمینــان از امنیــت شــغلی ،ایجــاد تمایــل بــه پسانــداز ،ایجــاد صنــدوق ذخیــره،
ایجــاد فرصتهــای شــغلی ســاختار یافتــه بــرای مــردم و توســعه مهارتهــا را تهیــه و اجــرا نماینــد.
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مطالعــات بــر اســاس اطالعــات اولیــه جمــعآوری شــده از
ســاکنان شــهر تهــران (پایتخــت ايــران) میباشــد .ایــن نظــر
ســنجی شــامل اطالعــات اجتماعــی -اقتصــادی  200هــزار
شــهروند تهرانــی میباشــد .دادههــا از طریــق انجــام یــک
بررســی مقطعــی اولیــه از طریــق یــک بســتر آنالین جمـعآوری
گردیــد .یــک نظــر ســنجی آنالیــن از خــرداد تــا مــرداد مــاه
ســال  1399بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی
طبقــهای از طریــق رســانههای اجتماعــی (واتســاپ ،ایمــو و
 )...و ایمیــل انجــام شــد .پاســخ دهنــدگان در مــورد هــدف
از نظــر ســنجی بــرای گرفتــن رضایــت خــود مطلــع و آگاه

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-09

102
102

مواد و روشها

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.2.100

مقدمه
امــروزه طبــق مطالعــات انجــام شــده توســط ســازمانهای
بینالمللــی و مراکــز تحقیقاتــی ،پاندمــی کرونــا فقــط یــک
تهدیــد بهداشــتی محســوب نمیشــود بلکــه میتوانــد یــک
تهدیــد اجتماعــی– اقتصــادی بــه شــمار آیــد ( .)1تغییر ســبک
زنگــی مــردم و همچنیــن تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن روابــط
اقتصــادی گواهــی بــر ایــن ادعــا میباشــد .در مرحلــة اولیــه
ایــن پاندمــی ،وحشــت در جامعــه افزایــش یافــت .میلیاردها نفر
در سراســر جهــان بــرای بــه حداقــل رســاندن انتقــال ویــروس
از قرنطینــه و فاصلهگــذاری اجتماعــی اســتفاده کردنــد (.)2
برخــی از اقدامــات اتخــاذ شــده توســط کشــورهای مختلــف
جهــان بــرای کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا شــامل تعطیلــی
موسســات آموزشــی و قرنطينــة جزئــی یــا کامــل شــهرها بــود
( .)3در زمــان شــيوع بيمــاري حضــور در خانــه بخصــوص برای
مشــاغل غيــر ضــروری توصيــه شــد .تمامــی محدودیتهــا بــه
طــور معنــیداری تأثیــر منفــی در فعالیتهــای اقتصــادی
کشــورهای آســیب دیــده داشــتند .تــا کنــون بیــش از 218
کشــور تحــت تأثیــر ایــن همهگیــری جهانــی قــرار گرفتهانــد
( .)4اســتراتژیهای پیشــگیری از انتقــال بیمــاری بــه طــور
کلــی شــامل حفــظ بهداشــت شــخصی ميباشــد .در ابتــدای
مشــاهده مــوارد مثبــت بیمــاری در کشــور ایــران ،پروازهــای
بینالمللــی کاهــش یافــت و حتــي برخــي از پروازهــا تعطيــل
شــد و موسســات آموزشــی نیــز تعطیــل شــدند .از طرفــی اکثــر
اجتماعــات عمومــی ممنــوع گردیــد .بــا افزایــش مــوارد ابتــا و
بســتریها ،دولــت برنامههــای قرنطينــه ،ممنوعیــت ســفر،
تعلیــق حمــل و نقــل و تعطیلــی همــه ســازمانهای غیــر
ضــروری را در دســتور کار خــود قــرار داد .تمامــی فعالیتهــا
بــا ضعیــف شــدن اقتصــاد مــردم همــراه بــود .بــر اســاس
دادههــای اقتصــادی ،پیشبینــی میشــود بیمــاری کوویــد-
 19میلیاردهــا دالر بــه اقتصــاد كشــورها ضــرر زده و بــه دنبــال
آن کاهــش حــدود  0/2درصــد تــا  0/4درصــد تولیــد داخلــی
كشــورها را بــه دنبــال داشــته اســت ( .)5، 6امــا در مــورد تاثیــر
ایــن بیمــاری بــر اقتصــاد ایــران بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
نمــود کــه ايــران کشــوری بــا درآمــد متوســط و جمعیــت
عمــدهای از افــراد در بخــش غیررســمی شــاغل هســتند.
قرنطینــه و ضــرر اقتصــادی منجــر بــه آشــفتگی ذهنــی در
بیــن تمــام طبقــات مــردم میشــود .خطــر مــرگ ناشــی از
عفونــت ویروســی فشــار روانــی غیــر قابــل تحملــی را بــر مــردم
در سراســر جهــان بــه همــراه داشــته اســت .کاهــش تعامــات
اجتماعــی از طریــق سیاس ـتهای اعمــال شــده بــرای تعییــن
فاصلهگــذاری اجتماعــی و بیــکاری طوالنــی مــدت در بخــش
غیررســمی و همچنیــن تــرس از دســت دادن شــغل ،کاهــش
درآمــد و خانــه نشــینی بــدون شــک بــر ســامت روان افــراد
تأثیــر منفــی میگــذارد .ماننــد بقیــه کشــورهای جهــان،
اقتصــاد ايــران بــه دلیــل ایــن بیمــاری همهگیــر ضربــه جــدی

دیــده اســت .گزارشهــا نشــان ميدهنــد کــه لغــو ســفارش،
ایجــاد اختــال در زنجیــره تامیــن كاال و يــا خدمــت و کاهــش
تقاضــای خریــداران منجــر بــه کاهــش درآمــد بــه طــور كلــي
شــده اســت کــه منجــر بــه از دســت دادن درآمــد صــادرات نيز
شــده اســت .شــیوع کوویــد 19 -باعــث کاهــش فرصــت بــرای
کارآفرینــان کوچــک و متوســط ،ناآرامــی در موسســات مالــی،
بیثباتــی در بــازار ســرمایه ،افزایــش مــداوم کســری تجــاری،
عــدم اطمینــان در بیــن ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی و
کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی منجــر بــه پیامدهــای
اقتصــادی در كشــور شــده اســت ( .)7تحــت ايــن شــرایط
خــاص ،مطالعــات اپیدمیولوژیــک ،جمعیــت شــناختی و بالینــی
بیمــاری کرونــا بــه طــور گســترده مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .امــا تاکنــون مطالعــات کمــی در حــوزه تأثیــر اقتصــادی
بیمــاری کرونــا انجــام شــده اســت .از طرفــی بــا توجــه بــه
اینکــه پایــان ایــن همهگیــری هنــوز نامشــخص اســت .در ایــن
شــرایط ،درک شــرایط متغیــر اقتصــادی ناشــی از همهگیــر
بــودن و کنــار آمــدن بــا شــرایط عــادی جدیــد بســیار مهــم
اســت .عــاوه بــر ناامنــی در بــازار کار ،عــدم دسترســی بــه
بهداشــت اولیــه یــک چالــش مهــم بــرای گروههــای آســیب
پذیــر میباشــد کــه احتمــاالً ایــن چالشهــا بــه صــورت
تصاعــدی افزایــش میدهــد .وضعیــت اقتصــادی موجــود
ممکــن اســت معیشــت گــروه فقیرنشــین جمعیــت را بــه
طــور جــدی تضعیــف کنــد .عــاوه بــر ســامت جســمی،
ایــن بیمــاری همهگیــر ســامت روان مــردم را نیــز تهديــد
میکنــد .بنابرایــن ،انتظــار مــیرود ایــن مطالعــه بــا تجزیــه
و تحلیــل تأثیــرات احتمالــی ویــروس کرونــا بــر ســامت روان،
اقتصــاد و زندگــی اجتماعــی مــردم در تهــران بــه تصمیمگیران
و مدیــران کمــک کنــد .ایــن مطالعــه همچنیــن نظــرات پاســخ
دهنــدگان را دربــاره نامالیمــات ناشــی از بیمــاری کرونــا در
زمینــة شــغلی یــا فعالیتهــای درآمــدزا ،زندگــی علمــی و
زندگــی اجتماعــی بررســی میکنــد .ایــن مطالعــه همچنیــن
اقدامــات سیاســتی را بــرای مقاومــت در برابــر دوره بحــران و
بازیابــی مجــدد حرکــت در اقتصــاد را پیشــنهاد میدهــد.
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شــدند .در مصاحبــه بــا پاســخ دهنــدگان از یــک پرسشــنامة
ســاختار یافتــه متشــکل از ســواالت عــددی و برخــی ســواالت
غیــر عــددی اســتفاده شــد .قبــل از جمــعآوری اطالعــات،
پرسشــنامه بــه طــور مناســب پیشآزمــون شــده بــود .تجزیــه
و تحلیــل آمــاری جامــع بــرای دســتیابی بــه هــدف مطالعــه
انجــام شــده اســت .پاســخهای کیفــی پاســخ دهنــدگان
توســط آمــار توصیفــی ارائــه شــده اســت.
یافتهها
اطالعات دموگرافیک

جــدول  1نشــان میدهــد کــه  64/5درصــد از پاســخ دهنــدگان
تحــت ایــن مطالعــه در گــروه ســنی  20-30ســال هســتند14 .
درصــد از پاســخ دهنــدگان در گــروه ســنی  31-40ســال قــرار
دارنــد .ســایر گروههــای ســنی فقــط از تعــداد کمــی از پاســخ
دهنــدگان (کمتــر از  10درصــد) تشــکیل شــدهاند .بنابرایــن،
میتــوان تفســیر کــرد کــه اکثــر پاســخ دهنــدگان تحــت
ایــن مطالعــه جــوان هســتند .جــدول  1نشــان میدهــد کــه
 57درصــد پاســخ دهنــدگان مــرد و  43درصــد زن هســتند.
بنابرایــن ،ایــن مطالعــه اطالعــات پاســخ دهنــدگان را از هــر دو
جنــس جمـعآوری کــرده اســت .بــه عــاوه 52 ،درصــد پاســخ
دهنــدگان متاهــل 46/5 ،درصــد مجــرد و  1/5درصــد پاســخ

دهنــدگان خانمهــاي سرپرســت خانــواده هســتند .جــدول 1
نشــان میدهــد کــه  27درصــد از پاســخ دهنــدگان در مشــاغل
رســمی ،عمدت ـاً در مشــاغل دولتــی مشــغول بــه کار هســتند.
 39درصــد از پاســخ دهنــدگان در بخــش خصوصــی ،از جملــه
بانکهــای خصوصــی ،موسســات آموزشــی خصوصــی و ســایر
ســازمانهای دیگــر شــاغل هســتند 14 .درصــد از پاســخ
دهنــدگان در بخشهــای غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند.
آنهــا عمدتـاً فروشــندگان خیابانــی ،دستفروشــان و بازرگانــان
کوچــک هســتند 20 .درصــد باقیمانــده پاســخ دهنــدگان تاجــر
هســتند .بنابرایــن ،ایــن مطالعــه دادههــای افــرادی را کــه
بــرای تأمیــن زندگــی خــود درگیــر فعالیتهــای مختلــف
هســتند ،پوشــش میدهــد .نســبت وابســتگی در ايــران زیــاد
اســت .یعنــی تعــدادی از اعضــای خانــواده بــه درآمــد یــک
نــانآور تنهــا اعتمــاد میکننــد .طبــق ایــن مطالعــه45 ،
درصــد از پاســخ دهنــدگان تنهــا یــک عضــو درآمــدزا دارنــد.
 42/5درصــد خانوادههــای پاســخ دهنــدگان  2عضــو درآمــدزا
دارنــد .مشــخص شــده اســت کــه  9/5درصــد از خانــواده
پاســخ دهنــدگان  3درصــد از پاســخ دهنــدگان بیــش از 3
عضــو درآمــدزا دارنــد.
تاثیر اقدامات انجام شده بر رفتار مردم

جدول  -1توزيع جمعيتي پاسخ دهندگان
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شــیوع کرونــا ضربــة ســختی بــه اقتصــاد جهانــی وارد کــرده
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
حقــوق و بــا افزایــش دیگــر مخــارج روبــرو هســتند .ســازمان
بینالمللــی کار ( )ILOاطــاع داد کــه درآمــد حاصــل در 9
مــاه اول ســال  2020از کار در سراســر جهــان  10/7درصــد
یــا  3/5تریلیــون دالر در میــان شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش
یافتــه اســت (رویتــرز ،بازیابــی شــده در  23ســپتامبر .)2020

دادههــای جم ـعآوری شــده از پاســخ دهندهــگان مشــاغل در
بخشهــای مختلــف (بخــش خصوصــی104000 -نفــر ،بخــش
دولتــی 53000 -نفــر ،بخــش غیررســمی18000 -نفــر و خــود
اشــتغالی25000 -نفــر) مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و
در جــدول  3ارائــه شــده اســت.
طبــق جــدول  67/5 ،3درصــد از پاســخ دهنــدگان معتقــد
بودنــد کــه کوویــد 19 -تأثیــر نامطلوبــی بــر درآمــد فعلــی
دارد .عــاوه بــر ایــن 50/5 ،درصــد از پاســخ دهنــدگان
عقیــده داشــتند کــه همهگیــری عامــل از دســت دادن شــغل
گســترده در میــان مــردم اســت .عــاوه بــر ایــن  65درصــد از
پاســخ دهنــدگان معتقــد بودنــد کــه ایــن همهگیــری باعــث
از دســت دادن ســرمایهگذاری تجــاری میشــود .بخــش
قابــل توجهــی از فعالیتهــای اقتصــادی و تجــاری بــرای
زنــده مانــدن بــه حالــت آنالیــن تغییــر مــکان دادهانــد .از
شــرکتهای بــزرگ گرفتــه تــا کارآفرینــان کوچــک ،همــه بــا
خرابــی وضعیــت موجــود روبــرو شــدهاند .بیمــاری کوویــد-
 19بــه دلیــل تخريــب کلــی سیســتم ،باعــث ایجــاد عواقــب
جــدی در فرصتهــای درآمــد جوامــع جهانــی شــده اســت.
عــدم تطابــق تقاضــا و عرضــه در بــازار کار و نیــاز بــه تقاضــای
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یکــی از اقدامــات انجــام شــده بــرای کاهــش بــار بیمــاری
تعطيلــي مراکــز و ســازمانها میباشــد .بــا ایــن حــال ،بــا
توجــه بــه جمعیــت زیــاد قشــر آســیبپذیر ،قرنطينــه کــردن
یــک ایــدة عملــی نیســت .از اقدامــات پیشــگیرانه بــرای
بیمــاری کوویــد 19 -میتــوان بــه قرنطینــة ســخت ،ردیابــی
تهاجمــی مــوارد و تماسهــا ،غربالگــری ،گســترش فــوری
آزمایشــگاهها و تأمیــن کافــی کیتهــای آزمایــش مــورد
نیــاز اســت تأکیــد نمــود .دادههــای جمـعآوری شــده از پاســخ
دهنــدهگان در مــورد اقدامــات پیشــگیرانه اتخــاذ شــده توســط
آنهــا در شــرایط فعلــی کرونــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفتــه و در جــدول  2ارائــه شــده اســت .مشــخص شــد کــه
 44/1درصــد از پاســخ دهنــدگان بــدون توجــه بــه وجــود یــا
عــدم وجــود عالئــم همیشــه ماســک میزننــد 35/3 .درصــد
بیشــتر اوقــات ماســک میزننــد در حالــی کــه  4/9درصــد
گــزارش کردنــد کــه هرگــز ماســک نمیزننــد .عــاوه بــر ایــن،
فقــط  8/8درصــد از پاســخ دهنــدگان بــدون توجــه بــه وجــود
یــا عــدم وجــود عالئــم ،همیشــه دســتکش میپوشــند و 10/8
درصــد بیشــتر اوقــات دســتکش میپوشــند و  38/2درصــد
هرگــز دســتکش نمیپوشــند .مشــخص شــد کــه 63/4
درصــد از پاســخ دهنــدگان پــس از لمــس اشــیا ،شســتن و یــا
ضدعفونــی دس ـتها را انجــام میدهنــد .در حالــی کــه 26/7
درصــد بیشــتر اوقــات و  1درصــد آنهــا هرگــز ایــن کار را
نمیکننــد .عــاوه بــر ایــن 68/3 ،درصــد از پاســخ دهنــدگان
همیشــه هنــگام ســرفه و عطســه دهــان خــود را میپوشــانند،
 18/8درصــد بیشــتر اوقــات ایــن کار را انجــام میدهنــد و
 3درصــد گــزارش دادنــد کــه هرگــز ایــن کار را نمیکننــد.
ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه حــدود  70درصــد از پاســخ
دهنــدگان بالفاصلــه پــس از ســرفه ،عطســه یــا مالــش بینــی
خــود ،دســت خــود را میشســتند ،امــا  3درصــد هرگــز
آن را تمریــن نمیکننــد .عــاوه بــر ایــن 46/5 ،درصــد از
پاســخ دهنــدگان از بــه اشــتراک گذاشــتن ظــروف (بهعنــوان
مثــال بشــقاب ،لیــوان ،قاشــق و غیــره) در طــول وعدههــای
غذایــی اجتنــاب میکننــد 17/2 .درصــد اکثــر اوقــات از ایــن
کار اجتنــاب میکننــد 13/1 .درصــد هــر از گاهــی اجتنــاب
میكننــد و  13/1درصــد هرگــز از بــه اشــتراک گذاشــتن
ظــروف اجتنــاب نمیكننــد .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان
داد کــه  30درصــد و  45درصــد پاســخ دهنــدگان بــه ترتیــب
از هرگونــه اجتمــاع عمومــی همیشــه و بیشــتر اوقــات اجتنــاب
میکننــد .بیــش از  70درصــد پاســخ دهنــدگان همیشــه
یــا بیشــتر اوقــات بالفاصلــه پــس از بازگشــت بــه خانــه از
خــارج دوش میگیرنــد .یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان
داد کــه  46/5درصــد از پاســخ دهنــدگان کاالهــا را پــس از
بــردن کاالهــای خــارج از خانــه ضدعفونــی میکننــد25/3 ،
درصــد اکثــر اوقــات ضدعفونــی میکننــد و  11/1درصــد
هرگــز کاالهــای خــارج شــده را ضدعفونــی نمیکننــد .عــاوه
بــر ایــن 49 ،درصــد از پاســخ دهنــدگان همیشــه بــدون

نیــاز فــوری خــارج نمیشــوند .بنابرایــن ،در حــال حاضــر
احســاس خویشــتنداری در بیــن افــراد مــورد مطالعــه ایجــاد
شــده اســت .در صــورت مســافرت بــا حمــل و نقــل عمومــی،
خطــر آلودگــی بــه کوویــد 19 -افزایــش مییابــد .مشــخص
شــده اســت کــه بیــش از  70درصــد از پاســخ دهنــدگان ســعی
میکننــد همیشــه یــا بیشــتر اوقــات از حمــل و نقــل عمومــی
خــودداری کننــد .بــا اســتفاده از فنــاوری ،مــردم میتواننــد
از طریــق تلویزیــون ،روزنامــه و رســانههای اجتماعــی اخبــار
مربــوط بــه همهگیــری را دنبــال کننــد .بیــش از  50درصــد
از پاســخ دهنــدگان جزئیــات روزانــه را در مــورد گســترش
بیمــاری همیشــه یــا بیشــتر اوقــات بررســی میکننــد.
گســترش آمــوزش مراقبتهــای بهداشــتی ،آگاهــی عمومــی و
اتخــاذ مناســب اقدامــات پیشــگیرانه میتوانــد نقشــی حیاتــی
در مبــارزه بــا بیمــاری همهگیــر کرونــا داشــته باشــد.
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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
دادههــا نشــان میدهــد کــه  65/5درصــد از پاســخ دهنــدگان
دارای درآمــد خانوادگــی ثابــت هســتند ،در حالــی کــه درآمــد
خانــواده  34/5درصــد از پاســخ دهنــدگان بــه دلیــل مشــکالت
ناشــی از کوویــد 19 -ناپایــدار اســت .درآمــد خانــواده ناپایــدار
فشــار زیــادی بــر ســامت روان خانوادههــای آســیب دیــده
وارد میکنــد.
دادههــا جمــعآوري شــده نشــان میدهــد کــه نزدیــکان یــا

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه  83/5درصــد از پاســخ دهنــدگان
نگــران تاخیرهــای تحصیلــی ناشــی از قرنطينه شــدن ،تعطیلی
موسســات آموزشــی و گســترش ویــروس کرونــا را دارنــد .ایــن
امــر ممکــن اســت بــه دلیــل وقفــه طوالنــی در مطالعــات و
فعالیتهــای دانشــگاهی ،از مهــارت ،کارایــی و بهــرهوری
آنهــا بکاهــد .بــا ایــن حــال ،چــون همهگیــری هنــوز پایــان
نیافتــه و بــرای مــدت طوالنــی ادامــه دارد ،بیشــتر موسســات
آموزشــی بــه حالــت آمــوزش آنالیــن نقــل مــکان کردهانــد.
نگراني از بیکار بودن
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بخــش عمــده ،یعنــی  62درصــد
از پاســخ دهنــدگان بــه دلیــل همهگیــری جهانــی نگــران
بیــکاری هســتند .ایــن نــه تنهــا درآمــد و هزینــه آنهــا را
کاهــش میدهــد بلکــه آنهــا را بــه یــک شکســت ذهنــی
ســوق میدهــد.
نگراني از دست دادن ثبات بلند مدت در تجارت
شــرکتهای بينالمللــي ،شــرکتهای بــزرگ ،کارآفرینــان
کوچــک و متوســط و انــواع مشــاغل بــه دلیــل شــیوع
همهگیــری ضــرر دیدهانــد .دادههــا نشــان میدهــد کــه
 69درصــد از پاســخ دهنــدگان نگــران از دســت دادن ثبــات
طوالنــی مــدت در تجــارت هســتند .ایــن خســارت مالــی
مطمئنـاً بــر ســامت روان آنهــا تأثیــر منفــی خواهد گذاشــت.
نگراني از خطر سالمتی سالمندان در خانواده
دادههــا نشــان میدهــد کــه  86/5درصــد از پاســخ دهنــدگان
نگــران خطــر ســامتی ســالمندان در خانــواده هســتند .افــراد
مســن و کســانی کــه از قبــل دارای مشــكل يــا بيماري هســتند
ماننــد بیماریهــای قلبــی عروقــی ،بیمــاری مزمــن تنفســی
یــا دیابــت ،در صــورت آلــوده شــدن بــه ویــروس در معــرض
خطــر بیشــتری بــرای ابتــا بــه بیمــاری خطرنــاك هســتند.
عــاوه بــر ایــن ،معاینــات معمــول و معالجــه ســایر بیماریهــا
بــه دلیــل همهگیــری ،افزایــش خطرهــای ســامتی و ایجــاد
آشــفتگی روحــی در بیــن بیمــاران و خانــواده هــای آنهــا،
مختــل میشــود.
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مصــرف کننــدگان بــرای کاالهــا و خدمــات میتوانــد منجــر
بــه افزایــش نــرخ بیــکاری ،اخــراج کارکنــان و اخــراج موقــت
در آینــده نزدیــک شــود .در ایــن مطالعــه 68/5 ،درصــد از
پاســخ دهنــدگان ایــن تصــور را داشــتند کــه عــدم اطمینــان
در مــورد درآمدزایــی در آینــده وجــود دارد .انقبــاض اشــتغال
در بســیاری از کشــورها از جملــه ايــران در ســطح وســیعی
آغــاز شــده اســت .در نتیجــه ،مــردم ملــزم بــه صرفهجویــی
در هزینههــای خــود هســتند .بــر اســاس ایــن مطالعــه67 ،
درصــد از پاســخ دهنــدگان معتقــد بودنــد کــه در میــان
همهگیــری کاهــش هزینــه وجــود داشــته اســت .بیــکاری
گســترده ،ســقوط تولیــد و کاهــش درآمــد ســرانه احتمــاالً
ســطح اســتاندارد زندگــی بخــش عمــدهای از جامعــه جهانــی
را تحــت تأثیــر کوویــد 19 -قــرار داده اســت .ایــن مطالعــه
نشــان داد کــه  67درصــد از پاســخ دهنــدگان تصــور میکننــد
کــه بــه دلیــل شــیوع کوویــد ،19 -ســطح زندگــی آنهــا بدتــر
شــده اســت .ایــن همهگیــری باعــث کمبــود عرضــه کاالهــای
اساســی شــده کــه بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه تــورم در
آینــده نزدیــک میشــود .در نتیجــه ،مصــرف کننــدگان
تمایــل بیشــتری بــه پسانــداز و تمایــل کمتــری بــه مصــرف
نشــان میدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه مســائل
بهداشــتی ،مــردم عالقــه چندانــی بــه خریــد کاالهایــی غیــر
ضــروري ندارنــد .ایــن مطالعــه گــزارش داد کــه  75/5درصــد
از پاســخ دهنــدگان معتقــد بودنــد کــه در میــان همهگیــر
شــدن ،هزینههــای کاالهــای لوکــس کاهــش یافتــه اســت .از
نظــر آمــاری ،مشــاهده شــده اســت کــه تفــاوت قابــل توجهــی
در درک پاســخ دهنــدگان شــاغل در بخشهــای مختلــف در
مــورد تأثیــر ســو بــر درآمــد ،تأثیــر بــر از دســت دادن شــغل،
تأثیــر بــر از دســت دادن در تجــارت و خطــر از دســت دادن
شــغل در آینــده وجــود دارد.

آشــنایان بیــش از  50درصــد از پاســخ دهنــدگان مبتــا بــه
کوویــد 19 -بودنــد و بــا مشــکالت بهداشــتی مــورد حملــه
ویــروس كرونــا مواجــه شــدند .ایــن قطعــاً تأثیــر نامطلوبــی
بــر خانــواده ،دوســتان و همــکاران بیمــار مثبــت کوویــد-
 19دارد .ایــن بیمــاری بســیار مســری اســت ،افــراد مبتــا
و همــکاران آنهــا بایــد خــود را قرنطينــه کننــد .ایــن بیمــاری
تأثیــر روانــی اســترس ،اضطــراب و وحشــت شــدید را در میــان
مبتالیــان و نزدیــکان آنهــا ایجــاد میکنــد.
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نگراني از آموزش و آینده كودكان
شــواهد نشــان میدهــد کــه هــر زمــان کــودکان از مدرســه
خــارج ميشــوند ،از نظــر جســمی فعالیــت کمتــری دارنــد،
مــدت زمــان اســتفاده طوالنــی مــدت از صفحــه نمایــش،
برنامــه نامنظــم خــواب و رژیمهــای غذایــی نامناســب منجــر
بــه اضافــه وزن و عــدم عملکــرد قلبــی تنفســی میشــود.
عــاوه بــر ایــن ،عوامــل اســترس زای همهگیــر ماننــد رعــب و
وحشــت در مــورد عفونــت ،نارضایتــی و بیحوصلگــی ،کمبــود
فضــای شــخصی در خانــه و خســارت مالــی خانــواده ممکــن
اســت تأثیــرات آزار دهندهتــر و پایدارتــری بــر ســامت روان
کــودکان داشــته باشــد.
طبــق گزارشــی از هــر پنــج کــودک ( 20درصــد) در چیــن
یــک نفــر از افســردگی یــا اضطــراب یــا بیمــاری كوويــد
و قرنطينــه رنــج میبــرد .ایــن امــر والدیــن را در مــورد
تحصیــات ،بهداشــت روانــی و آینــده ســالم فرزندانشــان
تحــت فشــارهای عظیــم قــرار میدهــد .دادههــای جم ـعآوری
شــده در ایــن مطالعــه نشــان داد کــه  69/5درصــد از پاســخ
دهنــدگان نگــران تحصیــات و آینــده فرزنــدان خــود هســتند.
استیگمای کووید 19 -و قرنظینه

شــیوع همهگیــر جهانــی در حــال حاضــر تعــدادی از کشــورها
را بــا عواقــب شــدید اقتصــادی و اجتماعــی بــه دلیــل قرنطينــه
طوالنــی مــدت و ایجــاد اختــال در فعالیتهــای منظــم ،مــورد
آزار قــرار داده اســت .جــدول  4نشــان میدهــد کــه 70/4
درصــد از پاســخ دهنــدگان معتقدنــد کــه قرنطينــه کــردن
تنهــا راه حــل بــرای جلوگیــری از شــیوع کوویــد 19 -اســت.
عــاوه بــر ایــن 84/5 ،درصــد از پاســخ دهنــدگان موافقــت
کردهانــد کــه مشــکالت اجتماعــی ماننــد جــرم و فســاد
ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن قفــل افزایــش یابــد 91 .درصــد
از پاســخ دهنــدگان همچنیــن معتقدنــد کــه قفــل مــداوم بــر
ســامت روان افــراد تأثیــر منفــی میگــذارد .عــاوه بــر ایــن،
فقــط  21/1درصــد از پاســخ دهنــدگان تصــور میکننــد کــه
اقدامــات انجــام شــده توســط دولــت بــرای کنتــرل گســترش
رضایــت بخــش اســت .در ایــن شــرایط ،بســیاری از افــرادی
کــه عالئمــی را نشــان میدهنــد ،اغلــب ار انجــام آزمایــش
کوویــد تــرس دارنــد 35/1 .درصــد از پاســخ دهنــدگان ذهنیــت
تــرس را دارنــد .تــرس از خودزنــی و اخــراج از کار برخــی از
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 كشــور توليــد و در اختيــار
عمــوم قــرار گيــرد.

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

108
108

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.2.100

نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیمــاری کوویــد-
 19بــه طــور معنــیداری اثــزات مخــرب بــر شــاخصهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و ســامت روان دارد .بنابرایــن ،پیشــنهاد
میگــردد کــه دولــت و ســازمانهای مــردم نهــاد برنامههایــی
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 افزايــش یافتــه اســت .بالــغ بر
 100میلیــون نفــر در فقــر شــدید قــرار دارنــد .قحطــی نســبي
در جهــان  265میلیــون نفــر را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت
( .)8احتمــال قــرار گرفتــن ایــن افــراد فقیــر و بیخانمــان در
معــرض ویــروس بیشــتر اســت ( .)9ایــن همهگیــری جهانــی
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بحث و نتیجهگیری

منجــر بــه کمبــود گســترده عرضــه شــده اســت ( .)9گزارشــات
نشــان ميدهــد کــه کوویــد 19 -بــر زندگــی روزمــره تأثیــر
گذاشــته و اقتصــاد جهانــی را کنــد کــرده اســت .اثــرات
اقتصــادی کوویــد 19 -شــامل کنــدی در تولیــد کاالهــای
اساســی ،ایجــاد اختــال در زنجیــرة تامیــن محصــوالت ،ضــرر
در تجــارت ملــی و بینالمللــی ،جریــان نقدینگــی ضعیــف در
بــازار و کاهــش چشــمگیر رشــد درآمــد شــده اســت .بــه دلیــل
همهگیــری ،یــک شــوک تأمیــن منفــی ایجــاد شــده اســت.
ایــن همهگیــري بازارهــای مالــی در سراســر جهــان را تحــت
تأثیــر قــرار داده اســت ( .)10بــه دلیــل ممنوعیــت ســفر،
بســته شــدن اماکــن عمومــی ،از جملــه جاذبههــای ســفر و
توصیههــای دولتهــا در مــورد ســفر جهانگــردی یکــی از
متضررتريــن بخشهــا شــده اســت .افزایــش تعــداد روزهــای
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قرنطينــه ،تصمیمــات سیاســتهای پولــی و محدودیتهــای
ســفر بینالمللــی بــه شــدت بــر فعالیتهــای اقتصــادی
جهــان تأثیرگــذار بــوده اســت .قرنطينــه و محدودیتهــای
ســفر ،تولیــد غــذا را بســیار تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
در نتیجــه ،در سراســر جهــان قحطیهــای مختلفــی پیــش
بینــی شــده اســت .طبــق گــزارش جهانــی  2020در مــورد
بحــران هــای غذایــی ( 20 ،WFPآوریــل  55 ،)2020کشــور در
معــرض خطــر قــرار دارنــد در بدتریــن حالــت تعــداد بيشــماري
از افــراد در ســطح بحــران یــا باالتــر قــرار میگیرنــد و تخمیــن
زده میشــود کــه بــدون مداخلــه  30میلیــون نفــر ممکــن
اســت از گرســنگی بمیرنــد ( .)11ناگفتــه نمانــد كــه برخــي از
صنعتهــا و شــغلها نيــز از رونــق خوبــي برخــوردار شــدند
و حتــي تغييــر عجيبــي در ســبك زندگــي و اقتصــادي مــردم
بوجــود آمــده اســت .عواقــب اجتماعــی شــامل لغــو یــا بــه
تعویــق انداختــن رویدادهــای ورزشــی و اخــال در برگــزاری
جشــنها و تجمعــات مذهبــی ميباشــد ( .)12عواملــی هــم
چــون فاصلــة اجتماعــی بــا همســاالن و اعضــای خانــواده،
تعطیلــی هتلهــا ،رســتورانها و مکانهــای مذهبــی ،بســتن
مکانهایــی بــرای ســرگرمی ماننــد ســالنهای ســینما،
باشــگاههای ورزشــی ،ســالنهای ورزشــی ،اســتخرها و غیــره
منجــر بــه اســترسهایی در تــوده مــردم شــده اســت (.)12
در كشــور مــا لغــو برخــي از مناســبتهاي مذهبــي هماننــد
زيــارت امامــان معصــوم ،حــج ،نمــاز جمعــه ،ليالــي قــدر،
ايــام محــرم ،باعــث پيامدهــاي اجتماعــي و سياســي شــده
اســت کــه بــه دنبــال آن كــه موجبــات دلخــوري خيلــي از
مــردم و هموطنــان عزيــز گرديــده اســت .ایــن همهگیــری
سیســتمهای سیاســی چندیــن کشــور را تحــت تأثیــر قــرار
داده و باعــث تعلیــق فعالیتهــای قانونگــذاری و قرنطينــه بــه
دلیــل تــرس از انتشــار ویــروس شــده اســت .از زمــان شــروع
و شــیوع تعصبــات شــدید ،بیگانــه هراســی و نژادپرســتی در
سراســر جهــان نســبت بــه نــژاد چینــی و آســیای شــرقی
گــزارش شــده اســت .بــه دنبال پیشــرفت شــیوع به کشــورهای
جدیــد ،افــرادی از ایتالیــا (اولیــن کشــوری در اروپــا کــه
شــیوع جــدی بیمــاری کوویــد 19-را تجربــه کــرد) نیــز مــورد
ســوظن و بیگانــه ســتیزی قــرار گرفتنــد کــه ایــن نژادپرســتی
و بیگانــه ســتیزی توســط دولتهــای خارجــی و گروههــای
دیپلماتیــک مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت .بیشــتر دولتهــا
در سراســر جهــان بــرای کنتــرل شــیوع کوویــد 19 -بــه طــور
موقــت مسســات آموزشــی را تعطیــل کردهانــد .مــدارس،
کالجهــا و دانشــگاهها بــه صــورت سراســری یــا محلــی در
 161کشــور تعطیــل شــدهاند کــه تقریبــاً  98/6درصــد از
جمعیــت دانشــجویی و دانشآمــوزي جهــان را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ( .)8در تاریــخ  4ســپتامبر ســال  ،2020تقریبـاً
يــك ميليــاردو دويسـتو هفتادوهفــت دانــش آمــوز بــه دلیــل
تعطیلــی مــدارس در واکنــش بــه بیمــاری همهگیــر تحــت

تأثیــر قــرار گرفتهانــد .طبــق نظــارت یونیســف 46 ،کشــور
در حــال حاضــر تعطیــات سراســری را اجــرا مــی کننــد و
 27کشــور تعطیــات محلــی را اجــرا میکننــد کــه در حــدود
 72/9درصــد از جمعیــت دانشــجویی جهــان تحــت تاثیــر قــرار
گرفتــه اســت (گــزارش یونیســف .)2020 ،ایــن تأثیــر بــرای
کــودکان محــروم و خانوادههــای آنهــا شــدیدتر بــوده اســت
کــه باعــث قطــع یادگیــری ،ســوتغذيه ،مشــکالت مراقبــت از
کــودکان و در نتیجــه هزینــه اقتصــادی بــرای خانوادههایــی
کــه بــه دلیــل تعطیــل شــدن موسســات آموزشــی نمیتواننــد
کار کننــد ،بيشــتر شــده اســت ( .)13همهگیــری کنونــی
تأثیــر کالنــي بــر روان کل جمعیــت جهــان داشــت هــم چــون
افزایــش بیــکاری ،جدایــی خانوادههــا و تغییــرات مختلــف
دیگــر کــه بــه طــور کلــی در فاکتورهــای عمــده روانشــناختی
اضطــراب ،افســردگی و صدمــه بــه خــود را بــه دنبــال داشــت.
رنجهــا ،قرنطينــه شــدن و احتمــال آلودگــی بیمــاری نیــز
ممکــن اســت بــرای ســامت روانــی افــرادی کــه از گرســنگی،
بیــکاری و بیخانمانــی رنــج میبرنــد مضــر باشــد .مــردم از
اضطــراب ،اســترس و افســردگی شــدید رنــج میبرنــد .عــاوه
بــر ایــن ،محدودیتهــای مربــوط بــه بیمــاری همهگیــر
(بهعنــوان مثــال فاصلــة مکانــی ،قرنطینــه در خانــه و غیــره)
بــر پایــداری و رفــاه اقتصــادی تأثیــر میگــذارد و ممکــن اســت
باعــث ایجــاد عوامــل روانشــناختی ماننــد غــم ،نگرانــی ،تــرس،
عصبانیــت ،دلخــوری ،ناامیــدی ،احســاس گنــاه درماندگــی،
تنهایــی و عصبــی بــودن شــود .مطالعــات نشــان ميدهــد کــه
بیشــتر پاســخ دهنــدگان از اســترس ذهنــی ناشــی از بیمــاری
همــه گیــر کوویــد 19 -رنــج میبرنــد .خشــونت خانگــی
در سراســر جهــان افزایــش یافتــه اســت .مــوارد خودکشــی
هــر روز گــزارش میشــود .رکــود اقتصــادی ،بیــکاری و فقــر
بــه شــدت بــا بیماریهــای روانــی شــدید ماننــد خودکشــی
ارتبــاط دارد .عــاوه بــر ایــن ،اســترس خطــر حملــة قلبــی،
ســکتة مغــزی و ســایر خطــرات ســامتی را افزایــش میدهــد
( .)14ايــران نیــز هــم چــون ســایر کشــورها تحــت تهدیــد
قابــل توجهــی از تهدیدهــای اقتصــادی و بحرانهــای
اجتماعــی در طــی ایــن همهگیــري قــرار دارد .در کشــور
ايــران ،تحريمهــاي ظالمانــه ،آگاهــی از بهداشــت و شــبکه
امنیــت اجتماعــی همیشــه یــک چالــش بــوده اســت و بیمــاری
همهگیــر احتمــاالً ایــن چالشهــا را بــه صــورت تصاعــدی
افزایــش میدهــد .اقدامــات احتیاطــی تــا زمــان توليــد انبــوه
واکســن تنهــا راه مبــارزه بــا بیمــاری همهگیــر اســت .عــاوه
بــر ایــن ،ایــن بیمــاری همهگیــر اهمیــت ارائــه دهنــدگان
خدمــات بهداشــتی را بــه مــا یــاد داده اســت .دولــت ضمــن
تعییــن هزینههــای مالــی مکــرر هــر ســال بایــد بدانــد كــه
بخــش بهداشــت و ســامت بســیار حائــز اهميــت اســت.
تضمیــن امنیــت شــغلی هــم در بخــش دولتــی و هــم در بخش
خصوصــی ،ایجــاد تمایــل بــه پسانــداز در میــان مــردم عــادی
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ایجــاد صنــدوق ذخیــره شــرکت بــرای مبــارزه بــا هــر شــرایط
غیرمنتظــره ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی ســاختاری بــرای
افــراد در بخــش غیررســمی ،توســعة مهارتهــا بایــد مــورد
توجــه دولــت و ســایر ســهامداران قــرار گیــرد .کنــار آمــدن بــا
اســترس ذهنــی ناشــی از کوویــد 19 -چالــش دیگــری اســت.
بــه اشــتراک گذاشــتن واقعیتهــا ،درک وضعیــت واقعــی و
تطبیــق اقدامــات پیشــگیرانه اســترس را کاهــش میدهــد.
فعــاالن اجتماعــی ،رســانههای اجتماعــی ،رســانههای چاپــی
و الکترونیکــی و رهبــران مذهبــی و سیاســی بایــد برای انتشــار
اطالعــات واقعــی علمــی کوویــد 19 -در میــان جمعیــت
انبــوه كشــور بهویــژه جوامــع حاشــیهای کمــک کنند.كــه در
كشــورمان ايــن اقــدام بــه نحــو قابــل قبولــي صــورت گرفتــه
اســت .دانــش صحیــح در مــورد بیمــاری همهگیــر و رعایــت
اصــول بهداشــتی ،کلیــد کنتــرل شــیوع ویــروس خواهــد
بــود .تأثیــر کوویــد 19 -صدمــات شــدیدی را بــه افــراد کــم
درآمــد ،بهویــژه کارگــران روزمــزد ،حقــوق بگیــران ،کارگــران
غیررســمی و بازرگانــان خــرده فروشــی تحمیــل کــرده اســت.
دولــت پیــش از ایــن ،اقدامــات زیــادی بــرای بــه حداقــل
رســاندن خســارات اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا انجــام
داده اســت .وام بــا بهــره و امتيــاز مناســب بــه صنعتگــران،

بســته محــرک ،افزایــش برنامههــای خالــص امنیــت اجتماعــی،
کاهــش نــرخ مالیــات (مالیــات بــر درآمــد) -ابتکاراتــی اســت
کــه دولــت بــرای کاهــش اثــرات همهگیــر انجــام داده اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه زندگــی
شــهروندان تهرانــی دســتخوش تغییراتــی پــس از همهگیــری
کوویــد 19 -شــده اســت .بــا ایــن حــال میتــوان چنیــن
وضعیتــی را بــرای تمــام کشــور ترســیم نمــود .بــا توجــه بــه
درآمــد متوســط کشــور و محدودیتهــای زیــاد در زمــان
شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن انجــام فعالیتهــای
اقتصــادی بــا اقدامــات پیشــگیرانه ،کشــور ایــران مجبــور اســت
امکانــات آزمایشــگاهي و بهداشــت خــود را گســترش دهــد كــه
ايــن اقــدام بــه نحــوه مطلوبــي صــورت گرفتــه اســت .اقدامــات
بداهــه و بــه موقــع بــا هماهنگــی مناســب ممکــن اســت بــه
کشــور در مبــارزه بــا ویــروس کشــنده کمــک کنــد .دولــت بــه
تنهایــی نمیتوانــد وضعیــت را کاهــش دهــد .تــاش مشــترک
پشــتیبانی و همدلــی از ســوی شــهروندان ،ســازمانهای مــردم
نهــاد ،متخصصــان بهداشــت عمومــی کشــور و ســرمایه گــذاران
بــرای پیمایــش ایــن بحــران الزم و ضــروري اســت.
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