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تاثیر اقتصاد بر معیشت و بهداشت روانی مردم در زمان کرونا
مهدی هوشمند  ، 1رحیمه

سلیمانزاده 2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک دانشگاه پیام نور تبریز (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

چکیده
بر طبق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ،بهداشت روانی را میتوان اینگونه تعریف کرد« :بهداشت
روان موضوعی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است» بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن
تاکید دارد در تعریف سالمتی لحاظ شده است «:سالمتی یک حالت رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی است نه فقط نبود بیماری یا
ناتوانی» بنابراین بهداشت روانی حالتی از رفاه است که در آن فرد تواناییهایش را بازمیشناسد و قادر است با استرسهای
عادی و معمول زندگی سازگاری داشته و ازنظر شغلی مفید و سازنده باشد .اغلب مردم از اهمیت حفظ سالمت جسمانی خود
آگاهند و برای کسب اطمینان از سالمتی خود ،از روشهایی همچون ورزش منظم ،تغذیه مناسب و آزمایشهای پزشکی
استفاده میکنند اما تعداد کمی از مردم به اهمیت حفظ سالمت روانی خود واقف هستند .حال آنچه که در این بین در مبنای
بهداشت روانی خود را بیشتر مینمایاند ،هزینههای مربوط به حفظ بهداشت روانی است که در این تحقیق از بعد اقتصادی و
تاثیر آن بر زندگی مردم در زمان کرونا را بررسی میکنیم .در زندگی همه فشار روانی را تجربه میکنند علیالخصوص در
شرایط اجتماعی خاص یک سیستم دیگری بر فشار روانی اضافه میشود و آن ،فشار اقتصادی است که زندگی را بر طبقه
متوسط و قشر محروم جامعه تنگ تر میکند و بحرانهای روحی از جمله افسردگی و انواع ناهنجاریهای اجتماعی را به ارمغان
میآورد .البته ناگفته پیداست که کرونا هم هزینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و روحی خاص خود را دارد.
واژههای کلیدی :فشار اقتصادی ،بهداشت روانی ،دوران کرونا ،افسردگی ،ناهنجاری اجتماعی
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مقدمه
آنچه که در فشار اقتصادی برر زنردگی مرردم تراثیر میگرذارد میرزان امیرد بره زنردگی مرردم اسرت کره در ریاضری از آن بره
عنرروان «امیررد ریاضرری» یرراد میشررود کرره آن را بررا ( E)Xنمررایش میدهنررد کرره در اینجررا نمیخررواهیم از بعررد ریاضرری آن
بحث کنیم.
اولین عامر بهداشرت روانری ،داشرتن رفراه و آرامرش ذهنری اسرت کره البتره معیارهرایی بررای کسرب اطمینران از سرالمت
روانی وجود دارند .بعضی از این معیارها عبارتند از )1 :تغذیه مناسب  )2ورزش منظم.
حفررظ بهداشررت روانرری جهررت داشررتن یررک زنرردگی سررالم ،مس ر ولیت شخصرری هررر کسرری اسررت :بیمرراری روانرری بعررد از
بیماری قلبی و عروقی رتبره دوم را در مرر

و میرر افرراد بره خرود اختصراص داده اسرت .نکتره جالربتر اینجاسرت کره اگرر

مردان مواد مخردر مصررن نماینرد نسربت بره زنران در اخرتالدت افسرردگی و آمرار خودکشری در جامعره در رتبره اول قررار
دارند ،علیالخصوص اگر معض بیکاری هم بر این مسائ اضافه شود.
در کشررورهای در حررال توسررعه ( )LDC1از هررر  5بیمررار روانرری 4 ،نفررر از آنرران هیچگونرره خرردمات درمررانی دریافررت
نمیکننرد .تحقیقررات مختلررف نشرران میدهررد کرره بیمرراری روانرری  ...افررراد مبررتال برره افسررردگی و اسررکیزوفرنی  4تررا  6برابررر
بیشترررر از سرررایر افرررراد جامعررره را دسرررار مرررر

زودرس میکنرررد 40 .درصرررد کشرررورها از امکانرررات آمررروزش پرسرررن

مراقبتهای بهداشتی اولیه برخوردار نیستند.

تاثیر اقتصاد بر بهداشت جهانی
مسررائ اقتصررادی در تررامین بهداشررت روانرری انسررانها نقررش بسرریار مهمری ایفررا میکنررد جامعرره بررا رفررو فقررر و محرومیررت
میتواند گامی در جهت کاستن از بیماری روانی و شکوفایی استعدادهای افراد بردارد.
سررازمان بهداشررت جهررانی در گزارشرری کرره در سررال  1995منتشررر کرررده اسررت فقررر شرردید را بیرحمترررین قاترر و
مهمترررین علررت رن ر جهرران میدانررد ،برره نظررر میرسررد کرره واقه فقررر کرره در اصر برره معنررای «تهرری دسررت بررودن و نیرراز
هست» که متعلقات آن گراهی وسرای زنردگی و مادیرات اسرت و گراهی اصر وجرود و هسرتی انسران ،و اگرر انسران وسرای
و امکانات مادی قاب توجهی نداشته باشد فقیر است(پروین ،رنجبر سرایدشتی).
تعریفی از بهداشت روانی اقتصادی در دست نیست و شراید ایرن عنروان بررای اولرین برار بررسری میشرود ولری برا توجره بره
بررسرریها و پژوهشهررا بهداشررت روانرری اقتصررادی را میترروان سنررین تعریررف کرررد« :بهداشررت روانرری اقتصررادی در اجتمرراع
برره معنررای سررالمت فکررری اقتصررادی جامعرره اسررت و منظررور نشرران دادن وضررو مثبررت اقتصررادی جامعرره و سررالمت روانرری
اقتصررادی جامعررره اسرررت کررره میتوانرررد بررره ایجررراد تحررر  ،پیشررررفت و تکامررر فرررردی ،ملررری و بینالمللررری کمرررک
نماید»(مصطفی ،احمدی فر).

1

. Less Developing countries
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نظر اسالم در خصوص فقرزدایی و رفع محرومیت
در میرران متررون اسررالمی بخصرروص روایررات ،گرراه در یررک موضرروع احادیررث بررا محترروای مختلررف و گرراه بررا دیرردگاه متفرراوت
وجود دارد .فهم این گونره احادیرث جرز در پرترو نگررش جامعره بره احادیرث آن موضروع ممکرن نیسرت اکنرون بره نمونرهای
از روایات فقر جستاری میپردازیم:
قرال علری (ع)« :اَلفقرر المرروت اَدکبرر» یعنری «فقررر مرر

بزرگترر اسررت» و در جرایی میفرمایرد« :اَلفقررر اَشردِ مارن القَتر »

یعنی «فقر از قت شدیدتر است» (مصطفی احمدی فر).
مفهروم نویسرنده آن نیسررت کره یعنرری هرکسری فقیررر اسرت و یررا گنراه فقررر از قتر و کشررتن بیشترر اسررت .مضرموم قتر
پدیرردهای نامررذموم و ناخوشررایند اسررت و در روایررات و آیررات اسررالمی ،عاقبررت عمرر مررذموم قترر نفرر  ،قصرراص اسررت
مفهرروم ذهنرری نویسررنده آن اسررت کرره از خطرررات فقررر مررا را آگرراه میکنررد بیگمرران تررامین معرراش و امکانررات مررادی برررای
دستیابی به مقام قرب الهری ضررورت دارد لرذا برخری از روایرات دیگرر همرین موضروع نیرز بره خروبی میتوانرد بیرانگر مرراد
این روایت باشد و شبهه را برطرن نماید.
یکرری دیگررر از راههررای رسرریدن برره سررالمت روان ،حمایررت عراطفی اعضررای خررانواده از یکرردیگر اسررت اگررر اعضررای خررانواده
بتواننرد در مشررکالت کوسرک و بررزر

در کنرار هررم باشرند میتواننررد ترا حررد قابر قبررولی باعرث ایجرراد آرامرش در خانرره و

حفظ سرالمت روان ترک ترک اعضرای خرانواده شروند .البتره برا ایرن موضروع سسربندگی مصررن را تاییرد نمینمرایم سرون
سسرربندگی مصرررن در کشررورهای توسررعه یافترره و پیشرررفته سنرردین سررال اسررت کرره منسررو و باط ر شررده اسررت و تررا
حرردودی کشررورهای سوسیالیسررتی و در کشررورهای در حررال توسررعه از سسرربندگی مصرررن را در جوامررو تقریبررا غیرمرردرن
خود تجربه میکنند.

مؤلفههای جسمانی بهداشت روانی
 )1تغذیرره سررالم  )2محرریط سررالم  )3محرریط امررن )4خررواب کررافی  )5داشررتن رابطرره خرروب بررا دوسررتان و همکرراران
 )6شرایط سالم کاری به دور از استرس و فشارکاری (مصطفی احمدی فر)

نقش اقتصاد در زندگی روزمره و بهداشت جامعه
سئوالی که شراید حرداق یرک برار بره ذهرن همره مرا خطرور کررده باشرد ایرن اسرت کره اهمیرت اقتصراد در زنردگی افرراد
سیست؟ اقتصاد اساسا به فکرر کمرک کرردن بره افرراد جامعره اسرت ترا در مرورد تخصریا بهینره منرابو و امکانرات محردود
مرا تصررمیم بگیرررد .گفترره میشررود کرره مشررک اساسرری اقتصراد کمبررود اسررت ایرردهای کرره خواسررت (تقاضررا) اسررت برریش از
منابعی که ما داریم .اقتصاد برا سرئوادتی روبررو اسرت سره سیرزی تولیرد کنریم؟ آیرا تولیردات مرا توجیره اقتصرادی دارنرد؟
جواب سئوادت اخیرر فروم مثبرت اسرت یعنری مرثال در زمران همرهگیری بیمراری کرونرا دزم اسرت ترا آغراز واکسیناسریون
عمومی همه برای بهداشت فرردی خرود هزینره کننرد ،مرثال از طریرق خریرد مرواد شروینده بهداشرتی ترا برا ایرن وضرعیت و
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رعایت بهداشت از مبتال شدن بره بیمراری کرونرا مصرون بماننرد .ایرن نره تنهرا توجیره اقتصرادی مثبرت دارد بلکره دزمسرت
که عموم افراد جامعه سنین هزینههایی را برای بهداشت فردی خود انجام دهند.
خدیجه رحمانی در خصروص اقتصراد و تراثیر آن برر ریشره اصرلی سروی تغذیره و رشرد یرک جامعره سنرین میگویرد« :برین
سررالمت و اقتصرراد ارتبرراط مسررتقیم وجررود دارد در تمررامی جوامررو برره خصرروص کشررورهای جهرران سرروم عام ر اقتصررادی
اولین عام اثرگرذار بره سروی تغذیره اسرت اگرر مرا بنیانهرای سروی تغذیره را در جامعره ریشره یرابی کنریم اقتصراد یکری از
مهمترین و اصرلیترین ایرن بنیانهاسرت» سرون در وهلره اول افرراد جامعره بایرد قردرت خریرد داشرته باشرند و بعرد اقردام
به خرید نمایند.
ایررن کارشررناس تغذیرره در برراره گرانرری لبنیررات میگویررد« :برره نظررر مررن گرانرری شرریر آسرریبی بیشتررر از گوشررت قرمررز برره
جامعرره خواهررد زد سررون گوشررت قرمررز جایگزینهررای کارآمررد و مناسرربی مث ر گوشررت سررفید (گوشررت مرراهی) و حبوبررات
دارد اما شیر هیچ جایگزین مطلوبی که بتواند نیازهای بدن را رفو کند ،ندارد.
پ

هم گوشرت و هرم لبنیرات بریش از سرایر گروههرای غرذایی بره سرالمت افرراد جامعره آسریب خواهنرد زد .پر

نتیجره

این است که ابعاد اقتصادی در بهداشت روانی افراد تاثیر داشته و بعضا این تاثیر بسیار عمیق است.
مهمترین مسرئله امرروز کشرور را میتروان در امنیرت درآمرد دانسرت و گفرت« :اقتصراد در سنرد دهره گذشرته تاحردودی از
وضعیت ثبرات خرارش شرده و بره بیثبراتی رسریده اسرت کره ایرن اتفرام عردم امنیرت درآمرد و معراش را بره دنبرال داشرته
اسرت» از اینرررو بیثبراتی مهمترررین معضرلی محسرروب میشرود کرره در کشرور وجررود دارد و برر امنیررت روانری جامعرره ترراثیر
میگذارد»(صابر شیبانی).
اقتصرراد یکرری از مقولررههای مهررم ،نقررش تاثیرگررذاری بررر جنبررههای مختلررف زنرردگی افررراد جامعرره دارد کرره در ایررن میرران
آرامررش روانرری را بایررد یکرری از مهمترررین آنهررا دانسررت ،یعنرری فرررد اگررر برره لحرراظ اقتصررادی تررامین نباشررد در بسرریاری از
مسائ شخصیتی دسرار مشرک میشرود ،مسرائلی کره در وهلرهی دیگرر بره صرورت زنجیررهوار برر دیگرر جنبرههای زنردگی
تاثیرگذار خواهد بود.
اکنون مردم در کشرور بره علتهرای مختلفری برا فشرارهای اقتصرادی مواجره هسرتند ،فشرارهایی کره بره افرزایش خشرونت،
حاشیهنشینی ،طالم ،خودکشی و یا دیگر آسیبهای اجتماعی منجر میشود.
اگررر انسرران در زنرردگی احسرراس امنیررت نداشررته باشررد ،در دیگررر هرردنهای زنرردگی خررود دسررار مشررک خواهررد شررد.
مهمترین مسئلهای کره امرروزه در کشرور وجرود دارد بره «امنیرت درآمرد» افرراد جامعره مربروط میشرود ،یعنری اقتصراد در
سند دههی گذشته تاحدودی از وضرعیت ثبرات خرارش شرده و بره بیثبراتی رسریده اسرت کره ایرن امرر باعرث عردم امنیرت
درآمد و معاش شده اسرت .بره همرین دلیر بیثبراتی اقتصرادی در کشرور برر امنیرت روانری جامعره تراثیر میگرذارد (صرابر
شیبانی).
مشررکالت اقتصررادی و برهمخرروردن آرامررش روانرری جامعرره از جنبررههای مختلررف بررر خانوارهررا ترراثیر میگررذارد و باعررث از
هم پاشیدن کرانون گررم خرانواده میشرود .مسرائ و مشرکالت اقتصرادی بره عنروان یکری از مهمتررین علر پدیردهی شروم
«طالم» به حساب میآید(صابر شیبانی).
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رابطه جامعه شناسی و اقتصاد
ارتبرراط جامعرره شناسرری و اقتصرراد ،ارتبرراطی سندجانبرره اسررت و در طرری زمرران از لحرراظ کمرری و کیفرری دسررار دگرگررونی و
پیچیدگی شرده اسرت .تری بری براتومور میگویرد« :جامعره شناسری و اقتصراد کره در ابتردا ارتبراط بسریار نزدیکری داشرتند
(مثال در آثا ر کنه و آدام اسرمیت) از هرم دوری جسرته بودنرد در سرالهای اخیرر برار دیگرر بره هرم نزدیرکتر شردهاند .ایرن
وضررو نرره تنهررا مرردیون رشررد جامعررهی شناسرری و کمکهررای مسررتقیم آن برره مطالعررات اقتصررادی برروده ،بلکرره مرهررون
تغییراتی است که در درون علم ر داده است(محمد عراقی ،محمود و دیگران.)1373 ،
برره اعتقرراد برخرری از جامعرره شناسرران هماننرردی بررین سرراختار فکررری اقتصررادی و جامعرره شناسرری فررراوان و جالررب و قاب ر
توجرره اسررت بطوریکرره بسرریاری از جامعرره شناسرران امررروزه احسرراس میکننررد کرره طرزفکررر اقتصرراددانان برره مراتررب از
طرزفکررر مورخرران و علمررای سیاسررت برره آنرران نزدیررکتر اسررت و جامعرره شناسرری و اقتصرراد از دو جنبرره بیشتررر بررسرری
میشوند )1 :جنبه نظری  )2جنبه عملی (محمدی عراقی ،محمود و دیگران.)1373 ،

تاثیر کرونا بر اقتصاد و بهداشت روانی جامعه
باتوجه به انتشرار ویرروس کرونرا ،شررایط موجرود در کشرور و اجررای سیاسرت قرنطینره بره رغرم پیامردهای مثبرت موجرب
پیامرردهای منفرری روانشررناختی در سررطم جامعرره شررده اسررت .ترررس از بیمرراری ،ترررس از مررر  ،انتشررار اخبررار غلررط و
شایعات و ترداخ در فعالیتهرای روزمرره ،مقرررات منرو عبرور و مررور یرا محردودیت سرفر ،کراهش روابرط اجتمراعی ،برروز
مشکالت شغلی و مالی و دهها پیامد دیگر ،سالمت روان افراد جامعه را تهدید میکند(نصیره مقدم فر).
بیشررک یکرری از مهمترررین ایررن عوام ر  ،اضررطراب مربرروط برره بیمرراری کرونررا اسررت .پژوهشهررا نشرران میدهررد کرره بررروز
بیماری های تنفسی بره علرت مشرکالت جسرمانی و کراهش کیفیرت زنردگی باعرث برروز اضرطراب ناشری از بیمراری خواهرد
شد(نصیره مقدم فر).
تحقیقررات میرردانی در سررطم جامعرره و نظرسررنجیهای مردمرری نشرران میدهررد کرره :کسررانی کرره در گذشررته سررابقه بیمرراری
روانرری داشررتهاند بطررور میررانگین از انسررانهای معمررولی بیشتررر برره ویررروس کرونررا مبررتال شرردهاند .برره نظررر میرسررد بایررد
تالش کرد کره برا آمروزش مهرارت زنردگی بره ویرژه مهرارت اسرترس ،مهرارت حر مسرئله و آمروزش ترن آرامری در سرطم
جامعه به بزرگسادن و نوجوانان و کودکان تاحدودی سطم اضطراب موجود را کاهش داد.
یکی از مشکالتی کره خانوادههرا در سرطم جامعره در دوران شریوع کرونرا مطرر میکننرد تراثیر ویرروس کرونرا برر سرالمت
و روان کودکان است .ایرن موضروع بردون شر ک سرالمت و روان کودکران را تحرت تراثیر قررار داده و بلحراظ روانری کودکران
را با آسیبهای جدی روحی و روانی مواجه ساخته است.
یکی از مفاهیمی که بره ترازگی در دنیرا مطرر شرده و مفهروم مهمری بره ویرژه در اپیردمی ایرن بیمراری محسروب میشرود
تررابآوری اسررت .ایررن مفهرروم برره واکررنش افررراد در مقابلرره بررا سرروانم و بحرانهررا میپررردازد .امررا مررا میخررواهیم کودکرران و
نوجوانان را بره سرمتی ببرریم کره مشرکالت را بره فرصرت تبردی کننرد و حرداق بلحراظ روانری از شررایط روحری و روانری
قبلی به سالمت روحی و روانی با وضعیت بهتری ارتقای یابند (اسمای عاقبتی).
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برای رسیدن به این هدن و کمک به سالمت روان کود

باید سند کار را انجام داد:

در مرحله نخست جامعه بایرد آمراده باشرد .یعنری مدرسره و معلرم و همسرایهها و اقروام و کسرانی کره برا کرود

در ارتبراط

هسررتند بایررد از آگرراهی کررافی در مررورد نحرروه برخررورد ،حمایررت و کمررک برررای خررروش از بحررران کرونررا را داشررته باشررند.
خررانواده هررا بایررد مهارتهررای دزم درخصرروص فرزنرردپروری خرروب و رفتررار بررا آنهررا را در دوران قرنطینرره بداننررد (اسررمای
عاقبتی).
از اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکراری ،فقرر و رفراه اقتصرادی از دیگرر مرواردی اسرت کره شریوع ویرروس کرونرا برر میرزان
بیکراری و سررطم رفرراه در کشررورها ترراثیر فراوانرری داشررته اسررت .کشررورهایی کرره در زمرران شرریوع ویررروس کرونررا بررا بیکرراری
تعدادی از افرادی کره دارای شرغ فصرلی و مروقتی روبررو هسرتند بایرد در کوتراه مردت از ایرن افرراد حمایرت کننرد .بنظرر
می رسد کشورهای توسرعه یافتره در مقایسره برا کشرورهای آسریایی در حرال توسرعه موفرق عمر کردهانرد .از سروی دیگرر،
کشرورهایی کرره برره درآمررد نفترری خررود وابسررته هسررتند سرون فررروش درآمرردهای نفترری محرردود میشررود و کسررری بودجرره
دولت را افزایش میدهد به شردت برر بودجره خانوادههرا تراثیر گذاشرته و مرردم را برا وضرعیت افرت رفراهی خانوارهرا مواجره
میکند .اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را همزمان تجربه میکند.
براساس اعالم مرکرز آمرار ایرران رشرد اقتصرادی در  9ماهره نخسرت سرال  1398در حردود  %-7/6و رشرد اقتصرادی بردون
نفت نیز تقریبا صرفر بروده اسرت .همچنرین نرر ترورم نقطره بره نقطره در پایران بهمرن مراه سرال  25 ،1398درصرد بروده
اسررت و ایررن سرریگنالها هرردایت اقتصرراد دولررت برره طرررن کسررری بودجرره کرره از معضررالت مهررم اقتصرراد ایررران برررای سررال
 1399برروده اسررت ،اقشررار گسررترده مررردم را بررا فشررار هزینررههای زنرردگی برراد روبرررو کرررده اسررت .تعطیلرری کسررب و کارهررا
منجر به تعدی نیروی کار شده و کاهش درآمد خانوار ،کاهش تقاضا را به همراه دارد.
از طرفرری افررزایش هزینررههای بهداشررتی و درمررانی و تهیرره واکسررن کرونررا دولررت را بررا سالشهررای جرردی اقتصررادی مواجرره
میسازد و همچنین تهیه بسته معیشتی برای اقشار کمدرآمد و آسیب دیده (مجله اقتصاد آنالین).
وزارت کار ایرران در گزارشری بره آثرار شریوع کرونرا بررای کسرب و کرار و رفراه خانوارهرا در سرال  1399پرداخرت و نتیجره
را اینگونه اعالم کرد که «سفرهی خانوار ایرانی از زمان شیوع کرونا کوسکتر شده است»
گسررترش فقررر و نررابرابری براثررر همررهگیری کرونررا معضررلی جهررانی اسررت .سررازمان مل ر هشرردار داده شرریوع کرونررا ممکررن
اسرت دسررتاوردهای سنرد دهرره ترالش برررای کرراهش فقرر را از بررین ببررد .گزارشهررا نشرران میدهرد کرره ایرران نیررز پر

از

سند سال رکرود ترورمی از نظرر افرزایش بیکراری و رشرد فقرر وضرو سنردان مناسربی نردارد (هرادی ساوشری ،روزنامره نگرار
اقتصادی).
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ترکیب جمعیت ایران ازنظر اشتغال

نکته 16/1% :درصرد افرراد باقیمانرده از نمرودار صرفحه قبلری شراغالن فصرلی هسرتند کره بره لحراظ نمروداری نشران داده
نشده است.
شاخصهای بازار کار ایران :در پاییز سال  99وضعیت اشتغال را به شر زیر بیان میدارد:
ک جمعیت 84 :میلیون نفر
جمعیت در سن کار( 15ساله و بیشتر) 62/44 :میلیون نفر
تعداد شاغالن 23/41 :میلیون نفر
تغییر تعداد شاغالن نسبت به پاییز  :1398کاهش  1/03میلیون نفری
تعداد بیکاران 2/44 :میلیون نفر
نر بیکاری 9/4% :درصد
تغییر نر بیکاری نسبت به پاییز  :1398کاهش  1/2درصدی
نر بیکاری جوانان ( 15تا  25ساله) 23/7 :درصدی
سهم فارغالتحصیالن دانشگاهی از ک بیکاران 4/02 :درصدی
نتیجه مرکز آمار ایران« :از هر چهار نفر ایرانی فقط یک نفر شغل دارد».
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نکته جالب اینجاست در واقو به ددیر ذکرر شرده فروم :برا وجرود کرم شردن تعرداد شرغ های موجرود در اقتصراد ایرران –
ظرررن یررک سررال گذشررته نررر بیکرراری کرراهش پیرردا کرررده اسررت .میدانیررد سرررا؟ «چووون افووراد کمتووری دنرووال کووار
گشتهاند».
عام از دست رفتن یک میلیون شغ در یک سال گذشته ،رکود ناشی از شیوع کرونا بوده است.
اغلرب کررارگرانی کرره فاقررد بیمرره هسرتند و در دهکهررای اول تررا دهکهررای سهررارم درآمردی قرررار دارنررد و زیررر شرردیدترین
فشارهای اقتصادی هستند.

سهم زنان و مردان ،شغ های از دست رفته

مرکز آمار ایران نشان میدهد که بخرش عمرده شرغ های ازدسرت رفتره در یرک سرال اخیرر بره زنران تعلرق داشرته اسرت و
در این برین زنرانی کره سرپرسرتی کودکران را نیرز بره عهرده دارنرد در واقرو سرپرسرت خرانوار هسرتند و بیشتررین آسریب
اجتماعی را از بیماری همهگیر کرونا خواهند دید (یکسالگی کرونا در ایران .)1399

تاثیر کرونا بر وضعیت گردشگری ایران و جهان
یکی دیگرر از خسرارتهای سرنگین ناشری از ویرروس کرونرا برر وضرعیت گردشرگری ایرران و جهران اسرت .در نگراهی گرذرا
برره کشررورهایی ماننررد ترکیرره (کشررور همسررایه مررا) در ی رک سررال گذشررته حرردود  17الرری  21درصررد تولیررد ناخررالا ملرری
خود را که از طریق جذب گردشگران خارجی تامین میکردند در زمان کرونا این درآمد را از دست دادهاند.
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برره نظررر می رسررد خسررارت ناشرری از کرونررا برره صررنعت توریسررم کشررورهایی کرره بخشرری از درآمررد خررود را از طریررق جررذب
توریسررتهای خررارجی تررامین میکردنررد و حترری ایررران ،آسرریبهای اقتصررادی عمیقرری خواهنررد دیررد و شرراید سررالها طررول
بکشد که این آسیب و خالیهای اقتصادی کشورها جبران گردد.
سررازمان بهداشررت جهررانی ( )who2در گزارشرری اعررالم کرررد« :همررهگیری کوویررد 19-بسرریاری از انسررانها را در سراسررر
جهان به کام مرر

کشرانده و سرالش بیسرابقهای را بررای سرالمت عمرومی ،سیسرتمهای کراری جهران ایجراد کررده اسرت.

نابسررامانی اقتصررادی و اجتمرراعی ناشرری از همررهگیری بیمرراری کرونررا ویررران کننررده اسررت« :دههررا میلیررون نفررر در معررر
خط فقر شدید هستند و شرمار افررادی کره دارای سروی تغذیره هسرتند در حرال حاضرر در جهران حردود  690میلیرون نفرر
میباشد.
تقریبا نیمری از  3/3میلیرارد نیرروی کرار جهران در معرر

خطرر از دسرت دادن معیشرت خرود هسرتند کره در ایرن میران

کررارگران غیررسررمی آسرریبپذیرترند زیرررا اکثریررت آنهررا از حمایتهررای اجتمرراعی و مراقبتهررای بهداشررتی برخرروردار
نیستند و بسیاری از این افراد ،کارگران هستند که حتی قادر به تامین غذای خود و خانواده خود نیستند.

ارتراط مستقیم معیشت مردم با سالمت روانی
یکرری از عررواملی کرره متاسررفانه در شرریوع بیماریهررای روانرری و بخصرروص افسررردگی تاثیرگررذار برروده ،وضررعیت معیشررتی
نامناسررب و مشررکالت اقتصررادی جامعرره اسررت .اهمیررت بررادی جسررم ورو آحرراد اقشررار جامعرره در جوامررو کمتررر توسررعه
یافترره نشرران میدهررد کرره متاسررفانه برره بحررث سررالمت روانرری توجرره نشررده و ایررن موضرروع مررورد غفلررت قرررار گرفترره
است(مجله اقتصاد آنالین).
مطالعات جهرانی نشران می دهرد کره افسرردگی برا مسرائ اقتصرادی شردیدا ارتبراط دارد .افررادی کره وضرعیت اقتصرادی و
معیشررتی ضررعیفتری دارنررد بیشتررر دسررار افسررردگی و اخررتالل روحرری شررده و بیکرراری و درآمررد پررایین همیشرره آنهررا را
آزار میدهررد .آمارهررای جهررانی نشرران میدهررد کرره بررین  300تررا  350میلیررون نفررر در دنیررا برره افسررردگی مبررتال هسررتند.
جالررب اینجاسررت تررا سررال  2030متاسررفانه در کشررورهایی بررا درآمررد کررم «افسووردگی رترووه دوم از نظوور بیماریهووا را
به خود اختصاص خواهد داد».
در علم روانپزشکی سره دسرته علرت را بررای برروز بیمراری افسرردگی میشناسرند کره فقرط بره اسرامی آن علتهرا بسرنده
میکنیم:
 )1عل جسمی )2عل روانشناختی  )3عل اقتصادی و اجتماعی
 )1عل جسمی :شام مسائ بیولوقیک فرد است.
 )2عل روانشناختی :به دیدگاه و افکار افراد بستگی دارد.
 )3عل اقتصرادی و اجتمراعی :بره طیرف گسرتردهای از مسرائ ماننرد :درآمرد و وضرعیت زنردگی و خرانوادگی افرراد مربروط
میشود (مجله اقتصاد آنالین).
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 -1احمدی فرر ،مصرطفی ،ترامین بهداشرت روانری اقتصراد و تقویرت آن از منظرر آموزههرای دینری ،کارشناسری ارشرد علروم
قرآن و احادیث از دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
 -2ساوشی ،هادی ،روزنامهنگار اقتصادی.
 -3شیبانی ،صابر ،تاثیر بیثباتی در اقتصاد بر امنیت روانی جامعه ،عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 -4رحمانی ،خدیجه ،اقتصراد و تراثیر آن برر ریشرههای اصرلی سروی تغذیره و رشرد یرک جامعره ،متخصرا تغذیره و مردرس
دانشگاه شهید بهشتی تهران.
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بالینی – کارمند آموزش و پرورش استان گیالن.
 -6عاقبتی ،اسمای ،سرهم خانوادههرا و جامعره در کراهش تراثیر کرونرا برر روان کودکران ،عضرو هیئرت علمری دانشرگاه علروم
پزشکی ایران.
 -7محمرردی عراقرری ،محمررود و دیگررران ( :)1373درآمرردی برره جامعرره شناسرری اسررالمی ( ،)2مبررانی جامعرره شناسرری،
تهررران پژوهشررگاه حرروزه و دانشررگاه ،سررازمان مطالعرره و ترردوین کتررب علرروم انسررانی دانشررگاهها (سررمت) مرکررز تحقیررق و
توسعه علوم انسانی ،ساپ سوم .1388
 -8مقدم فرر ،نصریره ،دکتررای تخصصری روانشناسری در خصروص ویرروس کرونرا و تراثیر آن برر سرالمت روان ،تراثیر کرونرا
بر سالمت روان و آموزش مهارتهای مدیریت استرس.
 -9تاثیر کرونا بر اقتصاد خانواده ،گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی ،مجله اقتصاد آنالین 23 ،فروردین .1400
 -10مقاله یکسرالگی کرونرا در ایرران ،بیکراری و فقرر سقردر افرزایش یافتره اسرت 16 ،بهمرن مراه  – 1399دانشرگاه علروم
پزشکی تبریز.
 -11تراثیر کرونرا برر معیشرت ،سرالمت و سیسرتم غرذایی مرردم ،گرزارش سرازمان بهداشرت جهرانی (Apr 12 , ( )WTO
.)2021
 -12تحقیقات میدانی و پرسشنامهای محققین از مردم در زمان کرونا و معضالت و مشکالت مربوط به جامعه.
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The Impact of the Economy on the Livelihood and Mental Health
of the People during the Corona
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Abstract: According to Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, mental
health can be defined as follows: "Mental health is a matter beyond the absence or absence of
mental illness". The positive dimension of mental health, on which the World Health
Organization also relies, is included in the definition of Health. «Health is a state of physical,
mental and social well-being, not the absence of illness or disability« . Thus, mental health is
a state of well – being in which one recognizes one's abilities and it is able to adapt to the
normal and ordinary stresses of life and is job – bound and constructive. Most people are
aware of the importance of maintaining good physical health and to ensure their health, they
use methods such as regular exercise, proper nutrition and medical tests to ensure their health.
But few people realize the importance of maintaining their mental health. Now, what in the
meantime shows itself more in the basis of mental health The costs of maintaining mental
health are examined from an economic perspective and its impact on people's lives during the
corona. In life everyone experiences stress Especially in certain social situations, another
system is added to the stress and it is the economic pressure that makes life tighter for the
middle class and the under privileged It causes mental crises such as depression and various
social disorders of course it goes without saying that the corona also has its own economic,
social, cultural and spiritual costs.
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