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 چکیده

پیامدهای منفی  تواندمینا کرو نفوذ. دارد روندی شتابانجهان جغرافیای نواحی در  19 کووید انتشار ویروس اکنون

ند. کدرگیر  محیطیستزی با مسائل اقتصادی، اجتماعی و جوامع روستایی داشته و آنان را در سطح کالن و خرد

ت که جهت شدا آنبر تی منفرد گروهی یا ح صورتبهرا  هاارگانو سایر  هاسازماننهادها،  شیوع این پدیده

ر د، امدهایشدیریت آثار و پینترل و متالش برای کبنابراین  اساسی بردارند. هایگام گیریهمهجلوگیری از 

و  هاسازمان فعالیت یرگذاریتأثو نحوه بررسی میزان است.  قرارگرفتهدولتی و مردمی مختلف  هایکارگروهدستور 

هت جکه  ستاپژوهش نواحی روستایی خوشاب هدف اساسی  این بیماری در گسترشنهادها برای مقابله با 

مورد تحلیل قرار  شاخص 14لب و غیره در قا هادهیاریچون شوراها،  هاییکارگروهابتدا فعالیت  درتحقق آن 

( تیو  اس-یکاستنباطی ) با آمار توصیفی و ساختاریافتهروش مصاحبه نیمه  از هایداده ارزیابی جهت. گرفت

 مساعد نسبتاًه بیانگر نظر است ک 05/0سطح معناداری کمتر از  دهدمینشان  پژوهش هایافتهیاستفاده شد. 

 هایشاخصیان ماد که از نشان د تینتایج آزمون  در مقابله با کرونا است، هاکارگروهگویان از فعالیت پاسخ

و  ر بهداشتیورداری از کادرخباجتماعی در رتبه اول، شاخص  گذاریفاصلهو نهادها، شاخص  هاسازمانعملکرد 

 سبر اسا یتدرنهاراست، اینترنتی سومین رتبه را دا هایزیرساختگسترش دادن درمانی در رتبه دوم و شاخص 

یانگر این ب هابررسی ع ویروس کرونا،ابله با شیودر مق هاسازماننهادها و  تأثیرگذاری ازلحاظروستاها،  بندیرتبه

 .انددهدا، به خود اختصاص هانسازمانهادها و  گرفتناولین رتبه را در به خدمت  دآبابلقانروستای مطلب است که 

 

 رستان خوشاب.روستایی، شه ، نواحیهاو سازمان نهادها، هاکارگروه، 19کووید  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 . اینارددپیشین  ایهنسلبا مخاطرات  آشکاری تفاوت ماهیت، ازنظراتی روبرو است که امروزه انسان با مخاطر

 مستقیماً ه ک زیرادارد، مخاطرات طبیعی  از تهدیدات ناشی از تریسخت کنترلو  ترمهلک مراتببه هاآسیبطرات و مخا

در جهت  ایگستردهت قدر پیشرفت علم به انساندر مقابل  .کندمیانسان و ابعاد زندگی بشری را دچار کشاکش 

دیگر ر کنار یکاین عوامل د تداده و سبب شده اسدر سطح کره زمین رات محسوس ، بازیگری و ایجاد تغییآفرینینقش

ات انسانی بله با مخاطرمقا توانیمرخداد را این  کنند،کنکاش گذشته از  ترمتفاوتند مخاطرات انسانی قرن حاضر را بتوان

 ،نی پرندگابا، طاعون، آنفوالنزانظیر و هایبیماری گیریهمهموجب  مختلف هایدههدر نامید. پیامدهای این خطرات 

از  گسترش نوع خاصی اکنونهم اما .آیدمی حساببهده است که نوعی بحران برای جامعه بو غیره آنفوالنزای خوکی و

کرونا (. 210: 2020 ،یجحام) است خطرات فراوانی را به وجود آوردهبرای کل جامعه،  19کووید  ویروس با عنوان

نفسی گروهی از مردم در تو باعث بیماری در چین کشف شد  2019رای اولین بار در اواخر سال ( که ب19کووید ) ویروس

بشری  هایآزمون دشوارترین به یکی از اپیدمی جهانی یافت و سرعتبه(. 1: 2020 نولدز،یر) استشهر وهان چین شده 

هبودی ب)در  اکسنونبود بنابراین ساخت  شدهشناخته کامالً  تاکنوناین بیماری علت  .است شدهتبدیلدر تاریخ مدرن دنیا 

 .(727: 2019همکاران،  وز) هستندکمی ر اثدارای  نیزموجود  هایدرمانو  نیست پذیرامکان راحتیبهن برای آ کامل(

 هاییستمسقرار دادن  الشعاعتحتس با گسترش است، این ویرو در حالاپیدمی کرونا ویروس  بیان شدکه  طورهمان

شده است.  ئوپلیتیکیث ایجاد تحوالت ژاقتصاد جهانی را متزلزل کرده و باع هایپایه، گیردمیقربانیان بیشتری درمان، 

 شدهتبدیل مخرب عمیقاًه به یک اپیدمی کانجام است تا آنچه را  در حال ایگیرانهسخت هایتالشجهان، در سرتاسر 

 (.2020اقتصاد،  یمجمع جهان) نمایدمهار  را است

ادراک و  در پی افزایش یانجهان یسراسر طوربهاست،  در دسترس این وضعیت نوظهور اطالعات کمیاز  جاکهازآن

شواهد محدودی در مورد واکنش نسبت به پاندمی  طورکلیبهد. هستن 19رفتار محافظتی در رابطه با پیشگیری از کووید 

: 2020و همکاران،  زیوا) داردیشگیری الزم است وجود اقدامات ضروری برای پ کههنگامیویروس کرونا در مراحل اولیه 

وسایل بهداشتی  آوریجمعرا درک کردند به  19افرادی که خطرات بیماری کووید  دهدمینشان ( 2020اکتر )(. مطالعه 3

ی ندارند و یا درک باالیی از خطرات بیمار اندنگرفتهو در عوض افرادی که بیماری را جدی  پردازندمی کنندهضدعفونیو 

 همکاران. همچنین مطالعه وایز و دهندنمیهای پیشگیرانه انجام و رفتار کنندمیرفتار  انگاریسهلو  دقتیبیا و ب

واگیردار  هایبیماری. کندمی بینیپیشکت در رفتارهای پیشگیرانه را درک خطر شخصی، مشار دهدمینشان ( 2020)

زمان خود را با عوامل جدید تطبیق داده و با ظاهری جدید و قدرتی  باگذشت، اما اندداشتههمیشه در تاریخ بشر وجود 

 تأثیر( و 4:2016ایمپند، ) شوندمینوظهور شناخته  هایبیماری عنوانبه هابیماری. این اندکردهپیشرفت  متفاوت شروع به

جهان با اپیدمی روزافزون  کهدرحالینفر هستند.  هامیلیوناز دالیل عمده مرگ،  که دارنددر سالمت جهانی  توجهیقابل

 هایهمکاریسازمان توسعه و . شودمی ترعیان روزروزبهاقتصادی این اپیدمی  تأثیراتاست،  گریبانبهدستکرونا ویروس 

 کشدمیطول  هاسالو  هدرگ جهان وارد رکود ش، برخی از اقتصادهای بزنزدیک آینده ادی هشدار داده است که دراقتص

بحران )2008 می اخیر، بیش از بحران جهانی سالد. ضربه اقتصادی اپیدرا جبران کنناقتصادی کرونا ویروس تا آسیب 

و مشکالت زیادی  ومیرمرگواگیردار منجر به  هایبیمارینیز  توسعهدرحالدر کشورهای  (.2020هات، ) استمالی( بوده 

در مناطق روستایی با منابع بسیار کم و خدمات محدود زندگی  انددیدهآسیب هابیماری. اکثر افرادی که از این اندشده

در معرض خطرات زیاد ناشی از  هاآنضعیت معیشت و؛ این افراد به دلیل بافت اقتصادی و اجتماعی محل زندگی کنندمی

یز بسیار شدید ناین بیماری برای ایران ناشی از وقوع شوک  (.242: 2010مورنس و همکاران، ) دارندقرار  هابیماریاین 
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، رشد منفی المللیبین هایتحریماقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت،  هایآسیب. زیرا عالوه بر است

در اثر اپیدمی  شدهتحمیل هایهزینهبیشتری را شاهد خواهد بود. در چنین شرایطی  هایآسیباقتصاد، تورم باال و غیره 

مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا  ملی را با مشکلاقتصاد  تواندمیید ناشی از آن کرونا و همچنین کاهش تول

مسائل  تبعبه (.1:1399خبرگزاری تسنیم، ) شودمیباعث کاهش رشد اقتصادی  هابخشکاهش شدید درآمد در برخی از 

 است. تأثیرگذار تقیمغیرمسمستقیم یا  طوربهاقتصادی در نواحی روستایی نیز با شدت و ضعف و 

سایر  و از همان زمان مانند مودهشدن به این ویروس را گزارش ن، آلوده 1398رسمی از ابتدای اسفند سال  طوربهایران 

راس ه وز یکسا نا در ایرانکرو بحران ناشی از شیوع ویروس .دکر گیریهمهوع به مقابله با این شرکشورهای جهان، 

 گردید هارسانهو  هارگروهکااز سوی متولیان، رویکردهای مختلف  موجب اتخاذز سوی دیگر، اآن ناشی از ابعاد گسترده 

امکان هایی که انوادهخاز  یبخشدر این حین (. 1399مجلس شورای اسالمی،  هایپژوهشبا اندکی تغییرات، مرکز )

ن نواحی تی در ایو برای مد ندرت کردمهاج هاسکونتگاهرا داشتند به این در نواحی روستایی اسکان تحت شرایط مختلف 

تبعات  یهای روستایمتگاهاسکان در اقابه مناطق روستایی است.  خود نوعی انتقال این ویروس درواقعکه  ،ساکن شدند

، از جمعیتیکمکم ترابه دلیل های روستایی محیط رسدمیهرچند به نظر . دارد به همراهمختلفی برای بومیان و مهاجران 

 هایفعالیتاست که افراد در  ، تصمیماتی19عامل گسترش کووید  ترینمهم اما، برخوردار باشند یکمتر رایتساحتمال 

داشتی از نکات به انگی و رعایت، انجام دادن اقدامات پیشگیرانه مانند فاصله اجتماعی، قرنطینه خگیرندمیروزمره 

طرات ناشی از گسترش خبا آگاهی از پیامدهای  ریجتدبه (.1: 2020 ان،یکاووکج) کندمیگسترش ویروس جلوگیری 

 در حالیین ا ،شد ییروستا ود افراد غیراقدام به جلوگیری از ور در برخی نواحیمحدود و  غیربومیورود افراد  ویروس،

ری تهدید خطر بیشت بای روستای جمعیت شودمیباعث  نواحی روستاییکمبود امکانات بهداشتی و درمانی در که  است

به  قال سرمایها که موجب انتگردشگری روستایی و بوم گردی ر ویژهبهاین اتفاقات بخش گردشگری از سوی دیگر  .دشو

سویه بین یوندی دوپند هستند و نیازمروستاییان برای کسب درآمد به شهر را تحت شعاع قرار داده است.  شودمیروستاها 

برای  ت متعددیمشکالباعث  نیز کاهش خدمات دولتی الحدرعین. نواحی روستایی با مناطق شهری برقرار است

ابراین با بن .(1399ی، مجلس شورای اسالم هایپژوهشبا اندکی تغییرات، مرکز ) است به وجود آوردهروستاییان 

که  اندهقرارگرفت تأثیرتحت  شدتبه محیطیزیستویروس کرونا در نواحی روستایی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  گیریهمه

 گردد. روستاییانروستایی در این نواحی سبب تسکین آالم بخشی از  هایکارگروهاقدامات مناسب 

مدارس، مراکز بهداشتی  اییان فاقد منابعی مانند آب تمیز،جوامع روستایی این است که اکثر روست پذیریآسیباز علل  

ی است و کمبود این منابع این سق شهری در دستردر مناط راحتیبهو ارتباطی هستند که  ونقلحملو درمانی و امکانات 

مناطق روستایی  دیگرعبارتبه(. 1675: 2004 ،یهارتل) استقرار داده  هابیماریجمعیت را در معرض خطر گسترش 

با درآمد کم،  معموالً ناهستند. زیرا روستایی 19ن کووید مستقیم و غیرمستقیم بحرا تأثیربسیار کمتر آماده مقابله با 

و  (.1: 2020و همکاران،  نزیجنک) هستندبهداشتی مواجه  هایمراقبتدی و آموزش محدود و کمبود اقتصا هایصتفر

و  پسونیلیف) هستندحفظ درآمد تنها یکی از مسائلی است که بسیاری از خانوارهای روستایی در این مواقع با آن مواجه 

روستاییان  وکارکسبمنفی خود را در  تأثیرات تواندمیویروس این  (.280:2004بنت و همکاران،  و 237:2004همکاران، 

 تواندمی، داندمیرا به منزله محرک اصلی توسعه  که نوآوری 1نشان دهد و یا از قول شومپیتر هاآنو کشت و زرع 

مهم برای و سازگاری با بحران در مناطق روستایی و یک نیروی محرکه  وکارکسبپاسخ خالقانه جامعه در  دهندهنشان

شهری و  مناطق دری مزبور بر حسب مناطق جغرافیایی بیمار (.11: 1399افراخته، ) باشدنوآوری در مشاغل روستایی 
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و  شرایط اقلیمی() جغرافیاها، زیرساخت ،محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی، به عوامل مختلف با توجهروستایی نواحی 

های های متفاوتی است. در این میان دسترسی به مراقبتالگوها و سیستمتهدیدکننده شیوع بیماری نیازمند  هایمؤلفه

رسانی اگر اطالع همچنین است.و هزینه اقامت دشوار  وآمدرفتبه بعد مسافت، هزینه  با توجهروستاییان  برای درمانی

در فرهنگ روستایی  اکهچر، دهدمیبیماری قرار  الشعاعتحتنشده باشد آنان را بیماری  در خصوصکامل به روستاییان 

و سفر به  امری مرسوم بودهو نیروی کار(  خویشاوندی) اطرافروستاهای  و در محیط روستا وآمدهارفتو  دیدوبازدیدها

ویروس و  کروناپذیرش مخاطرات گسترده  طورکلیبههای تولید و ابزار کار نهاده ،مایحتاج زندگی تهیهشهرها برای 

مختلف اعم از متولیان و  هایکارگروه، در دستور و مدیریت آثار و پیامدهای آن ماریبیتالش برای مهار و کنترل 

جوش مردمی در فضای خود هایگروه، غیرتخصصیتخصصی و  هایتشکلو  هاگروهاکمیتی و حکومتی، مسئوالن ح

گام  سیر تحقق این مهمعف در مقرار گرفت و همگان با شدت و ض ...و نهادمردمو نهادهای  هاسازمان، واقعی و مجازی

پیامدهای این ، اموری چندوجهی است و نمایدمیو ارکان کشور را درگیر  هاعرصهتمام  گونهایناموری که . اندداشتهبر

و بدیهی است که مدیریت و کنترل آن،  تبلوریافتهی مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هاعرصهپدیده در 

بسیار در  هاسازماندر این راستا، عملکرد نهادها و  شناختی دقیق از این آثار و پیامدهاست.و  اتنیاز به داشتن اطالع

-ساختاری ازنظرهستند که با برنامه ریزی و هدایت جامعه روستایی  هاسازماناین نهادها و  چراکهروستاها مهم است 

. (1400نگارندگان، ) نمایندرا کند یا متوقف  سبب توسعه شوند و یا با عملکرد نادرست روند توسعه توانندمیکارکردی 

در  رسدمیظر که به ن خوردمیو پیشگیری از کرونا در روستاها تنوع فراوانی از اقدامات به چشم  هاآسیببرای کاهش 

 درواقع. در کمک و همراهی به دولت و مردم بسیار برجسته و گسترده است هاسازمانمقابله با بحران نقش نهادها و 

کمترین مردم به  ( در ترغیبهاکارگروهتالش  توانمی)برای محدود کردن سرعت گسترش بیماری  هاروش تریننانهبی

بنابراین با توجه به جایگاه روستاها که توسعه آن به توسعه (. 1399، آبادیرکنو قرنطینه داوطلبانه دانستند. ) تردد

در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  هاسازمانرسی عملکرد نهادها و و ملی کمک خواهد کرد، ضرورت و اهمیت بر ایمنطقه

روستایی )اعم از نهادها،  هایکارگروهسنجش عملکرد  بنابراین .شودمیو کالبدی روستاها مشخص  محیطیزیست

 سؤالر آن در مقابله با شیوع ویروس کرونا در نواحی روستایی و ابعاد مؤث (و ... هاارگانمردمی،  هایگروه، هاسازمان

 اصلی پژوهش را شکل داده است.

 

 نظری مبانی

 (خورشیدی 1300تا  1200 هایسالبین ) اگر در گذشته نگاهی داشته باشیم پی خواهیم برد که قرن سیزدهم هجری 

ناآگاهی  امکانات بهداشتی بسیار ابتدایی بود، بر اینکهواگیردار است. در این دوره عالوه  هایبیماریدر ایران، دوره شیوع 

یک  عنوانبهالروس از بحران  (.71: 1394جعفری و فروغی،) افزودمی ومیرمرگنیز بر  هابیماریمردم در پیشگیری از 

 کندمییاد  ریزدمیآشفتگی یا پریشانی و یا اختالل فیزیکی ناگهانی و شدید که روند و سیر شرایط عادی را به هم 

 هایانگارهشدن  شکستهدرهماجتماعی که باعث -در حقیقت فشار روانی (.الروسبه نقل از  62: 1382محمودی،)

که به  ایتازهجانی و مالی، تهدیدها، خطرها و نیازهای  هایآسیبو یا  شودمیاجتماعی  هایواکنشمتعارف زندگی 

 العادهفوق ، روند زندگی ساکنین را مختل کرده که جهت برطرف کردن آن، نیاز به اقدامات اساسی وآوردمیوجود 

یک بحران جهانی از جهات مختلف با دیگر  عنوانبهشیوع ویروس کرونا  (.3: 1386احدنژاد و همکاران،) داشتخواهیم 

 استشیوع ویروس بین فقیر، غنی و روستایی، شهری تفاوتی قائل نبوده سیل و زلزله، تفاوت دارد.  همچون هابحران

در قبال این  هاواکنشمهار  هایسیاستمختلف را معطوف به  هایحوزهان توجه متخصص آن گستره (.2: 2020 ترا،یم)
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سرمایه اجتماعی و است. این دو موضوع در هر کشوری با توجه به پیشینه تاریخی، ماهیت دولت، موجودی  گیریهمه

مردم به  ش رفتاریمتفاوتی را پدید آورده است. برای مثال واکن هایتجربهاجتماعی جامعه، -ساختار اقتصادی

برای قرنطینه کردن شهرها و اعمال محدودیت بر تعامالت اجتماعی در چین، ایران، ایتالیا، آلمان و  هادولت هایسیاست

و  کنندمیعمل  ترموفقو در شکل دادن به عمل جمعی،  ترمنضبطمردم آسیای جنوب شرقی،  آمریکا متفاوت بوده است.

در کنترل  هاآن. همین مسئله سبب شده تا کنندمیدیوان ساالر را دنبال -اقتدارگرا هایمدلنیز در این کشورها،  هادولت

، فشار بر مراکز درمانی و بهداشتی وکارکسبمخرب آن مانند تعطیلی مراکز  تأثیراتدر کاهش  درنتیجهو  ترموفقبیماری 

کنترل بیماری در کشورهایی  هایسیاستاقتصادی برای خانوارها، بهتر عمل کنند. عامل دیگر موفقیت  هایمحدودیتو 

 استهوشمند ابزار پایش و  هایرباتجمعی،  هایدادهبرای کسب  هافناوریمانند چین و کره جنوبی، استفاده از آخرین 

ه، مبنی بر کاهش حریم خصوصی افراد و جامع هاینگرانیالبته همین اقدامات موجب  (.2020برنامه عمران ملل متحد، )

 استجدید در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی شده  هاییچالشو بروز  هادولتو دخالت بیشتر  قدرت گیری

بر را کشورها در زمینه کنترل بیماری ناشی از ویروس کرونا برخی عملکرد موفق  باوجوداین .(2020 ،تایمزنیویورک)

بر سالمت  تأکیدبا  تواندمیوسعه فراگیر بنابراین رویکرد ت .(2020 پلمات،ید) دانندمی هاآنظرفیت حکمرانی  اساس

موفقیت در مقابله با بحران (. 9: 2021و همکاران، گوپتا ) شودانسان، رفاه و بازسازی اکوسیستم منجر به فضیلت جامعه 

و  ومیرمرگ)که در برخی کشورها مانند هند با افزایش روند  محیطیزیستو  اجتماعی و پیامدهای اقتصادی، گیریهمه

را دو عامل مهم  ه که کمبود فضا از تبعات آن است(ه کف و دفن یا سوزاندن اجساد به یک مسئله حاد مبدل گشتنحو

نخست ظرفیت حکمرانی که نظام سیاسی هر کشور دارد و دوم، موجودی سرمایه اجتماعی و میزان اعتمادی که  ،طلبدمی

 هایسیاستتا دولت امکان تدوین و اجرای  شودمیول سبب . عامل اخوددارند مسئولینافراد هر جامعه به یکدیگر و به 

ه باشد و عامل دوم هم سبب از ابزار فناوری نوین داشت گیریبهرهدقیق و منضبط را برای برقراری انضباط اجتماعی و 

ان . در این میشودمیگسترده میان افراد در سطح اجتماعی محلی و میان دولت و مردم در سطح جامعه  هایهمکاری

ند. کافی از دانش روز و ابزار مدرن برخوردار نیست اندازهبهپایین است و  هاآنحکمرانی  هایظرفیتکشورهایی که 

که  رسدمیاست به این نتیجه  شدهانجامکشور توسط دانشگاه آکسفورد  150( از تحقیقاتی که در 2021) 1نلسون

 تریگیرانهسختسیاست  اولیهدموکراتیک، واکنش  هایحکومتبه گیری، نسبت اقتدارگرا در مراحل اولیه همه هاینظام

تری را دنبال های مهار تهاجمی، سیاستماههششدر ادامه دوره  تر داشتند ودموکراتیک ضعیف هاینظامنسبت به 

 .کردند

است  شدهاشاره، (یماریب کانون دور بودن از ای کیبا نزد یماریب وعیابتال و ش زانیرابطه مبه ) توننفن  هینظردر 

ی (، الگوهاهامکانکارکرد  ایفاصله، نقش  ت،یبا جمع یماریرابطه ب) کریستالروالتر  یمکان مرکز هینظرهمچنین در 

 تیتبع هیساده اول هاینظم ایاصول  یسر کیاز  هاآناما پراکنش  ،آیندمیبه نظر  نظمبیگرچه  هاپراکندگی دهیچیپ

عزیزپور و ) برد یپ هاآن لیعلت تشک ایرا کشف کرد و به ساختار  هاآن توانمیوده و و شناخت ب درکقابلکه  کندمی

هستند، که  دستانتنگ متوجه اول ،کرونا بیماری اثرات و پیامدهای جهانیمطالعات نشان داده که  (.23: 1399همکاران، 

در فضاهایی که فقرا زندگی بنابراین  تر است،در جوامع پرجمعیت بیش هابیماریشیوع  غالباً  .تاب مقاومت جسمانی ندارند

مستقیم، از دست دادن حقوق  هایهزینهخدمات بهداشت و ...ضعیف است، احتمال خطر باالتر است و جدای از  ،کنندمی

با افزایش  از پیامدهای اقتصادی این بیماری است. ولید ناخالص، کاهش سفر و گردشگری و غیره، کاهش تالزحمهحقو 

 زانیبرنامه ر المللیبینجامعه  ؛1399دانش پور، ) است واردشدهلطمه  )روستاییان( بیشترو معیشت  ند، به اقتصاداین رو

                                                           
1 . Nelson Michael A. 
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و مناطق  کندمیعفونی، شهرها را خطرناک  هایبیماریکه خطر  کنندمیبرخی تصور  .(2020،ایمنطقهو  یشهر

را برای  ایویژه، خطرات گیرهاهمهنادرست است. هرچند  طورکلیبهاست. این  ترسالمو  ترایمنو روستایی  ایحومه

 هایحوزهیکی از  .(2020دانش پور، ) آوردمیومه و مناطق روستایی به همراه شهرها به همراه دارد، خطراتی نیز برای ح

 وتحلیلتجزیه برنامه ریزان باید ازدر مناطق روستایی است.  پذیرآسیبنواحی  باألخص ،شیوع کرونا بر معیشت پذیرآسیب

 (.2020 تمن،یل) کنندرا برای به حداقل رساندن خطرات در هر منطقه شناسایی  هاییراهاستفاده کنند و  تأثیراتجامع این 

صادی، اجتماعی، اقت عم ازامختلف زندگی  شئونبر  طورقطعبهکرونا و بیماری ناشی از آن  گیرعالمویروس 

آیندها و فر ازجملهمختلف بشری  هایفعالیترا داشته است.  تأثیررین و بر تعامالت انسانی بیشت محیطیزیست

 راحتیهبدون اینکه ب، جامعه روستایی و بخش کشاورزی قرارگرفتهاین ویروس  تأثیراقتصادی تحت  هایفعالیت

انچه مدیریت چن ه است.ادی متقبل شدآثار سوء بسیار زیاد این بیماری بوده و خسارات زی تأثیرتحت  ،باشد محاسبهقابل

 زخسارت بیش ا ستمرار یابد،ابه بخشی از جامعه که همان جامعه روستایی است  توجهیبیمطلوب اعمال نگردد و این 

به  توجهیبی کارگزاران و تخیلی بخشی از خواهیآرماناردات گرایی، وگذشته گسترش خواهد یافت. تفکر وابستگی 

دیریت ضعیف، م، در کنار سالیخشکچون سیل، سرمازدگی، داخل، وقوع رخدادهای طبیعی هم هایظرفیت

به نام کرونا، جامعه  ایهپدیدر کنار وقوع د، مشکالت تولید و ناکارآمدی بازار وریبهرهناکافی، پایین بودن  گذاریسرمایه

س ع ویرویوش تصادیاقو استمرار رکود  کنونیروستایی و بخش کشاورزی را دچار آسیب جدی نموده است. در شرایط 

انتظار  کهچنانآنعادی هم  که در شرایط هرچندقرار داده است.  تأثیرمعیشت روستاییان را تحت  ازپیشبیشکرونا 

 استکل نموده ا دچار مشین قشر مولد رولیکن شیوع کرونا معیشت و رفاه ا ،نبود مندبهرهجامعه روستایی از رفاه  رودمی

دگی در جامعه امروز، تاکنون زن از ایرانیان یکهیچ تقریباًدر شرایطی که  (.1399انجمن علمی توسعه روستایی ایران، )

، مطالعات موجود اندداشتهنشرایط قرنطینه را تجربه ننموده و یا فرصتی برای تمرین چگونگی رفتار در این شرایط را 

( این 1399درصد مردم )ناجا،  90تا  (1399پژوهشگاه هنر و ارتباطات، ) درصد 77که در این روزها بیش از  دهدمینشان 

اقتصادی  آوریبتاارد و ه ماندن ند. در این شرایط طبقه پایین و تهیدست جامعه، امکان در خاناندنمودهشرایط را تجربه 

 هایگروهرآمد دیش بیکاری و کاهش است و موجب افزا کنندهفلجهای خرد در روستاها، وکارکسباندکی دارد. تعطیلی 

اعی اقتصادی، اجتم هایحوزهمعمول  هایفعالیت، بسیاری از رعایت برخی مالحظات واسطهبهجامعه شده است. تهیدست 

انوادگی خ، روابط وکارکسبی چون هایحوزهافراد زیادی در  درنتیجهیا به حالت تعلیق در آمده است.  شدهتعطیلو سیاسی 

 شاورزی درکهای مرتبط با وکارکسببسیاری از . اندشدهت حاصل از این سیاس تأثیراتو آموزش، متحمل تغییرات و 

ممنوعیت  محدودیت و. شوندمیت زنجیروار با هم ارتباط دارند با گسترش کرونا تعطیل و دچار خسار طوربهروستاها که 

ده ، شآمدهدستبه صادرات محصوالت کشاورزی، باعث از دست دادن بازارهای صادراتی که طی زمان و سالیان سال

وجب شاورزی مکادرات بخش . ادامه ممنوعیت صکندمیاست. این موضوع کشور را از منابع درآمدی و ارزآوری محروم 

 هایکارگروه وحاکمیت دی ورود ج بنابراین ،فروش خود را از دست دهد که بخشی از تولیدات روستایی بازار شودمی

 شکل کمک کند.دود زیادی به حل این متا ح تواندمی نهفعاال دخالتو  آفرینینقش در متعدد

نقش  )تشکیالت مردمی( جامعه مدنی و یبخش خصوص سه نهاد اصلی دولت، معموالً هاییبحرانچنین در مدیریت 

 تشریفات، نگاه سیاسی، گونههیچثابت کردند که بدون  جامعه مدنی ،شیوع ویروس کرونادر بحران  .دارنداساسی 

تشکیالت  درواقع .ی دیگر جامعه در سراسر کشور به مردم و سازندگی تالش کنندهاشبخهمچون  تواندمیخودنمایی 

 شودی جامعه هابخشسایر  سازیفعالموجب  تواندمیاز نهادهای مختلف غیردولتی است که  ایویژهمجموعه  مردمی

حدود به دولت و ات جامعه، متوان و امکان ایمفهمیدهکه  کنیممیما در عصری زندگی  (.1396ذوالفقاری و همکاران، )
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در  تواندمیند که و منابعی هست هانوآوریداوطلبانه مردمی سرشار از ابتکارات،  هایکارگروه. بخش خصوصی نیست

متناسب با وظایف خود در ابعاد اقتصادی،  هرکدامو نهادها  هاسازمانبنابراین  .قرار گیرند مورداستفادهشرایط بحران 

به  شدهتعریفدر چارچوب  هاسازمانعملکرد نهادها و  درواقعدارند،  بر عهدهنوعی مدیریت را  طیمحیزیستاجتماعی و 

 مسلماً در یک منطقه، عملکرد سازمان و نهادها مناسب بوده باشد،  کهدرصورتی .کندمیروند توسعه روستاها کمک 

فزایش فقر و نابرابری بروز نخواهد کرد و ، عدم دسترسی به خدمات، امحیطیزیستمانند مهاجرت، مسائل  هاییپدیده

 روازاین .(46-45: 1379علینی، ) است فرماحکمتوسعه، وضعیت مناسبی  هایشاخصاین به معنای این است که در ارتقا 

که  ، نهادها و همچنین مشارکت مردم بستگی داردهاسازمانبه عملکرد درست  قطع زنجیره بیماریبایستی بیان نمود، 

موفق  توانندمیاز مسئولین کشورهای دنیا ن یکهیچو مشکالت همکاری نکنند  مسائلم برای حل و گذار از مرد اگر

 یشرایط برایمشارکت مردم  در کنندههدایت ترینبزرگسرمایه اجتماعی  گفت توانمیصحیح  یتعریف در، شوند

آن در  تأثیر روستایی است کهنواحی  الخصوصعلیدر سطوح مختلف شیوع ویروس کرونا  همچون مقابله با

، دینمایمدارند و امکانات الزم را فراهم  را اعتماد جامعهجلب عالوه بر دولت که وظیفه  روستایی، هایسکونتگاه

، بسیج ازجملهمردمی  هایگروهاعضا شورا، با حضور اصلی اداره روستاها،  انمتولی عنوانبه، هادهیارینهادهایی مانند 

در  و کارشدهوارد  غیره ، شرکت تعاونی، خانه بهداشت وداوطلبان معتمدین محلی، خیرین، ،گی مساجدفرهن هایکانون

در کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس مهمی  ، اقداماتربطذی هایدستگاهانجام اقدامات پیشگیرانه و لزوم هماهنگی با 

 :شودمیبرخی از موارد مشابه پرداخته  همچنین در مطالعات این حوزه به .دهندیمانجام در روستا کرونا 

 هایطرحو دقیق آن به بحران، هنوز فرصت کافی برای انجام مطالعات  شدنتبدیلسرعت شیوع ویروس کرونا و 

ماهوی آن  هایجنبهو  شدهتهیهدر قالب گزارش  هابحثبیشتر پژوهشی منسجم در این زمینه را فراهم نیاورده است. 

: در گرددمیاز مطالب علمی در این خصوص اشاره چند مواردی به  ایپیشینهدر نظر گرفتن چنین  با. مغفول مانده است

 هایچالشتحلیل اجمالی بر » کرونامقابله با شیوع ویروس  "رهدربامجلس شورای اسالمی  هایپژوهشمرکز  گزارش

میدانی با روستاییان و  هایمصاحبه بر اساسکه این گزارش  "،«روستایی و عشایری در دوره شیوع کرونا وکارکسب

های نواحی روستایی و عشایری و خدمات وکارکسب هایچالشعشایر در برخی از مناطق منتخب کشور به بررسی 

حاکی از آن است که برخی خانوارهای شهری، در ایام شیوع  نتایج، ناشی از شیوع کرونا پرداخته است. وکارکسبتوسعه 

شهرنشینان به  وآمدرفت. عدم تداوم تدابیر مناسب برای کنترل اندکردهموقت به نواحی روستایی کرونا اقدام به مهاجرت 

از  ناپذیریجبرانو  توجهقابلآثار منفی  تواندمیدرمانی این نواحی،  در امکاناتنواحی روستایی و عشایری، به دلیل ضعف 

و ائمه مردمی ، بسیج هادهیاریهای محلی مانند خودجوش مردمی و نهاد هایحرکت درنهایت .خود بر جای بگذارد

پر ضدعفونی معابر، تعطیلی واحدهای  ازجملهمقابله با شیوع کرونا در روستا  هایبرنامهت نقش مهمی را در اجرای اجماع

ه ایفا کمتر برخوردار و غیر هایخانوادهبهداشتی، حمایت از  هایبستهبهداشتی، توزیع  هایپیامو ممنوعه، ترویج  ریسک

است که در  شدهاشارهو سایر محصوالت روستایی  دستیصنایعهمچنین در این گزارش به درآمد ناشی از فروش  .اندکرده

 به صفر رسیده است. تقریباًمواقعی 

که است  شدهاشاره "دهیاران در خط مقدم مدیریت بحران کرونا در روستاها،" با عنوانگزارش روزنامه ایران در  

و هزینه اقامت در شهر ممکن است سخت و  وآمدرفتبا توجه به بعد مسافت، هزینه درمانی مراکز  وستاییان بهدسترسی ر

مانعی برای حضور بیماران برای پیشگیری و درمان باشد که خود تهدیدی برای شیوع بیشتر بیماری است.  بساچهدشوار و 

روستایی و شهرهای نزدیک آن، زمانی که به آمار و اطالعات  این نگرانی از شیوع وسیع و سریع ویروس کرونا در مناطق

خواهد شد. در این میان نقش و عملکرد دهیاران بسیار حائز اهمیت  دوچندانو امکانات بهداشتی روستاها توجه نشود، 

تاها بوده و مدیران بحران روستا در خط مقدم مدیریت و انجام اقدامات بهداشتی و پیشگیری در روس عنوانبه چراکهاست 
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 کنندمیتالش  رسانیاطالعو غیره عالوه بر مشارکت در  ، بسیج نیروهای مردمیاحمرهاللدهیاران با حضور  هستند.

آن بر روستا و  تأثیرکرونا و  "دربارهکه گزارش ایرنا در بهترین خدمات و امکانات را برای روستاییان فراهم کنند. 

از بیماری کرونا  و بخش تولید محصوالت زراعیحوزه کشاورزی  شودمیبیان  ت،پرداخته اس "،اردبیلاستان کشاورزی 

مانع  آنان استوار است کهمراودات اجتماعی  حاکم بر روستاها و مشکل اساسی در هنجارهای امامنفی زیادی ندیده  تأثیر

توزیع اقالم بهداشتی در بین ها در این روستا. شودمیاجتماعات کوچک و بزرگ  آنان و خودداری از حضور در نشینیخانه

اثرات "( در2020) 1اوالنی .شودمیو در روستاهای فاقد دهیاری توسط امدادگران انجام  هادهیاریاهالی توسط 

ی و پیامدهای ویروس گیرعالمبه  کندمی، سعی "مشیخط هایحلراه اقتصادی ویروس کرونای جدید:-اجتماعی

 هایهزینهاثرات مستقیمی داشته است، بلکه اثرات و  تنهانهکه این ویروس  داردمیکرونای جدید بپردازد و بیان 

آن بر  تأثیرسالمت عمومی، به  هاینظامتلویحات اقتصادی بر  تأثیرن غیرمستقیمی نیز به همراه داشته است و ضمن بیا

 ایمشیخط هایحلراهدر رابطه با و پیشنهادهایی را  پردازدمیتجارت و مسافرت، صنایع غذایی و کشاورزی و بازارها 

بهداشتی مرتبط با  مشیخط هایچارچوببه رویکردهای مدیریتی پیش کارگر،  توانمیکه از آن جمله  کندمیمطرح 

، مشارکت عمومی و گذاریسرمایهدر زمینه  المللیبینو سواد بهداشتی، تغییرات ملی و  وپرورشآموزشسالمت، 

 ا پرداخته است.خصوصی درباره ویروس کرون

بپردازد  ایاجتماعیبه امور گوناگون  کندمیسعی  "19 کوویدی گیرعالم شناسیجامعه"(، در2020) 2نیرانجان ماجهی 

او به اموری نظیر خانواده و انزوا، کار روزمره، کارگران مهاجر، جمعیت  هرچندکه این ویروس به همراه داشته است. 

، مقاله فاقد قدرت پردازدمیاثرات اقتصادی، بخش کشاورزی، حیوانات خانگی و... شهری، جمعیت روستایی، نخبگان، 

نقدی درباره  "(، در2020) 3جودیو باتلرهمچنین  توصیفی از امور گوناگون باشد. رسدمیاست و به نظر  کنندگیتبیین

و بر اهمیت چگونگی دسترسی به  تهبه نابرابری حاکم در جوامع پرداخ "داریسرمایهاکنش نظام وآمریکا کرونا در شیوع 

است که امروز ما با ویروسی  و معتقد کندمی تأکیداجتماعی  تأمینبا فقر و خدمات بهداشتی در سطح عمومی، مبارزه 

 هایدیدگاه، معتقد است کشاندمیو ایده سرزمین ملی را به فراموشی  کندمیاز مرزها عبور  سرعتبههستیم که  روروبه

فقرزدایی و  ، تمرکز برری اجتماعی، لزوم تخصیص برابر درمانینظیر براب هاییمسئلهکنار گذاشته شود و بر  داریسرمایه

 شود. تأکید...

تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا )نواحی روستایی  "در (،1399) همکارانتاجری مقدم و  

شواهد تجربی بیشتری را برای رفتار پیشگیرانه  تنهانهاین پژوهش  ند کهیافتدستبه این نتیجه  "شهرستان دشتستان(

وزارت  هایدستورالعملو  هاسیاستاطالعاتی برای تدوین بلکه ، دهدمیجوانان روستایی در مقابله با ویروس کرونا ارائه 

(، 1399زیزپور و همکاران )ع بهداشت برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری در روستاها ارائه کرده است.

بیماری کرونا و شیوع آن در نواحی به این نتیجه رسیدند که  "دماوند ییروستا هیکرونا در ناح وعیش ییفضا لیتحل"در 

است. عینیت یابی فضایی این الگو، اگرچه متأثر از عوامل مختلف )ضعف  ایخوشهالگوی پراکنش فضایی  روستایی دارای

درمانی، باال بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی، کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین -شتیبهدا در ارائه خدمات

ریسک خطر ابتال به کرونا، ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با کرونا و ضعف  سازیساده، هاسکونتگاه

درمانی  -ضعف در ارائه خدمات بهداشتی کرونا در شیوع بیماری( است، ولی در این میان، نقش رسمی از رسانیاطالعدر 

کریم زاده و . بین سکونتگاهی از اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار است و باال بودن سطح تعامالت

                                                           
1- Olaniyi 

2- Majhi 

3- Butler 
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 "تحلیل ادراک محیطی جامعه روستایی از شیوع ویروس کرونا در بخش مرکزی شهرستان ورزقان"(، در1399) همکاران

ند که کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیرضروری در نواحی روستایی، شرط اصلی کنترل افتیدستبه این نتیجه 

 هایاقامتگاه، آسیب فعالیت اندازپسفعالیت کشاورزان، توجه به  بندیزمانشیوع کرونا است. بعالوه شیوع ویروس در 

 همکارانعبداللهی و فی داشته است. های روستایی و نیز سرمایه اجتماعی اثر منوکارکسبگردشگری روستایی، رونق 

، نتایج مطالعه را در قالب سه مقوله اصلی شامل "مقابله با آن هایسیاستبرساخت اجتماعی کرونا و "(، در1399)

و راهکارهای مقابله با بیماری را مطرح کردند.  گیریهمه، تعامل دولت و مردم در مواجهه با گیریهمهتشدید  هایزمینه

 کروناست. گیریهمهانتقادی کاربران نسبت به عملکرد دولت و مردم در مقابله با  نسبتاًنگرش  دهندهنشاناین مطالعه 

کاربران است. این مطالعه، لزوم استفاده  موردتوجهرعایت نکات بهداشتی و محدودیت در ترددها، بیش از سایر راهکارها 

پیامدهای اجتماعی شیوع "(، در1399) جاجرمی .دهدمیشان کرونا را ن گیریهمهمردمی در مقابله با  هایظرفیتاز 

ی چون خانواده و آموزش، روابط کار و هایحوزهاین بحران بر  که یافتدستبه این نتیجه  "ویروس کرونا در جامعه ایران

است. در پایان اجتماعی مانند زنان، کودکان، صاحبان مشاغل خرد و مهاجران، بیشترین پیامدها را داشته  هایگروهبرخی 

 است. پیشنهادشدهسیاست فاصله اجتماعی  موازاتبهمانند ضرورت اتخاذ رویکرد انسجام اجتماعی  کارهاییراهمقاله 

کرونا بر ابعاد  تأثیراتکه  یافتدستبه این نتیجه  "کرونا بر حکمرانی در ایران تأثیرات "(، در1399) غیاثوندشمسینی  

 اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. هایچالشعات همانند تحول در سبک زندگی و زندگی ایرانیان در برخی موضو

همچنین برخی اثرات کرونا را در تحول در حکمرانی دولت در ایران، قدرت علمی و پزشکی ایران در سطح جهانی و 

در  هاسمننهادهای غیردولتی و  نیآفرینقش، لزوم بازتولید اعتماد بین جامعه و حکومت در ایران، لزوم افزایش ایمنطقه

(، 1399) میرزایی .داندمیدر مدیریت بحران  بازتعریفو  ایرسانهمدیریت کشور، کارآمدی در فرهنگ تعادل و سواد 

 درنتیجهبه این نتیجه رسید که شیوع این بیماری  "ی ویروس کروناگیرعالمو  گیریهمهو پیامدهای  هاعلت"در

 در جهان ونقلحمل ویژهبهحاصل از مدرنیته  هایتماس واسطهبهسان با طبیعت بوده است که نامناسب ان هایتعامل

 احتماالًانسانی ضعیف یا حتی بعید است. این ویروس  هایآزمایشگاهاست و احتمال طراحی و شیوع آن در  یافتهگسترش

به یک تغییر  احتماالًموجب خواهد شد و گوناگونی  هایحوزهتغییرات بنیادینی را در سطح جهانی، ملی و محلی در 

 منتج خواهد شد که در آن، انگاره علمی نقطه ارجاع خواهد بود. ایانگاره

 

 پژوهشروش 

 کتابخانه ای-اسنادی با شیوهاطالعات نظری  کاربردی است، شتحلیلی و هدف-توصیفی ،روش ازنظر حاضر پژوهش 

از طریق روش مصاحبه و  اولدستمبنای اطالعات  کمی نیز بر هایدهداو  شدهکسب با رجوع به مقاالت و سایر منابع

در روش پیمایشی،  مورداستفادهبنابراین ابزار  است. شدهگردآوریپرسشنامه  از ابزار کارگیریبهو با  ساختاریافتهنیمه 

در این زمینه و نیز مصاحبه با  شدهانجامپس از بررسی مطالعات که  است، طیف لیکرتبر مبنای  نامهپرسش

شهرستان خوشاب است. با توجه به تعداد  ییروستا خانوارهایجامعه آماری، منطبق بر  تهیه و تدوین گردید. نظرانصاحب

تصادفی  گیرینمونه بر اساس هاآنو سپس از بین  شدهتهیهروستا( نخست فهرستی از روستاها  70) زیاد روستاها

 کوکرانفرمول  بر اساسانتخاب شد که  نمونه عنوانبه ، رباط جز، نشیب و قارضی(آبادبلقان)ی ستارو 4 شدهبندیطبقه

 در ادامه. (1 جدول) شد تعیینتحقیق  نمونه حجم عنوانبهخانوار  140 ،خانوار 1600با روستا  4( از این شدهتعدیل)

و  نهادهای بهداشتی منابع طبیعی، شرکت تعاونی،، جهاد کشاورزیچون شورا، دهیار،  هاییسازماندها و فعالیت نها

بق مطا محیطیزیستابعاد اجتماعی، اقتصادی و  در و غیره خیرین، تشکل جوانان روستایی، ای فرهنگی، نهادهآموزشی

با روستاها مرتبط هستند و در  ایگونهبه هاسازمانهمه این نهادها و . تشکیل شدشاخص  14 لیکرت با ایگزینه 5طیف 
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مشخص و قابل ارزیابی  هاآندر چارچوب وظایف  تأثیراتهستند. این  تأثیرگذارقابله با شیوع ویروس کرونا در روستاها م

و آمار  پژوهش، از آمار توصیفی هایپرسشبا توجه به اهداف و  شدهگردآوری هایداده وتحلیلتجزیه منظوربهاست. 

فعالیت نهادها و  تأثیرگذاریمیزان  ازلحاظروستاها  بندیاولویترای از مدل ویکور ب ،(تیو  اس-کیآزمون ) استنباطی

و برای تهیه  SPSS افزارنرماز  پردازیدادهبرای عملیات آماری و  استفاده شد،در مقابله با شیوع ویروس کرونا  هاسازمان

 است. شدهاستفاده GIS افزارنرماز  موردمطالعهنقشه محدوده 

 
 و حجم نمونه دمطالعهمورروستاهای  .1 جدول

 تعداد نمونه کیلومتر() فاصله خانوار جمعیت دهستان روستا

 40 12 515 1705 آبادسلطان آبادبلقان

 55 9 1000 3037 رباط جز رباط جز

 25 64 64 154 یام نشیب

 20 54 21 48 طبس قارضی

 .1395منبع: مرکز آمار ایران،

 

  محدوده مورد مطالعه

یقه دق 20و  درجه 36بین  در شمال غربی استان خراسان رضوی لومترمربعیک 1886 بربالغ یوسعت شهرستان خوشاب با

و  قرارگرفتهجغرافیایی  دقیقه طول 51درجه و  58دقیقه تا  42درجه و  57عرض جغرافیایی و دقیقه  50 درجه و 36تا 

اعالم  نفر 11883تعداد خانوار آن نفر و  37181یت کل شهرستان خوشاب برابر با جمع 1395طبق سرشماری سال 

سراسری و  آهنراه .(1باشد )شکل می نفر 27709نفر و جمعیت روستایی آن  9472گردیده است که جمعیت شهری آن 

از توابع  1368وشاب تا سال ختقسیمات کشوری  ازنظر. گذردمیجاده ترانزیتی آسیای میانه از مرکز شهرستان خوشاب 

راستای  رد 1389خوشاب تأسیس و در سال  بخش 1368. در سال شدمیزوار محسوب بخش مرکزی شهرستان سب

 رتقا پیدا کرد.ابه شهرستان  آبادسلطانبه مرکزیت  وزیرانهیئت، طبق مصوبه ییزداتیمحروم

 

 
 . موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه1شکل 
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آباد، رباط جز، طبس، مشکان و دهستان )سلطان 5شهرستان خوشاب در حال حاضر شامل دو بخش )مرکزی، مشکان(، 

 30. روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوشاب تا تاریخ باشدیمنه کس یدارا یپارچه روستا و آباد 70ام( و یدره

نفر،  21 بهبودیافتگاننفر اعالم کرده، که از این تعداد مجموع  30را (، مجموع مبتالیان در کل شهرستان 1399خرداد )

روستایی  هایکارگروهنفر بوده است. بر این اساس اقدامات مؤثر  6 شدگانفوتنفر، مجموع  3ارد مشکوک و بستری مو

، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شرکت تعاونی، هادهیاریشیوع بیماری، همچون شوراها،  محدودکنندهمرتبط و 

به  با توجهمطرح گردید  قبالًکه  نان روستایی، خیرین و غیرهنهادهای بهداشتی و آموزشی، نهادهای فرهنگی، تشکل جوا

هر یک در روستای نمونه تحلیل و نتایج آن  تأثیراتمیزان  سانبدینکه  گیرندمیپژوهش مورد ارزیابی قرار  هایشاخص

 خواهد آمد. به دستو تی  اس–آزمون کیدر 

 

 هایافتهبحث و 

فعالیت نهادها و  سنجش منظوربهشهرستان خوشاب  موردمطالعهای در روستاه شدهگردآوری هایداده بر اساس

مستخرج از سه بعد اقتصادی، اجتماعی و  هایشاخصکه شامل  ،با شیوع ویروس کرونا گر مقابله یهاسازمان

واقع  موردسنجش جنسیت، سن، شغل، تحصیالت اهالی روستاها ازجمله دهندگانپاسخوضعیت کلی  است. محیطیزیست

. میانگین سن انددادهتشکیل  درصد 2/68 را جامعه مردان باپاسخگویان  ینجنسیت بیشتر ازلحاظ دهدمینشان  شد که

بیشترین فراوانی سطح سواد  به لحاظدرصد،  5/78 باسال  45تا  25روستاییان در جامعه آماری این پژوهش بیشتر بین 

 اس–کیاز آزمون  هاشاخصبرای نرمال بودن  ی بوده است.کشاورز هاآنسطح دیپلم و شغل اکثر  پاسخگویان متعلق به

نرمال بودن  دهندهنشانباشد  05/0کمتر از  )سطح معناداری( sigباشد و  -1/96+ و 1/96بین  Z مقدارد. اگر استفاده ش

 هایکارگروه در ادامه میزان مشارکت .نرمال هستند هاداده هاشاخصاین است که در تمام  دهندهنشاننتایج ، هاستداده

 (.2 جدول) است قرارگرفتهو ارزیابی  موردسنجشپژوهش  هایشاخصبر اساس روستایی در 

 
 هاشاخصبرای نرمال بودن  اس–آزمون کی .2 جدول

 نتیجه آزمون Z Sig انحراف معیار میانگین هاشاخص ابعاد

 

 

 اقتصادی

 رمال بودنن 000/0 82/0 82/0 50/2 حمایت از امنیت شغلی در بحران کرونا

79/0 58/2 گیریهمهمیزان پوشش بیمه در   نرمال بودن 000/0 84/0 

85/0 45/2 روستایی اتحمایت از گسترش تولید  نرمال بودن 000/0 80/0 

78/0 70/2 ایجاد منابع جدید معیشتی در روستا  نرمال بودن 000/0 15/1 

83/0 73/2 حمایتی و بدون بهره هایواماعطای   نرمال بودن 000/0 18/1 

 

 

 اجتماعی

85/0 98/2 برخورداری از کادر بهداشتی درمانی  نرمال بودن 000/0 53/1 

84/0 92/2 آنالین هایزیرساختگسترش   نرمال بودن 000/0 44/1 

78/0 79/2 جمعی و انفرادی رسانیاطالع  نرمال بودن 000/0 25/1 

78/0 60/2 اجتماعی هایآسیب جلوگیری از  نرمال بودن 000/0 95/0 

84/0 00/3 یاجتماع گذاریفاصله  نرمال بودن 000/0 60/1 

88/0 90/2 آموزش و قطع زنجیره بیماری  نرمال بودن 000/0 42/1 

80/0 87/2 زباله آوریجمعسیستم  محیطیزیست  نرمال بودن 000/0 40/1 

77/0 63/2 تهیه آب آشامیدنی سالم  نرمال بودن 000/0 98/0 

97/0 84/2 عفونی معابر و مراکز اصلیضد  نرمال بودن 000/0 28/1 

 

برای بررسی و  تی، لذا از آزمون هبود هاشاخصمیزان نرمال بودن همه  دهندهنشان گرفتهانجاممحاسبات  کهازآنجایی
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که مشاهده  رطوهمانمربوط به هر شاخص انجام شد.  هایگویهبرای  Tاست. آزمون  شدهاستفاده هامیانگینتحلیل 

مثبت پاسخگویان از  نسبتاًاست که بیانگر نظر  05/0کمتر از  (sig) سطح معناداری هاشاخصتمام این  در شودمی

با استفاده از  فوق مندرج در جدول هایشاخصنتایج حاصل از  .هادها در مقابله با شیوع کروناستو ن هاسازمانعملکرد 

 گذاریفاصله، شاخص دهدمیو نهادها را نشان  هاسازمانی که عملکرد هایاخصشمیان نشانگر آن است که از  Tآزمون 

، رباط آبادبلقان) موردبررسیروستای  4شاخص در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در  ترینمهممردم  ازنظراجتماعی 

اجتماعی  گذاریفاصلهخص در شا هاسازمانآن است که نهادها و  دهندهنشاندر شهرستان بوده و  جز، نشیب و قارضی(

به ) مهاجر فرستروستاهای شهرستان  است که علتاینبه. دلیل میدانی این نتیجه نیز انددادهرا انجام  هافعالیتبیشترین 

به  تفراسعدم مجهت  سازیزمینهبرای  هادهیار و شورا با اهالی روستا، باشندمیو...(  تهران، مشهد شهرهای بزرگ

اجتماعی  گذاریفاصلهبرای مقابله با بحران، طرح ، نیزسیاست دولت  ترینمهم. اندرسیدهدرک متقابل  الزم و افزاییهم

ها گردیده و تعداد افراد وکارکسبو  هافعالیتبوده است. هرچند این کار باعث میزان کاهش درآمدها به سبب تعطیلی 

و افراد متفاوت بوده است و در مقابل جبران  هاگروهت، سیاست برای طبقا اجتماعی اینبیکار زیاد شده، اما پیامدهای 

بیشتر از میزان رکود معیشتی در روستاهاست. همچنین در سنجش عملکرد  مراتببهخسارات ناشی از شیوع ویروس 

و  بر وضعیت بهداشتکارگروه روستایی نظارت  در بهداشتی و درمانی،برخورداری از کاروستایی شاخص  هایکارگروه

طرح تحول  موردمطالعه( را به خود اختصاص داده است، که در روستاهای 03/38) یتبیشترین مقدار  درمانیات امکان

 ترینمهمسالمت باعث افزایش دسترسی روستاییان به ملزومات مصرفی، ماندگاری پزشکان در روستاها که از 

حمایتی برای همه تدارک  هایبیمهالنه و )هرچند با مشکالتی همراه است و دسترسی عاد طرح است،این دستاوردهای 

بازرسی در ورودی  هایاکیپتشکیل  در این امر رضایت روستاییان را در پی داشته است. طورکلیبهدیده نشده است(. 

است که این  ذکرشایاناست، اقدام شده  روزیشبانه صورتبهروستاها و کنترل ورود و خروج افراد و تب سنجی آنان 

انجام  روزیشبانه صورتبهبه علت قرارگیری در مسیر ارتباطی به شهرستان خوشاب  آبادبلقاندر روستای  یه بیشترگو

گسترش دادن  ،دهدمینشان  موردمطالعهروستای  4را در این  هاسازمانشاخص سومی که عملکرد نهادها و  .شودمی

با شیوع کرونا در روستاها سواد  مجازی برقرار کنند. است تا روستاییان بتوانند تعامالت اجتماعی آنالین هایزیرساخت

قرار بگیرد و باعث افزایش  مورداستفادهیک فرصت  عنوانبه تواندمی، این امر یافتهافزایشبه میزان زیادی  ایرسانه

 هاصشاخدر ادامه سایر  دولت الکترونیک در جامعه است. ساززمینهمردم در فضای مجازی گردد که این  هایمهارت

 .اندقرارگرفته موردمحاسبه 3 جدولمطابق با 

 
 تی آزمون .3 جدول

 هاگویه هاشاخص
)سطح  اختالف سطح اطمینان میانگین

 معناداری(
 T مقدار

 حد پایین حد باال

حمایت از امنیت 
شغلی در بحران 

 کرونا

 98/23 000/0 32/2 48/2 10/2 حمایت از کشاورزی مخصوص منطقه

 53/23 000/0 28/2 41/2 09/2 طی بدون استرس برای نیروی کارنبود محی

میزان پوشش بیمه 
 گیریهمهدر 

 15/25 000/0 60/2 68/2 13/2 افزایش توان تولید

 08/25 000/0 52/2 54/2 11/2 کاهش خطرات اقتصادی و باال رفتن امنیت غذایی

از گسترش  تیحما
 ییروستا داتیتول

، دستیصنایعمختلف  هایوزهحتقویت مشاغل خانگی در 
 فرآوری محصوالت کشاورزی و باغی

07/2 38/2 22/2 000/0 40/23 

 35/25 000/0 18/2 30/2 03/2 نیازهای اقتصادی مردم تأمین

ایجاد منابع جدید 
 معیشتی در روستا

 30/26 000/0 90/2 99/2 28/2 قابلیت دسترسی به بازار و ممانعت برای خرید از شهر

 52/26 000/0 94/2 01/3 40/2 یابی محصوالت تولیدی روستاییانبازار

 50/28 000/0 98/2 12/3 46/2 گرد به روستاهافروشان و خودروهای دورهممانعت از ورود دست



 1447                                     ... گیری ویروس کروناله با همههای روستایی در مقابارگروهسنجش فعالیت ک / همکارانو  ریاحی

 
 

 24/30 000/0 01/3 19/3 50/2 یهای محلبازارچه یینظارت بر عدم برپا

 هایوام یاعطا
و بدون  یتیحما
 بهره

 15/28 000/0 05/3 27/3 52/2 های خردوکارکسببه روستاییان برای  تسهیالتدادن 

برخورداری از کادر 
 بهداشتی درمانی

 یو تب سنج

 03/38 000/0 62/3 75/3 28/3 بهداشت و امکانات بهداشتی بر وضعیتنظارت 

 54/37 000/0 58/3 69/3 20/3 درمانی –سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی 

بازرسی در ورودی روستاها و کنترل ورود و  هایتشکیل اکیپ
 روزیصورت شبانهخروج افراد و تب سنجی آنان به

25/3 72/3 60/3 000/0 99/37 

گسترش 
 هایزیرساخت

 نیآنال

 ICT 10/3 65/3 48/3 000/0 14/35 برخورداری روستاها از طرح

 01/35 000/0 42/3 62/3 08/3 تعامالت اجتماعی مجازی

 یجمع یرساناطالع
 یو انفراد 

 80/29 000/0 10/3 32/3 62/2 یرسانی در مواقع اضطراراطالع یار برایهای سل تیمکیتش

 10/29 000/0 08/3 30/3 58/2 انییمستمر به روستا یرساناطالع یبرا کیامیسامانه پ یاندازراه

از  یریجلوگ
 یاجتماع هایآسیب

 01/26 000/0 74/2 81/2 18/2 خانوادگی هایخشونتکاهش اختالف و 

 52/25 000/0 71/2 75/2 16/2 کاهش استرس و افسردگی در جامعه

 گذاریفاصله
 یاجتماع

 88/39 000/0 74/3 88/3 40/3 یبر برگزار نشدن اجتماعات و مراسم فرهنگ و تعلیق نظارت

 02/39 000/0 72/3 85/3 38/3 یگردو بوم ین اقامتکت اماینظارت بر عدم فعال

پرتردد  نکجمع نشدن و حضور در اما یان برایروستائ یسازآگاه
 یویژه ادارات دولتهب

30/3 81/3 68/3 000/0 89/38 

آموزش و قطع 
 زنجیره بیماری

 12/34 000/0 37/3 58/3 99/2 خوانیکتابپویش 

 18/36 000/0 38/3 60/3 05/3 مجازی دانشجویان و دانش آموزان هایکالس

 78/33 000/0 35/3 54/3 95/2 یو عموم یت بهداشت فردیرعا یبرا یسازنگآموزش و فره

 آوریجمعسیستم 
 زباله

 33/32 000/0 28/3 51/3 85/2 زیستمحیطکاهش اثرات مخرب بر 

 88/30 000/0 22/3 48/3 78/2 مستمر صورتبهموقع پسماندها آوری و دفع بهجمعمدیریت 

 22/26 000/0 80/2 87/2 22/2 فیت آب آشامیدنیمدیریت کمیت و کی آب سالمتهیه 

ضدعفونی معابر و 
 مراکز اصلی

 12/30 000/0 18/3 40/3 65/2 وحمعابر سط یو گندزدای یعفونشستشو، ضد

 

، دارای سطح در مقابله با شیوع ویروس کرونا (هاسازماننهادها و روستایی ) هایکارگروهوضعیت کلی عملکرد بنابراین 

در روستاهای شهرستان خوشاب در مقابله  هاسازمانخالصه، عملکرد نهادها و  طوربهبوده است.  05/0تر از معناداری کم

از دیدگاه روستاییان  هاآنو عملکرد  اندبودهو اقتصادی موثر  محیطیزیستبا شیوع کرونا به ترتیب در ابعاد اجتماعی، 

 هاسازمانبیشترین فعالیت نهادها و  ازلحاظ موردمطالعههای روستا بندیرتبهجهت ر ادامه د بوده است. بخشرضایت

 است. شدهاستفاده( 2007همکاران، و  چیکویاوپر) چندمعیاره ویکور بندیاولویتبرای مقابله با ویروس کرونا از مدل 

 بر اساس روستاهای نمونه دهستانو  شدهدادهنرمال شده با روش ماتریس آنتروپی شانون وزن  هایشاخص روازاین

 .شوندمی بندیرتبه تکنیک ویکور

 
 روش آنتروپی شانون بر اساسماتریس وزن معیارها .4 جدول
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در روستای  هاسازمانرتبه دهی بیانگر این است که نهادها و  بر اساسمدل ویکور  سازیپیادهنتایج حاصل از  
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 مطلوبت بیشتریدر این روستا  روستایی هایکارگروهعملکرد  درواقع، که اندداده، اولین رتبه را به خود اختصاص آبادبلقان

 روستایی هایکارگروهعملکرد ضعیف گویای که  ،را دارد 4 کرونا داشته است. روستای نشیب رتبهبیماری را در مقابله با 

 (.5 جدول) استبوده در این روستا در مقابله با کرونا 
 

 در مقابله با شیوع کرونا هاسازماننهادها و  فعالیت ازنظر روستاها بندیرتبه .5 جدول

 رتبه S R Q روستا

 1 167/0 89/8 14/9 آبادبلقان

 2 104/0 43/8 87/8 رباط جز

 3 71/0 98/4 42/5 قارضی

 4 43/0 51/3 01/4 نشیب

 

م ، در تمااست که ی گویای آنآمار هایآزمونبر اساس  آمدهدستبهتحقیق، نتایج  در آغازمطرح  پرسشبا توجه به 

پاسخگویان از فعالیت  اعدمسبیانگر نظر  است و این مطلب 05/0کمتر از  (sigسطح معناداری ) موردبررسی هایشاخص

 وی دیگر،از س. ست( اوردمطالعهمنواحی روستایی )در شهرستان خوشاب مقابله با شیوع ویروس کرونا  در هاسازماننهاد و 

ی ی، نهادهای، شرکت تعاون، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعهادهیاریهمچون شوراها، یی روستا هایکارگروه

 ا توجهبن خوشاب هرستادر روستاهای ش بهداشتی و آموزشی، نهادهای فرهنگی، تشکل جوانان روستایی، خیرین و غیره

 ی،درمان یاز کادر بهداشت یرخوردابر: مانندی هایشاخصکه شامل  ،اجتماعی بعد به ترتیب درتحقیق  هاییافتهبه 

، یاجتماع گذاریفاصلهی و اجتماع هایآسیباز  یریجلوگی، و انفراد یجمع رسانیاطالع، نیآنال هایزیرساخت گسترش

ای اعطمانند  یاقتصاد بعدو و غیره  زباله، ضدعفونی معابر و مراکز اصلی آوریجمعسیستم مانند  محیطیزیستبعد در 

شاب از رستان خوواحی شهناست در نزد ساکنین روستایی و غیره  یزان پوشش بیمهجدید، م ایت از مشاغلوام، ایجاد حم

 ار است.دملکرد خوبی برخورع

 

 گیرینتیجه

جامعه در  تنهانهح کالن و خرد، در سط پیامدهای منفی تواندمیمواردی است که  ازجملهشدن ویروس کرونا  گیرهمه

اولین نمونه آلودگی را  ، گزارش1398رسمی از ابتدای اسفند سال  طوربه. ایران داشته باشد جامعه جهانیبلکه ایران، 

 هایکارگروه، ستور کارد، در های آنو مدیریت آثار و پیامد کنترل در راستای مهار،تالش ساماندهی و  روازاین اعالم کرد.

 هایگروه، یرتخصصیغتخصصی و  هایتشکل و هاگروهمختلف اعم از متولیان و مسئوالن حاکمیتی و حکومتی، 

 با شدت و ر گرفت و همگانقراغیره  و نهادمردمو نهادهای  هاسازمانخودجوش مردمی در فضای واقعی و مجازی، 

را درگیر  و ارکان کشور هاعرصهتمام  گونهاین. اموری که اندداشتهگام بر هااولویتمختلف در مسیر تحقق این  هایضعف

 محیطیتزیسو  اقتصادی ،ی مختلف اجتماعیهاعرصهدیده در ، اموری چندوجهی است و پیامدهای این پنمایدمی

 امدهاست.ثار و پیآاین  و بدیهی است که مدیریت و کنترل آن، نیاز به داشتن اطالع و شناختی دقیق از تبلوریافته

تداوم وضعیت تعطیلی و تعلیق این ست، لذا به وجود آمده ا هاییمحدودیتویروس کرونا  گیریهمهبا  کهازآنجایی

در روستا  ایگسترده هایگروهضایتی و اعتراضات صنفی شود. نیست و ممکن است موجب بروز نار پذیرامکان هافعالیت

بیکاری نیستند و تعطیلی  هایبیمهل مزایای قانون کار و انواع چون کارگران روزمزد یا میدانی، مشاغل آزاد و غیره مشمو

ویش را روی مشموالن چتر خ معموالًحمایتی دولت در حوزه کار  هایسیاستبه معنای فقر بیشتر است.  هاآنار برای ک

 بهرهبی هاسیاستدر آن  شدهبینیپیش، از امکانات و مزایای کنندمیکه غیررسمی کار  هاییآنو  گستراندمیقانون کار 
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برای حمایت از  مؤثری هایسیاستخواسته است تا  هادولتوصیه خود از پول در آخرین ت المللیبین. صندوق مانندمی

 به دنبالدلیل  به همین(. 2020پول، المللیبیندر پیش بگیرند، )سایت صندوق  هاآن هایخانوادهو  اقشار ضعیف

شار جغرافیایی این و قطع انت گریهدایتامور  کنندهتسهیلاز ظرفیت نیروهای مردمی در کنار توان حاکمیت  کارگیریبه

 بندیاولویتبه  ،در روش تحقیق ذکرشدهمورد انجام طبق فرآیند  هایگیرینمونه بر اساس ، بنابراینهستندبیماری 

در مقابله با شیوع ویروس کرونا پرداخته شد و بر مبنای  روستایی هایکارگروهفعالیت  تأثیرگذاریمیزان  ازلحاظروستاها 

ی هاروستا که، قرار گرفت موردسنجشروستاهای  کرونا درویروس در مقابله با  هاسازمانها و فعالیت نهاد و آن عملکرد

اجتماعی  گذاریفاصلهشاخص  ازلحاظ، رباط جز، نشیب و قارضی( در شهرستان خوشاب آبادبلقان) موردبررسی

، همچنین ی در این مناطق استحیات نیاز بسیاربرخورداری از کادر بهداشتی و درمانی  ،اندداشتهرا  عملکرد ترینمناسب

 جملهمنروستاییان به مسائل اجتماعی پایینی قرار گرفتند و  هایاولویتدر  اقتصادی هایشاخصباید اظهار نمود که 

نیز ییان خود روستا مشخص گردید که هابررسیدر سایر  .انددادهاهمیت  هاشاخصبیش از سایر  سالمتی و بهداشت بسیار

از عملکرد  روستایی هایکارگروهدر همراهی با  انتشار ویروس کرونا محدودسازیترهای فعال ناشی از در ایجاد بس

روستاهای نمونه در  بندیرتبه، روازاین، شدمینیز احساس  هاآن بندیرتبهنیاز به  درواقعبرخوردارند که  تریمناسب

از درجه عملکردی باالتری  آبادبلقانآن روستای  )شهرستان خوشاب( صورت گرفت که بر مبنای موردمطالعهمحدوده 

جغرافیایی یعنی دسترسی مناسب است  هایخصیصهوجود این دالیل،  ترینمهمکه از  را داراست هانمونهنسبت به سایر 

روستاهایی که به لحاظ جغرافیایی در مسیرهای ارتباطی  طورکلیبهمزیت نسبی بهتری ایجاد کرده و قسمت که برای آن 

تشکیل باالیی  و حتی اداری اقتصادی و اجتماعیو ابعاد  از مقر و بستر ارتباطات پویا گیرندمیشهرستان قرار مرکز 

 .گردندمیبرخوردار نیز  هاسازماننهادها و باالتر  ی، از سطح عملکرددرنتیجهو  شوندمی

 

 تشکر و قدردانی

 و دقت باحوصلهپژوهش حاضر  هایپرسشکه به  خوشاب،در پایان از همه پاسخگویان و روستاییان عزیز شهرستان 

. این پژوهش حامی مالی نداشته شودمیداشتند، تشکر و قدردانی  الزم را در این خصوص همکاری پاسخ دادند وفراوان 

 است. مساوی صورتبه تقریباًاست، درصد مشارکت نویسندگان نیز 

 

 عمناب

شهرها  هایساختمان پذیریآسیب سازیمدل (.1387. )، محسن؛ قرخلو، مهدی و زیاری کرامت الهاحدنژاد روشنی (1
 نمونه موردی:) ییایجغرافبر زلزله با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطالعات در برا

 .198 - 171 (،19) 8مجله جغرافیا و توسعه،  شهر زنجان(،
 9عبور از رویکرد تحلیل فضایی(، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، فضا )تحول پارادایمی در اقتصاد  (.1399. )افراخته، حسن (2

(31) ،1-20. 

 .1399، 19 دیکووانجمن علمی توسعه روستایی ایران، بیماری  (3
گزارش: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و -، اردیبهشت.1399آن بر روستا و کشاورزی اردبیل،  تأثیرایرنا، کرونا و  (4

و مطالعات  افکار سنجیموج اول. گروه -عه کشوری دیدگاه شهروندان در خصوص کرونا، مطال1399، ارتباطات
 ملی. هایطرحافکار عمومی دفتر 

پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران. فصلنامه علمی و  (.1399. )ایمانی جاجرمی، حسین (5
 .103 - 87، 1 ،19 دیکوو-پیامدهای شیوع ویروس کرونا نامهویژهاجتماعی، شماره دوم:  تأثیراتیابی تخصصی، ارز

تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس  (.1399. )مسعود ،طاهره و یزدان پناه ،مریم، زبیدی ،جری مقدمتا (6
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 ثیرتأوبا و طاعون در ایران و  هایبیماریبررسی و تحلیل پراکندگی  (.1394. )نسرین، و فروغی اکبرعلیجعفری،  (7

دبیات و انشریه دانشکده اسالم )ایران بعد از  نامهتاریخ.ق. ه 1264-1210ی اجتماعی هابحرانبر گسترش  هاآن
 .100-71، (11) 6علوم انسانی دانشگاه تبریز(، 

 یهرش یزیه رد شود: برناممتول دیاب یشهر یزیاز برنامه ر یدیاز بحران کرونا، نوع جد .(1399) .دانش پور، زهره (8
 .چاپ شیآموخت، پ 2020 روسیکروناو گیریهمهاز  توانمیکه  هاییدرسو  گیریهمهپس از  ایمنطقهو 
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