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ﺷــیوع و همهگیــری جهانــﯽ ویــروس جدیــد کرونــا بهعنــوان یــﮏ بیمــاري ﭘاندمیــﮏ ،موجــی از تــرس و اﺿﻄــراب
را کشــورهای مﺨتﻠــﻒ بــه وجــود آورده اســﺖ و نﮕرانــی آن در مناﻃــﻖ روســتایی بــه دﻟیــﻞ کمبــود امﮑانــات بهداﺷــتی
و جمعیــﺖ بــاﻻی ســاﻟمندان بیــﺶ از مناﻃــﻖ دیﮕــر اســﺖ .ایــﻦ بیمــاری واگیــردار نهتنهــا ســبﺐ نﮕرانیهایــی در
ارتبــاط بــا ســﻼمﺖ جســمی اﻓــراد بﻠﮑــه ســبﺐ بــروز تعــدادی از بیماریهــای روانﺷــناﺧتی نیــز ﺷــده اســﺖ .در
ایــﻦ ﺷــرایﻂ ،ارتﻘــا ســﻄﺢ تــابآوری یﮑــی از راههــای کاهــﺶ ابعــاد آســیﺐﭘﺬیری روانــی اﻓــراد در برابــر همه-گیــری
کرونــا در نواﺣــی روســتایی اســﺖ .ﭘﮋوهــﺶ ﺣاﺿــر بــا توجــه بــه ســرمایه معیشــتی بهعنــوان مهﻢتریــﻦ عوامــﻞ مﺆثــر
بــر تــابآوری روســتاییان ،باهــدف بررســی تأثیــر همهگیــری کرونــا بــر ایــﻦ ســرمایه و در نﻘــﺶ میانﺠــی بهزیســتی
اجتماعــی انﺠــام ﺷــده اســﺖ .ﭘﮋوهــﺶ کنونــی ازﻟﺤــاظ هــدف ،کاربــردی و ازنﻈــر جمــﻊآوری دادههــا از نــوع تﺤﻘیﻘــات
توﺻیﻔــی از ﺷــاﺧه مﻄاﻟعــات میدانــی بــه ﺷــمار میآیــد .روش انﺠــام ﭘﮋوهــﺶ بهﺻــورت ﭘیمایشــی بــوده و جامعــه
آمــاری ﭘﮋوهــﺶ ﺷــامﻞ  160نﻔــر از سرﭘرســتان ﺧانــوار منﻄﻘــه ﭼوببســﺖ از توابــﻊ ﺷهرســتان بابــﻞ بــود کــه بــا
اســتﻔاده از روش سرﺷــماری ،تمــام آن بهعنــوان نمونــه انتﺨــاب ﺷــد .بــرای جمــﻊآوری اﻃﻼعــات ،از ﭘرسشــنامه
اســتاندارد اســتﻔاده ﺷــد .در بﺨــﺶ آمــار اســتنباﻃی بــا اســتﻔاده از نرماﻓــزار  SPSSو  AMOSبــه تﺤﻠیــﻞ و آزمــون
ﻓرﺿیــات ﭘرداﺧتــه ﺷــد .نتایــﺞ ﺣاﺻــﻞ از تﺤﻠیــﻞ دادههــا نشــان میدهــد کــه در ســﻄﺢ اﻃمینــان  ،%95ســرمایه
معیشــتی تأثیــر مﺜبــﺖ و معنــاداری بــر تــابآوری روســتاﺋیان در مﻘابــﻞ همهگیــری کرونــا دارد .همﭽنیــﻦ نتایــﺞ
نشــان داد کــه ســرمایه معیشــتی تأثیــر معنــاداری بــر بهزیســتی اجتماعــی دارد و درنهایــﺖ بهزیســتی اجتماعــی بــر
بهبــود تــابآوری اهاﻟــی روســتا تأثیــر معنــاداری دارد .بدیــﻦ ترتیــﺐ میتــوان بــا تﻘویــﺖ ﺣمایﺖهــای اجتماعــی و
ســرمایههای معیشــتی زمینــه را بــرای ارتﻘــاء تــابآوری اﻓــراد ﻓراهــﻢ نمــود.
واژههاي كليدي :همهگيری کرونا ،سرمایه معیشتی ،تابآوری ،بهزیستی اجتماعی.

nvestigating the Impact of Livelihood Capital on Improving Rural Resilience in
Coronavirus Epidemic, Explaining the Mediating Role of Social well-being
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Abstract
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بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

The global outbreak of the new coronavirus as a pandemic disease has caused a wave of fear
and anxiety in various countries, and its concern in rural areas due to lack of health facilities and
the overpopulation of the elderly over the regions. Is another. This contagious disease has not only
caused concerns about people›s physical health but has also caused a number of psychological
illnesses. In these conditions, one of the ways to reduce the psychological vulnerability of people
in rural areas against coronary heart disease is to improve their resilience, and because it is one of
the most important factors affecting resilience. The present study aims to investigate the impact
of subsistence capital on the resilience of villagers against the corona epidemic with the mediating
role of social well-being. The present study is purposeful, practical and in terms of Data collection
is a type of descriptive research in the field of field studies. The research method was survey and
the statistical population of the present study included 160 heads of households in the wooded
area of Babol city, who were selected as a sample using the entire census method. A standard
questionnaire was used to collect information. In the inferential statistics section, hypotheses
were analyzed and tested using SPSS and AMOS software. The results of data analysis show
that at the level of 95% confidence, livelihood capital has a positive and significant effect on the
resilience of villagers against the corona epidemic. The results also showed that livelihood capital
has a significant effect on social well-being and finally social well-being has a significant effect
on improving the resilience of villagers. In this way, it is possible to promote the resilience of
individuals by strengthening social support and livelihood capital.

مقدمه:
ﺷیوع اﻓسارگسیﺨته ،میزان باﻻي سرایﺖﭘﺬیری
] [1و انتشار گسترده کرونا ویروس در نﻘاط مﺨتﻠﻒ
دنیا استرس و نﮕرانیهای بسیاری را در جوامﻊ بشری
به وجود آورده اسﺖ ] .[2ایﻦ بیماری که از ﻃریﻖ
ترﺷﺤات مﺠاري تنﻔسﯽ و همﭽنیﻦ انتﻘال از راه ذرات
هوا از ﺷﺨﺼﯽ به ﺷﺨﺺ دیﮕر انتﻘال مییابد ] [3عﻼوه
بر مرگ ﺻدها هزار نﻔر منﺠر به ﻗرنﻄینه بسیاری از
ﺷهرها ،تعﻄیﻠی ﻃوﻻنیمدت بسیاری از سازمانها و
تﻐییرات اساسی در اﻟﮕوهای روابﻂ در سﻄﺢ ﻓردی،
بیﻦ ﻓردی ،سازمانی ،مﻠی و بیﻦاﻟمﻠﻠی ﺷده اسﺖ ].[4
ﻓراگیري کرونا ویروس در ایران بهﺻورت رسمﯽ در
 30بهمﻦ  1398تأیید ﺷد .هرﭼند به گﻔته برﺧﯽ
متﺨﺼﺼان از دیماه بیمارانﯽ با عﻼﺋﻢ کروناویروس
به مراکز درمانﯽ مراجعه کردهاند که به عﻠﺖ نوﭘدید
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بودن بیماري مورد ﺷناسایﯽ ﻗرار نﮕرﻓﺖ ] .[5ناﺷناﺧته
بودن بیماری ،سرعﺖ انتﻘال آن و تﺠهیزات کﻢ مراﻗبی
همراه با ﻓﻀاسازیهای رسانهای موجﺐ ﻇهور ترس و
بروز واکنﺶهای هیﺠانی در جامعه ﺷده اسﺖ ] .[6در
ایﻦ میان نواﺣی روستایی به دﻟیﻞ ﺿعﻒ در امﮑانات

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

بهداﺷتی و دربرداﺷتﻦ درﺻد باﻻیی از جمعیﺖ ساﻟمند
نسبﺖ به مناﻃﻖ ﺷهری آسیﺐﭘﺬیرتر اسﺖ و دسترسی
روستاییان به مراکز درمان کرونا با توجه به بعد مساﻓﺖ
میتواند بر آسیﺐﭘﺬیری آن نیز بیﻔزاید .از ﻃرﻓی
تﺠربه کشورهای درگیر ایﻦ بیماری نشان میدهد که
تمامی سیاسﺖها و اﻗدامات در راستای کمﮏ به ﻗﻄﻊ
زنﺠیره انتشار ویروس از ﻃریﻖ کاهﺶ تماس ﻓیزیﮑی
بیﻦ اﻓراد اسﺖ ] [7که ایﻦ امر آسیﺐﭘﺬیری آن را نیز
با توجه به سبﮏ زندگی و روابﻂ تنﮕاتنﮓ اجتماعی
در روستا اﻓزونتر نموده اسﺖ .بهﻃورکﻠی بیماریهای

همهگیر ازنﻈر جسمی ،روانی و اجتماعی ﻓشار زیادی بر
انسانها جهﺖ سازگاری آنها برای کاهﺶ ﺷیوع وارد
میکند ] .[8در ایﻦ ﭼارﭼوب یﮑی از راههای کاهﺶ
ابعاد آسیﺐﭘﺬیری اﻓراد در نواﺣی روستایی در برابر
همهگیری کرونا تاب آور ساﺧتﻦ آنها اسﺖ و ایﻦ امر با
توجه به نﻘﺶ تأثیرگﺬار سرمایههای معیشتی بهعنوان
یﮑی از مﺆﻟﻔههای اثرگﺬار بر تابآوری ] [9امﮑانﭘﺬیر
اسﺖ .وجود جامعهای یﮑﭙارﭼه با روابﻂ ﺻمیمانه و
همدﻻنه میتواند بر ارتﻘاء تابآوری ] [10روستاییان
نیز تأثیرگﺬار باﺷد.
بهزیستی اجتماعﯽ از مﺆﻟﻔههایی اسﺖ که نﻘشی
مهﻢ در تابآوری و تأمیﻦ سﻼمﺖ روان و کاهﺶ استرس
روستاییان دارد ] .[11ایﻦ مﺆﻟﻔه ،آثار رویدادهاي
استرسزا را تعدیﻞ میکند ] [12و ﺷامﻞ بسیاری از
ویﮋگیهای جوامﻊ سنتی مانند وﺣدت اجتماعی،
تشریﮏمساعی ،ﭘیوند اجتماعی و میزان راﺣتی اﻓراد در
ﭘﺬیرش دیﮕران اسﺖ ] .[13ﺷواهد موجود در ﺧﺼوص
همهگیری کرونا نشان میدهد که ارتباط تنﮕاتنﮓ،
همدﻟی باﻻ و برﻗرار ارتباﻃات آسان در میان روستاییان
باعﺚ کنترل آسانتر اﺣساسات منﻔی مانند اﺿﻄراب و
استرسناﺷیازکرونادرمیانآنهاﺷدهاسﺖبهﻃوریکه
اﻓراد از ﻃریﻖ تعامﻞ مﺜبﺖ بازﺧوردهای مﺜبتی را نیز
دریاﻓﺖ میکنند که ﺧود سبﺐ ایﺠاد اﺣساس مﻄﻠوب
و ارتﻘاء تابآوری در آنها میﺷود ] .[14تابآوری به
معنای توانایی یﮏ نﻈام اجتماعی برای بهسازی ﺧود
ﭘﺲ از رویدادهای ناگوار و استرسزا اسﺖ ] .[15کاﺋر
و دیویدسون تابآوری را نوعی توانمندی در برﻗراری
تعادل روانی ﻃی ﺷرایﻂ ﺧﻄرناك و استرسزا میدانند
] .[16اﻓزایﺶ تابآوری جامعه به معیشﺖ ﭘایدار و
ﻇرﻓیﺖ سازگاری آن ] [9و تابآوری به کیﻔیﺖ زندگی
اﻓراد بستﮕی دارد ] .[17برای رسیدن به وﺿﻊ مﻄﻠوب

تابآوری باید درك ﺻﺤیﺤی از مشﮑﻼت و کمبودهای

مهارتها و توانمندی برای کار کردن ،سرمایه ﻃبیعی

منﻄﻘه داﺷﺖ .یﮑی از جنبههای تأثیرگﺬار در تابآوری

ﺷامﻞ آب ،انرژی و ابزار توﻟید ،سرمایه ﻓیزیﮑی ﺷامﻞ

روستاﺋیان در ﺷرایﻂ ناگوار مانند همهگیری کرونا که

ﺣمﻞونﻘﻞ ،انرژی و ابزار توﻟید ،سرمایه اجتماعی ﺷامﻞ

به ﺧاﻃر انتشار اﻓسارگسیﺨته آن دوﻟتمردان توﺻیه

روابﻂ مبتنی بر اعتماد ،ﺷبﮑهها و عﻀویﺖ در گروهها و

به ﻗرنﻄینه و ماندن در ﺧانه نمودهاند ،دسترسی آنها

سرمایههای ماﻟی ﺷامﻞ ﭘﺲانداز و منابﻊ ماﻟی در اﺧتیار

به سرمایههای معیشتی اسﺖ که زندگی روستاییان را

مردم اسﺖ ].[22

برﺣسﺐ نوع ،میزان و ماهیﺖ آن تﺤﺖ تأثیر ﻗرار میدهد

تابآوری :درزمینه تابآوری در مناﻃﻖ روستایی

] .[9درواﻗﻊ ارتﻘاء سرمایههای معیشتی روستاییان

تﺤﻘیﻘات بسیاری با عناویﻦ مﺨتﻠﻒ در مﺤاﻓﻞ عﻠمی

باعﺚ کاهﺶ آسیﺐﭘﺬیری آنها در برابر بﻼیا اسﺖ ].[18

و دانشﮕاهی ﺻورت گرﻓته اسﺖ .بﺤﺚ تابآوری در

با توجه به نﻘﺶ مهﻢ سرمایههای معیشتی در تابآوری

ایﻦ مورد بیشتر به ﺷاﺧﺺهای ﻃبیعی مانند سیﻞ،

ﺧانوادهها ،بهویﮋه ﺧانوادههاي روستایی که تﺤﺖ تأثیر

ﺧشﮏساﻟی ،زﻟزﻟه و مواردی از ایﻦ ﻗبیﻞ مﺤدود ﺷده

ﻓعاﻟیﺖهای کشاورزی هستند ،در مﻘابﻞ بﻼیا؛ ایﻦ مﻘاﻟه

و کمتر به تابآوری در مﻘابﻞ بﻼیای انسانی مانند

سعی در بررسی تأثیر سرمایههای معیشتی بر میزان

همهگیری کرونا ﭘرداﺧته ﺷده اسﺖ .واژه تابآوری

تابآوری روستاﺋیان در ﺷرایﻂ همهگیری کرونا و تأثیر

ازنﻈر ﺻاﺣﺐنﻈران ﺷامﻞ مﻔهوم انعﻄافﭘﺬیری ،بهبود

بهزیستی اجتماعی با توجه به ﻓرهنﮓ ﺣاکﻢ بر روستا و

و بازگشﺖ به ﺣاﻟﺖ اوﻟیه ﭘﺲ از رویارویی با ﺷرایﻂ

ارتباﻃات اجتماعی موجود در آن دارد.

ناگوار اسﺖ .ﺷرایﻂ ناگوار ﻓﻘﻂ مﺤدود به بﻼیای ساﺧﺖ

مبانی نظری پژوهش

دسﺖ بشر نﻈیر جنﮓ و ﻓﻘر ،یا بﻼیای ﻃبیعی مانند
ﺧشﮏساﻟی و سیﻞ نمیﺷود؛ بﻠﮑه ﺷامﻞ ﺷرایﻂ ناگوار

سرمایهها و ﻓعاﻟیﺖهای ﻻزم برای گﺬران معاش اسﺖ و

آموزﺷی نیز هسﺖ ] .[23تابآوری روانﺷناﺧتی به

زمانی ﭘایدار اسﺖ که بتواند از عهده ﺷوكها و استرسها

ﻓرایند ﭘویای انﻄباق و سازگاری مﺜبﺖ با تﺠارب تﻠﺦ و

برآمده و در مﻘابﻞ آنها سﭙر باﺷد ] .[19سرمایههای

ناگوار در زندگی اﻃﻼق میﺷود ].[24

معیشتیرویﮑردیآگاهانهوﺷامﻞترکیبیازﻓعاﻟیﺖهای

تابآوري توانایﯽ انﻄباق سﻄﺢ کنترل بر اساس

اعﻀای ﺧانوار اسﺖ که بهعنوان وسیﻠهای برای بﻘا و

ﺷرایﻂ مﺤیﻄﯽ اسﺖ .درنتیﺠهی ایﻦ انعﻄافﭘﺬیری

بهبود معیشﺖ بیان میﺷود ] .[9رویﮑرد معیشتی در

انﻄباﻗﯽ ،اﻓرادی با سﻄﺢ تابآوري باﻻتر ،با اﺣتمال

مرﺣﻠه نﺨسﺖ به ایﻦ نﮑته توجه دارد که مردم ﭼﮕونه از

بیشتری عواﻃﻒ مﺜبﺖ را تﺠربه نمایند و اعتمادبهنﻔﺲ

سرمایههای ﺧود برای ارتﻘاء معیشﺖ ﺧویﺶ استﻔاده

باﻻتري داﺷته و در مﻘایسه با اﻓراد دارای سﻄﺢ ﭘاییﻦ

میکنند ] .[20بهﻃورکﻠی برداﺷﺖهای متعددي از

تابآوري ،سازگاري روانﺷناﺧتی بهتري دارند

رویﮑرد معیشﺖ ﭘایدار وجود دارد .سرمایههای معیشتی

] .[25با ارتﻘاء تابآوري ،ﻓرد میتواند در برابر عوامﻞ

ﺷامﻞ سرمایههای ﻃبیعی ،ﻓیزیﮑی ،ماﻟی ،انسانی و

استرسزا ،اﺿﻄرابآور و همﭽنیﻦ عوامﻞ مسبﺐ ایﺠاد

اجتماعی اسﺖ ] [21که سرمایه انسانی ﺷامﻞ دانﺶ،

اﻏﻠﺐ مشﮑﻼت روانﺷناﺧتی از ﺧود مﻘاومﺖ نشان داده
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بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

سرمایه معیشتی :معیشﺖ متشﮑﻞ از ﻗابﻠیﺖها،

زندگی مانند بیماری و یا تﻐییر در موﻗعیﺖ ﺷﻐﻠی و
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و بر آنها ﻏﻠبه نمایند ].[26
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ﺧﺼوص ،ایرجی ) (1399با بررسی آثار روانﺷناﺧتی

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

بهزیستی اجتماعی :مﻄاﻟعات گﺬﺷته درزمینه

ویروس کووید  19در کارکنان سازمان تﺤﻘیﻘات،

تابآوری روستاﺋیان همواره به دنبال ارزیابی سرمایهها

آموزش و ترویﺞ کشاورزی بیان داﺷﺖ که بیﺶ از

و منابﻊ معیشﺖ بوده و به برآورده نمودن راهبردهای

 60درﺻد اﻓراد موردمﻄاﻟعه به دﻟیﻞ ماهیﺖ دﻟهرهآور

ﺣﻔﻆ معیشﺖ ،ارتباط بیﻦ داراییها و تابآوری و

بیماری ،گستره اﻃﻼعات ﺻﺤیﺢ و ﻏﻠﻂ در رسانههای

تﺠزیهوتﺤﻠیﻞ ﺷرایﻂ بﺤرانی ﭘرداﺧته اسﺖ و کمتر به

مﺨتﻠﻒ اعﻢ از ﺷبﮑههای رسمی و ﻏیررسمی دﭼار

عوامﻞ اجتماعی تأثیرگﺬار توجه ﺷده اسﺖ .ﻟﺬا میتوان

اﺿﻄراب ﺷده و از آیندهی ﭘیﺶ رو هراس دارند ].[30

عوامﻞ بسیاری را در ارتﻘاء تابآوری روستاﺋیان دﺧیﻞ

وینﮑرز در تﺤﻘیﻘﯽ تﺤﺖ عنوان راههاي مﻘاومﺖ در

دانسﺖ که وجود ﺷبﮑههای اجتماعی و ﭘیوندهای

برابر استرس ناﺷﯽ از همهگیری بیماري کرونا ،تمرکز

اجتماعی ] [10از مهﻢتریﻦ عوامﻞ در میان روستاﺋیان

بر تابآوري و راهﮑارهاي تﻘویﺖ آن را راهﯽ براي

اسﺖ .بهزیستی اجتماعی به معنای ادراك ﻓرد از

کاهﺶ استرس ناﺷﯽ از کرونا ویروس مﯽداند ].[31

یﮑﭙارﭼﮕی او با جامعه و اﺣساس وی از مشارکﺖ با

ایمانی و مﺤمدی ) (1397در ﭘﮋوهشی با عنوان

جامعه تعریﻒ میﺷود ] .[27در ایﻦ ﺧاﻟﺖ ﻓرد ﺧود

تﺤﻠیﻞ رابﻄه بیﻦ سرمایههای معیشتی و تابآوری

را متعﻠﻖ به گروه بزرگتری میداند که در ﭘیشرﻓﺖ آن

مناﻃﻖ روستایی )مورد مﻄاﻟعه :روستاهای ﺷهرستان

سهیﻢ اسﺖ ] .[13بهزیستی اجتماعی به توانایی ﻓرد در

اردبیﻞ( بیان نمودند که رابﻄه مﺜبﺖ و معناداری

تعامﻞ مﺆثر با دیﮕران و اجتماع بهمنﻈور ایﺠاد روابﻂ

میان سرمایه معیشتی و تابآوری وجود دارد .سرمایه

ارﺿاکنندهی ﺷﺨﺼی و به انﺠام رساندن نﻘﺶهاي

انسانی و اجتماعی نیز بیشتریﻦ تأثیر را بر تابآوری

اجتماعی اﻃﻼق میﺷود .بهزیستی اجتماعی توانایی

دارند ] .[9دربان و همﮑاران ) (1397ﭘﮋوهشی با عنوان

ﺷناﺧﺖ هر ﺷﺨﺺ از ﺧود بهعنوان عﻀوي از جامعه

»تﺤﻠیﻞ ﻓﻀایﯽ سرمایههای معیشتﯽ کشاورزان:

بزرگتر اسﺖ .بهﻃورکﻠی ازنﻈر ایﻦ دیدگاه هر ﺷﺨﺺ

مﻄاﻟعه موردي مناﻃﻖ روستایﯽ ﺷهرستان ﺷازند«

عﻀوي از اﻓراد ﺧانواده و عﻀو جامعهای بزرگتر بهﺣساب

اراﺋه نمودند .نتایﺞ تﺤﻘیﻖ نشان داد که سرمایههای

میآید .بهعبارتدیﮕر بهزیستی اجتماعی وجود ارتباط

معیشتﯽ به ﻟﺤاظ ﭘایداري یﮑسان نبوده و سرمایه ماﻟﯽ

میان اﻓراد یا همان جامعهﭘﺬیری ،ﻟﺬت از بودن در میان

و ﻃبیعﯽ با میانﮕیﻦ  2/59و  2/84ناﭘایدارتریﻦ و سرمایه

دوستان ،ﭘشتیبانی از سوي ﺧانواده ،بستﮕان و دوستان

ﻓیزیﮑﯽ با میانﮕیﻦ  3/52ﭘایدارتریﻦ بعد معیشﺖ ﭘایدار

اسﺖ ] .[28بهزیستی اجتماعی مﻔهومی ﭼندبعدی

کشاورزان ﺷهرستان ﺷازند به ﺷمار مﯽروند ].[20

و ﺷامﻞ انسﺠام ،مشارکﺖ ،ﭘیوستﮕی ،ﭘﺬیرش و

سواری و همﮑاران ) (1397در ﭘﮋوهشی نشان دادند

ﺷﮑوﻓایی اجتماعی اسﺖ که میتواند سبﺐ وﺣدت،

که انسﺠام و ارتباﻃات اجتماعی موجود در روستاها از

تشریﮏمساعی و تﻘویﺖ ارتباﻃات اجتماعی ﺷود ].[29

مهﻢتریﻦ عوامﻞ مﺆثر بر ارتﻘاء تابآوری روستاییان

پیشینه پژوهش :با بررسی ﭘیشینه ﭘﮋوهﺶها

اسﺖ و روابﻂ متﻘابﻞ همسایﮕان در روستا ،کمﮏ به

درزمینه مباﺣﺚ مربوط به همهگیری کرونا و توجه به

یﮑدیﮕر در کارها و وجود ﺷبﮑههای روابﻂ ﺧانوادگی در

بدعﺖ بﺤﺚ تﺤﻘیﻘات بسیار ناﭼیز انﺠامﺷده در ایﻦ

روستاها منﺠر به بهبود تابآوری آنها ﺷده اسﺖ ].[10

همﭽنیﻦ رﺿایی و نوﻏانی به نﻘﻞ از کیز ) (1396در

اندازهگیری( از سه مورد استﻔاده میﺷود :ﭘایایی

تﺤﻘیﻘی تﺤﺖ عنوان ﺷناسایی عوامﻞ مﺆثر بر بهزیستی

ﺷاﺧﺺ ،روایی همﮕرا و روایی واگرا .ﭘایایی ﺷاﺧﺺ نیز

اجتماعی دریاﻓتند که وجود ﭘایﮕاه اجتماعی -اﻗتﺼادی

ﺧود توسﻂ دو معیار مورد سنﺠﺶ واﻗﻊ میگیرد :آﻟﻔای

بر بهزیستی اجتماعی اﻓراد اثرگﺬار اسﺖ؛ بهﻃوریکه

کرونباخ که کسﺐ مﻘدار بیشتر از  0/7نشان از ﭘایایی

وﺿعیﺖ اجتماعی اﻗتﺼادی ﭘاییﻦ باعﺚ کاهﺶ آن در

مناسﺐ ابزار اندازهگیری دارد ،ﭘایایی ترکیبی )(1CR

تمامی ابعاد میﺷود ].[32

که ﺣاﺻﻞ از یﮏ نسبﺖ اسﺖ که در ﺻورت ایﻦ کسر،

روش تحقیق و ابزارها
ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر به ﻟﺤاظ هدف کاربردی ،ازنﻈر

واریانﺲ بیﻦ یﮏ سازه با ﺷاﺧﺺهای آن و در مﺨرج
کسر ،واریانﺲ سازه با ﺷاﺧﺺهایﺶ بهاﺿاﻓهی مﻘدار
ﺧﻄای اندازهگیری میآید .درﺻورتیکه مﻘدار

CR

جمﻊآوری دادهها از نوع تﺤﻘیﻘات توﺻیﻔی و از ﺷاﺧه

برای هر سازه باﻻی  0/7ﺷود ،نشان از ﭘایداری درونی

مﻄاﻟعات میدانی و از ﺣیﺚ ارتباط بیﻦ متﻐیرهای

مناسﺐ و مﻘدار کمتر از  0/6عدم وجود ﭘایایی را نشان

ﭘﮋوهﺶ از نوع عﻠی اسﺖ .روش انﺠام ﭘﮋوهﺶ بهﺻورت

میدهد .جهﺖ بررسی روایی ابزار ﭘﮋوهﺶ از روش جهﺖ

ﭘیمایشی بوده که مهﻢتریﻦ مزایای آن ﻗابﻠیﺖ تعمیﻢ

سنﺠﺶ روایی همﮕرا از معیار AVE 2استﻔاده میﺷود که

نتایﺞ اسﺖ .جامعه آماری ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺷامﻞ  160نﻔر

ایﻦ معیار نشاندهندهی میزان همبستﮕی یﮏ سازه با

از زنان و مردان سرﭘرسﺖ ﺧانوار منﻄﻘه ﭼوببسﺖ از

ﺷاﺧﺺهای ﺧود اسﺖ که هر ﭼه ایﻦ همبستﮕی بیشتر

توابﻊ ﺷهرستان بابﻞ بود که با استﻔاده از روش سرﺷماری

باﺷد ،برازش نیز بیشتر ﺧواهد بود .ﺿرایﺐ ﺣاﺻﻞ از

تمامی آنها بهعنوان نمونه انتﺨاب ﺷدند .متﻐیرهایی

مﺤاسبه آﻟﻔای کرونباخ ،ﺿریﺐ ﭘایایی ترکیبی و روایی

موردبررسی در ایﻦ تﺤﻘیﻖ ﺷامﻞ متﻐیر مستﻘﻞ سرمایه

همﮕرا در جدول ﺷماره  1اراﺋه ﺷده اسﺖ.

معیشتی ،متﻐیر وابسته بهبود تابآوری و متﻐیر میانﺠی
بهزیستی اجتماعی اسﺖ .ابزار جمﻊآوري اﻃﻼعات ایﻦ
ﭘﮋوهﺶ ،ﺷامﻞ ﭘرسشنامه سرمایه معیشتی ﺷرﻓی و
سرمایههای اجتماعی ،ماﻟی ،انسانی ،ﻃبیعی ،ﻓیزیﮑی و
ﭘرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون ) (2003دارای
 25سﺆال و با ﺧرده مﻘیاسهای کنترل ،روابﻂ ایمﻦ،
کنترل عواﻃﻒ منﻔی ،تأثیرات معنوی و ﭘرسشنامه
بهزیستی اجتماعی کیز ) (1998ﺷامﻞ  33سﺆال و
ﺧرده مﻘیاس-های همبستﮕی ،مشارکﺖ ،انسﺠام،
ﺷﮑوﻓایی و ﭘﺬیرش اجتماعی بهﺻورت ﻃیﻒ ﻟیﮑرت
تنﻈیﻢ ﺷده اسﺖ.
جهﺖ بررسی برازش بﺨﺶ اول )برازش مدلهای
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جدول شماره  .1خالصه برازش مدلهای اندازهگیری
سازه
سرمایه معیشتی

آﻟﻔای رونباخ
0,85

0,814

بهبود تابآوری

0,72

0,841

0,521

بهزیستی اجتماعی

0,77

0,832

0,558

CR

AVE

0,632

بر اساس جدول  ،1مﻘادیر  AVEهمﮕﯽ در سﻄﺢ
باﻻتر از  0/5هستند و ﭘایایﯽ )که ﺿریﺐ آﻟﻔاي کرونباخ
تمامﯽ ﭘرسشنامهها باﻻتر از  0/7هستند( نیز بیانﮕر
برازش کمابیﺶ مﻄﻠوب مدل اندازهگیري کﻠیه
متﻐیرهاي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوهﺶ و اعتبار هﻢگرایﯽ ﺷاﺧﺺها
به متﻐیرهاي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوهﺶ در سﻄﺢ کمابیﺶ باﻻیﯽ
ا سﺖ .

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

همﮑاران ) ،(1396دارای  25سﺆال و ﺧرده مﻘیاسهای
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تجزیهوتحلیل دادهها
ﭘﺲ از جمﻊآوری دادهها از ﻃریﻖ ﭘرسشنامه ،با
استﻔاده از نرماﻓزار

SPSS22

و  ،AMOS22اﻃﻼعات

بهدسﺖآمده مورد تﺠزیه وتﺤﻠیﻞ ﻗرار گرﻓﺖ .از آزمون
کوﻟموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن نمره
عوامﻞ منتﺞ استﻔاده میﺷود تا از نرمال بودن دادهها
اﻃمینان ﺣاﺻﻞ ﺷود .ﻓرض ما به هنﮕام بررسی نرمال

جدول شماره  .2نتایج حاصل از آزمون
کولموگروف-اسمیرونوف
Sig

کوﻟموگروف
اسمیرنوف

ﺷاﺧﺺها

0,212

1,470

سرمایه معیشتی

0,115

1,022

بهبود تابآوری

0,120

1,017

بهزیستی اجتماعی

بودن دادهها ﺻﻔر مبتنی بر اینﮑه توزیﻊ دادهها نرمال

سﻄﺢ معناداری ) ،(sigﺷاﺧﺺهای تﺤﻘیﻖ

اسﺖ را در سﻄﺢ ﺧﻄای  %5آزمایﺶ میکنیﻢ؛ بنابرایﻦ

بیشتر از  0/05اسﺖ و همﭽنیﻦ ازآنﺠاییکه نتایﺞ

اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05باﺷد ،در ایﻦ

آزمون کوﻟموگروف-اسمیروف ،نرمال بودن دادهها را

ﺻورت دﻟیﻠی برای رد ﻓرض ﺻﻔر مبتنی بر نرمال بودن

تأیید کرد ،بدیﻦ ترتیﺐ برای آزمون ﻓرﺿیهها و سایر

داده وجود نﺨواهد داﺷﺖ و به عبارتی توزیﻊ دادهها

آزمونهای آماری از آمار ﭘارامتریﮏ استﻔاده ﺷد.

نرمال ﺧواهد بود .نتایﺞ ایﻦ آزمون در جدول  2نشان

یاﻓتههای توﺻیﻔی مربوط به میانﮕیﻦ ،انﺤراف معیار و

داده ﺷده اسﺖ.

ﺿرایﺐ همبستﮕی بیﻦ متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ در جدول

120

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

نمودار  .1خروجی مدل با استفاده از نرمافزار AMOS

در ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر بهمنﻈور آزمون معناداری ﻓرﺿیهها

ﺷماره  3اراﺋه ﺷده اسﺖ.

از دو ﺷاﺧﺺ جزﺋی مﻘدار بﺤرانی  CRو  Pاستﻔاده ﺷده

جدول شماره  .3میانگین ،انحراف معیار و ضرایب
همبستگی متغیرهای پژوهش حاضر
1

سرمایه معیشتی

3/457

0/801

-

-

-

2

بهبود تابآوری

3/331

0/632

0/801

-

-

3

بهزیستی جتماعی

3/232

0/549

0/561

0/714

-

ردیﻒ

میانﮕیﻦ

انﺤراف عیار

1

2

3

متﻐیرها

* کلیه ضرایب همبستگی در سطح
معنیدار بودند.

اسﺖ .بر اساس سﻄﺢ معناداری  0/05مﻘدار بﺤرانی
باید بیشتر از  1/96باﺷد ،مﻘدار ﭘارامتر کمتر از ایﻦ در
اﻟﮕو مهﻢ ﺷمرده نمیﺷود ،هﻢﭼنیﻦ مﻘادیر کوﭼﮏتر
از  0/05برای مﻘدار  Pﺣاکی از تﻔاوت معنادار مﻘدار
مﺤاسبهﺷده برای وزنهای رگرسیونی با مﻘدار ﺻﻔر در

p.0/0001

سﻄﺢ  0/95اسﺖ .با در نﻈر گرﻓتﻦ نتایﺞ تﺠزیهوتﺤﻠیﻞ
مدل به بررسی ﻓرﺿیههای ﭘﮋوهﺶ ﭘرداﺧته ﺷده اسﺖ

بهمنﻈور ارزیابی اﻟﮕوی ﭘیشنهادی از اﻟﮕو یابی

که نتایﺞ آن در جدول ﺷماره  ،5اراﺋه ﺷده اسﺖ.

معادﻻت ساﺧتاری استﻔاده ﺷده اسﺖ.

با توجه به جدول  5و آزمون ﻓرﺿیات اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ،

جهﺖ تعییﻦ کﻔایﺖ برازش اﻟﮕوی ﭘیشنهادی
با دادهها ،ترکیبی از ﺷاﺧﺺهای برازندگی ﺷامﻞ

%

تأیید ﻓرﺿیات اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ در سﻄﺢ اﻃمینان 95

مﻘدار مﺠﺬور کای ) ،(xZﺷاﺧﺺ هنﺠارﺷده مﺠﺬور

مشاهده میﺷوند .در توﺿیﺢ آزمون ﻓرﺿیات اﺻﻠی

کای ) ،(xZ/dfﺷاﺧﺺ نیﮑویی برازش ) ،(GFIﺷاﺧﺺ

باید گﻔﺖ که با توجه به مﻘدار بﺤرانی ) (CRکه برای

نیﮑویی برازش تعدیﻞﺷده ) ،(AGFIﺷاﺧﺺ برازندگی

تمامی آنها مﻘداری بیﺶ از  1/96دارد و مﻘدار ) (Pکه

هنﺠارﺷده ) ،(NFIﺷاﺧﺺ برازش تﻄبیﻘی )،(CFI

کمتر از سﻄﺢ ﺧﻄای  0/05اسﺖ ،در سﻄﺢ اﻃمینان

ﺷاﺧﺺ برازندگی اﻓزایشی ) (IFIو جﺬر میانﮕیﻦ

 %95ﻓرﺿیات اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ تأیید میﺷوند .ﻟﺬا با توجه

مﺠﺬورهای ﺧﻄای تﻘریﺐ ) (RMSEAمورد استﻔاده

%

به جدول  5میتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان 95

ﻗرار گرﻓﺖ .برازش مدل ﭘیشنهادی با استﻔاده از دادهها،

در روستای ﭼوببسﺖ سرمایه معیشتی تأثیر مﺜبﺖ

بررسی و تﺤﻠیﻞ ﺷد .ﺷاﺧﺺهای کﻠی برازندگی اﻟﮕوی

و معنیداری بر تابآوری اهاﻟی روستا دارد .همﭽنیﻦ

ﭘیشنهادی در جدول ﺷماره  4اراﺋه ﺷده اسﺖ.

نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از بررسی دادهها نشاندهنده آن اسﺖ که

CIMN
301/241

CIMN/ DF
2/007

P
0/000

GFI
0/95

NFI
0/91

CFI
0/93

RFI
0/91

IFI
0/92

RMSE
0/061

جدول  .5ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
ضریب
رگرسیونی

مقدار
بحرانی

P

نتیجه

تأثير معنادار سرمایه معیشتی بر بهبود تابآوری در همهگیری کرونا

0/45

4/12

0/000

تأييد

تأثير معنادار سرمایه معیشتی بر بهزیستی اجتماعی در همهگیری کرونا

0/54

8/24

0/000

تأييد

تأثير معنادار بهزیستی اجتماعی بر بهبود تابآوری در همهگيری کرونا

0/77

10/32

0/000

تأييد

فرضیهها

دوفصلنامه علمی پژوهشی

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

جدول شماره  .4برازش مدل مفهومی
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در روستای ﭼوببسﺖ سرمایه معیشتی تأثیر معناداری

ﭘرداﺧﺖ ،ﭘﮋوهﺶ کنونی به تأثیر سرمایههای معیشتی

بر بهزیستی اجتماعی و درنهایﺖ بهزیستی اجتماعی

بر تابآوری در مﻘابﻞ بﻼیای انسانی ناﺷی از امراض

بر بهبود تابآوری اهاﻟی روستا تأثیر معناداری دارد.

ﭘرداﺧته اسﺖ که با استرس و اﺿﻄراب بیشتری همراه

بدیﻦ ترتیﺐ با تﻘویﺖ ﺣمایﺖهای اجتماعی میتوان

اسﺖ و سﻄﺢ تابآوری باﻻتری را میﻃﻠبد .تابآوری به

تابآوری اﻓراد را باﻻ برد.

معنای ﭘایداری و سازگاری با ﺷوك و انﻄباق با آن اسﺖ و

بحث و نتایج
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وﻗتی در سﻄﺢ یﮏ ﺧانواده یا اجتماع در نﻈر گرﻓته ﺷود،
سرمایههای معیشتی در آن اهمیﺖ بیشتری مییابد،

بررســی تأثيــر ســرمایههای معیشــتی بــر بهبــود تــابآوری
روســتائیان در همهگيــری کرونــا ،تبییــن نقــش میانجــی
بهزیســتی اجتماعــی  -اکبــر بهمنــی

همهگیری کرونا در کشور مسﺌﻠه جدیدی اسﺖ و

مﻄابﻖ با یاﻓتههای ایﻦ ﭘﮋوهﺶ ،تابآوری در مﻘابﻞ

بررسی نشان داده اسﺖ هیﭻیﮏ از مناﻃﻖ کشور از ایﻦ

همهگیری کرونا که در بسیاری از موارد با ﻗرنﻄینه و

بیماری در امان نیسﺖ بهنﺤویکه هریﮏ از مناﻃﻖ کشور

کاهﺶ رﻓﺖوآمد همراه اسﺖ ،در درجه نﺨسﺖ نیازمند

برﺣسﺐ امﮑانات ،ﺷرایﻂ ﻓرهنﮕی و تراکﻢ جمعیﺖ و

ارتﻘاء ﺷاﺧﺺهای ماﻟی معیشﺖ مانند درآمد ،هزینه

نزدیﮑی به کانون آﻟودگی آثار ایﻦ ﭘدیده مﺨرب را تﺠربه

و ﭘﺲانداز و توانایی تأمیﻦ هزینههای ﺧانوار اسﺖ و در

کرده اسﺖ؛ بنابرایﻦ نﮕرانی آن در مناﻃﻖ روستایی به

درجه بعدی به ارتﻘاء ﺷاﺧﺺهای انسانی معیشﺖ مانند

دﻟیﻞ کمبود امﮑانات بهداﺷتی و دربرداﺷتﻦ جمعیﺖ

توانایی بهرهگیری از رسانهها جهﺖ کسﺐ اﻃﻼعات

باﻻی ساﻟمند بیﺶ از مناﻃﻖ ﺷهری اسﺖ .ایﻦ بیماری

بهنﮕام در مورد بیماری ،توانایی تهیه امﮑانات ،وسایﻞ

واگیردار نهتنها سبﺐ نﮕرانیهایی در ارتباط با سﻼمﺖ

بهداﺷتی ،مواد ﭘروتﺌینی و دسترسی آسان به امﮑانات

جسمی همﮕانی ﺷده؛ بﻠﮑه سبﺐ بروز تعدادی از

و ﺧدمات بهداﺷتی اسﺖ .در ﺧﺼوص ﻓرﺿیه دوم

بیماریهای روانﺷناﺧتی نیز هسﺖ .در ایﻦ ﺷرایﻂ،

ﭘﮋوهﺶ مﯽتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان  95درﺻد

ﺣﻔﻆ وﺿیعﺖ سﻼمﺖ روان روستاییان ﺿروری اسﺖ.

سرمایههای معیشتی با ﺿریﺐ رگرسیونﯽ  0/54و

کاهﺶ ابعاد آسیﺐﭘﺬیری روانی اﻓراد در نواﺣی

مﻘدار بﺤرانﯽ  8/24تأثیر مﺜبﺖ و معناداري بر بهزیستی

روستایی در برابر همهگیری ارتﻘا سﻄﺢ تابآوری آنها

اجتماعی روستاﺋیان در همهگیری کرونا دارد که با

یﮑی از رویﮑردهاسﺖ .ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر باهدف بررسی

تﺤﻘیﻖ رﺿایی و همﮑاران ) (1396تﻄابﻖ دارد .آنها

تأثیر سرمایه معیشتی بر تابآوری مناﻃﻖ روستایی

در تﺤﻘیﻖ ﺧود دریاﻓتند که وجود ﭘایﮕاه اجتماعی-

در مﻘابﻞ همهگیری کرونا با نﻘﺶ میانﺠی بهزیستی

اﻗتﺼادی تأثیر به سزایی بر بهزیستی اجتماعی اﻓراد

اجتماعی انﺠام ﺷده اسﺖ .در ایﻦ ﺧﺼوص با توجه به

دارد .بهزیستی اجتماعی کیﻔیﺖ روابﻂ ﻓرد با دیﮕران

جدول  ،5میتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان  95درﺻد

اسﺖ و اﻓراد دارای بهزیستی اجتماعی ﻗادر به برﻗراری

سرمایههای معیشتی با ﺿریﺐ رگرسیونﯽ  0/45و مﻘدار

روابﻂ با دیﮕران و ﺣﻔﻆ آن هستند .ﻟﺬا سرمایههای

بﺤرانﯽ  4/12تأثیر مﺜبﺖ و معناداري بر بهبود تابآوری

معیشتی بهویﮋه داراییهای اجتماعی مانند وجود

روستاﺋیان در مﻘابﻞ همهگیری کرونا دارد که مﻄابﻖ

ارتباﻃات ﻓامیﻠی و ﺧانوادگی و وجود روﺣیه همﮑاری

با تﺤﻘیﻖ ایمانی و مﺤمدی ) (1397اسﺖ .برﺧﻼف

و تعاون بیﻦ روستاییان باعﺚ ارتﻘاء بهزیستی اجتماعی

تﺤﻘیﻖ آنها که به تابآوری در مﻘابﻞ بﻼیای ﻃبیعی

آنها در ﺷرایﻂ همهگیری کرونا اسﺖ؛ بهﻃوریکه

باعﺚ ایﺠاد تشریﮏمساعی و اﻓزایﺶ همبستﮕی و
مشارکﺖ بیﻦ روستاﺋیان میﺷود .در ﺧﺼوص ﻓرﺿیه
سوم ﭘﮋوهﺶ مﯽتوان گﻔﺖ که در سﻄﺢ اﻃمینان 95
درﺻد بهزیستی اجتماعی با ﺿریﺐ رگرسیونﯽ 0/77
و مﻘدار بﺤرانﯽ  10/32تأثیر مﺜبﺖ و معناداري بر
تابآوری روستاﺋیان در مﻘابﻞ همهگیری کرونا دارد.
نتیﺠه ﺣاﺻﻞ از ﻓرﺿیه ﺣاﺿر با نتایﺞ ﭘﮋوهﺶ سواری
و همﮑاران ) (1397همﮕرایی دارد .وجود ارتباﻃات و
ﺷبﮑههای اجتماعی ،روابﻂ متﻘابﻞ و کمﮏ به یﮑدیﮕر
در ایﻦ تﺤﻘیﻖ از عوامﻠی اسﺖ که به ارتﻘاء تابآوری
روستاﺋیاندربرابرترسهاواﺿﻄرابهایناﺷیازبیماری
کمﮏ میکند .تابآوری به معنای توانایی سازگاری با
ﺷرایﻂ ناگوار و استرسزاسﺖ .ﭘیوندهای اجتماعی و
سهوﻟﺖ ارتباﻃات در مﺤیﻂهای روستایی زمینه را برای
ایﺠاد مسﺌوﻟیﺖ جمعی و تبادل تﺠارب ایﺠاد میکند.
بهزیستی اجتماعی زمینه را برای به اﺷتراك گﺬاﺷتﻦ
اﻃﻼعات بر اساس زندگی ﺧویشاوندی و همسایﮕی ﻗوی
که تمایﻞ به مشورت را ﻓراهﻢ مینماید ،سبﺐ کاهﺶ
آسیﺐﭘﺬیری جسمی و روانی در مﻘابﻞ نﮕرانیهای و
استرسهای ناﺷی از بیماری ﺷده و ﺷرایﻂ را برای ارتﻘا
تابآوری در آنها ﻓراهﻢ مینماید.

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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