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خوارزمی ،تهران ،ایران.
دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله 1399/06/04:

پذیرش نهایی1399/12/09:

چکیده
در پی وقوع بحران بیماری کرونا در نقاط مختلف جهان ،پراکنش فضایی این بیماری در ایران ناهمگن بوده است .همزمان با رشد
روزافزون اطالعات پیرامون بیماریها و مرگومیر ،روشهای متناسب برای تحلیل این نوع دادهها نیز رو به گسترش است .یکی
از این روشها ،تحلیل فضایی بیماری است .هدف از بررسی الگوی پراکنش فضایی بیماری نه فقط شناخت صرف آن ،بلکه
شناخت و واکاوی عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی بیماری در سطح منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان دماوند به عنوان موضوع
اصلی بررسی است .در این پژوهش با ماهیت توصیفی-تحلیلی که در آن برای جمعآوری اطالعات از روشهای اسنادی-میدانی
استفاده شده است ،ابتدا اطالعات مورد نیاز مانند آمار تعداد مبتالیان به کرونا از ابتدای فروردینماه  1399تا پایان تیرماه 1399
با مراجعه به مرکز بهداشتی-درمانی شهرستان دماوند جمعآوری شد .سپس با روشهای لکههای داغ ،منحنی بیضوی انحراف
استاندارد ،آزمون همبستگی پیرسون و خودهمبستگی فضایی موران در محیط نرمافزار  GISالگوی پراکنش فضایی بیماری و
عوامل مؤثر بر شیوع آن نشان داده شد .نتایج حاصله از تحلیل لکههای داغ نشان داد ،بیشترین لکههای داغ در سمت غرب و
شمال غربی شهرستان قرار دارند و روستاهای قرار گرفته در این لکهها با برخورداری کم از مراکز بهداشتی-درمانی تقریباً دارای
تراکم جمعیتی باالیی هستند که در مجاورت یکدیگر و نزدیک به شهرها و در مسیر و جاده اصلی قرار دارند .بیشترین لکههای
سرد نیز در نواحی شرق و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج آزمون همبستگی پیرسون و شاخص موران
گویای همبستگی معنادار بین عوامل ششگانه مؤثر در شیوع کرونا شامل ضعف در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی ( ،)0/23باال
بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی ( ،)0/21کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها ( ،)0/20سادهسازی ریسک خطر ابتال
به کرونا ( ،)0/19ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با مخاطره کرونا ( )0/17و ضعف در اطالعرسانی رسمی از
مخاطره کرونا ( )0/16با الگوی پراکنش خوشهای است .در این پژوهش شناخت الگوی فضایی پراکنش بیماری کرونا و تحلیل
فضایی علل آن میتواند به مدیریت کارای این بیماری کمک نماید.
واژه های کلیدی :پراکنش فضایی ،بیماری کرونا ،سکونتگاههای روستایی ،شهرستان دماوند.
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انتشار کرونا ویروس 1برای اولین بار در دسامبر سال  2019از ووهان 2در ایالت جنوبی چین گزارش شد .در پی وقوع بحران
بیماری کرونا در نقاط مختلف جهان ،شیوع 3این بیماری در ایران رسماً در تاریخ  30بهمن  139۸تائید شد .با گذشت زمان
تمامی استانهای کشور یعنی  31استان درگیر این بیماری شدند .پراکندگی و توزیع فضایی بیماری کرونا در سطح
استانهای کشور ناهمگن بوده است ( .)Raeisi et al., 2020با توجه به اینکه پراکندگی پدیدهها تصادفی نیست و هر نوع
پراکندگی یک الگو نامیده میشود و یک رفتار فضایی خاصی دارد که بر اثر دلیل یا دالیل خاصی ایجاد شده است
(علیجانی1394 ،؛ بحری و خسروی ،)1397 ،بنابراین برای شناخت ساختار غیر تصادفی پراکندگیها بایستی دلیل یا دالیل
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مقدمه

مختلفی را دخیل دانست .زمانی که بدانیم مدیریت پیشگیری ،هشدار و درمان بیماریها بر حسب مناطق جغرافیایی و نقاط
اقلیم و جغرافیا الگوهای توزیع فضایی متفاوتی را سبب میشوند ( Crombie et al., 1995: 13 -14؛2002

Karlsen and

 Nazroo,؛ Pilkington, 2002؛ Bonizzato, 2003؛ Galbardes and Morabia, 2003؛ Wang FLuo, 2005؛ افراخته و
افکار)29 :1391 ،؛ در این صورت شناخت ویژگیهای یک کشور برای تصمیمگیری در کنترل

COVID-19

میتواند مهم

باشد (.)Wang et al., 2020
بر اساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران ( ،)1395آمار و اطالعات امکانات بهداشتی گویای آن است که تعداد خانههای
بهداشت روستایی  1792۸واحد و تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به تعداد  2۶32مرکز است .توجه به این نکته که
در سرشماری نفوس و مسکن سال  1395در حدود  21میلیون نفر جمعیت روستایی در  ۶22۸4روستا توزیع شده است،
یعنی هر سه روستا دارای یک مرکز بهداشتی و درمانی (خانه بهداشت بهعالوه مراکز بهداشتی درمانی روستایی) هستند
(سالنامه آماری مرکز آمار ایران .)1395 ،از طرف دیگر بر حسب گزارش وزارت بهداشت کشور ( ،)1399مبنی بر اینکه
«نمیتوان نقطهای در کشور یافت که هزار نفر بهطور متراکم در آنجا زندگی کنند و خانه بهداشتی در آنجا وجود نداشته
باشد .با این رویکرد ،هر بهورز حدود  700تا هزار نفر و هر پزشک خانواده حدود  12هزار نفر را تحت پوشش دارند.
همچنین هر مرکز جامع سالمت بین  30هزار تا  50هزار نفر را پوشش میدهد» .با سرانههای اعالم شده نمیتوان انتظار
داشت پیشگیری ،هشدار و درمان ویروس کرونا در زمان کوتاه ،با هزینه کم (جانی و مالی) و با کمترین آسیب به سرمایه
اجتماعی حاصل شود ( .)www.borna.newsبیتوجهی به مقوالتی همچون سالمت ،آسایش ،دسترسی به امکانات ،منطقه
بندی صحیح و اصولی ،گستردگی شیوع بیماری در پهنای تمام استانهای کشور (نسترن ،)13۸1 ،موضوع مدیریت
پیشگیری ،هشدار و درمان بیماری ویروس کرونا را با مشکل روبهرو ساخته است .در این میان شهرستان دماوند به عنوان
یکی از شهرستانهای استان تهران ،از این امر مستثنی نیست .در سطح شهرستان دماوند اکثریت شهروندان  32هزار نفری

1 .Corona Virus

2 .Wuhan
3. Outbreak
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مبتالیان ویروس کرونا امری چندان غیرمحتمل نبوده است.
همزمان با رشد روزافزون اطالعات پیرامون بیماریها و مرگومیر ،روشهای متناسب برای تحلیل این نوع دادهها که
پاسخگوی نیازهای مختلف باشد ،نیز رو به گسترش است .یکی از این روشها ،تحلیل فضایی 1بیماری است که توزیع
جغرافیایی آن را در کنار دیگر عوامل خطر در نظر میگیرد .تحلیل فضایی بیماری به مجموعهای از روشها و فرایندهای
آماری ( Johnston et al., 1994: 93؛ ،)Berry and Marbel, 19۶۸: 23اطالق میشود که هدف آن به دست آوردن
برآوردهایی دقیق از میزان بروز یا شیوع بیماریها و تنظیم آنها در قالب نقشههای جغرافیایی میباشد (اثماریان و
داشته باشد (سیف و همکاران .)1394 ،تحلیل فضایی به عنوان یکی از نگرشهای رایجتر و بنیادیتر در جغرافیا (212
 ،)Pattison, 19۶3:توصیف چگونگی و استدالل چرایی پراکندگیها را شامل میشود .نتیجه این فرایند تولید دانش علمی
مستند و نهایتاً تبیین پراکندگیها است ( .)Harvey, 19۶9: ۶۸هگستراند ( )Hagestrandدر تعریفی ساده و جامع تحلیل
فضایی را کاربرد روشهای کمی در مطالعه دقیق و عمیق الگوهای نقطهای ،خطی و مساحتی بر روی نقشه بیان کرد (142
 .)Wilson and Bennet, 19۸5:از نظر گودچایلد ( )Goodchild, 19۸۸تحلیل فضایی دادهها میکوشد دانش نهفته در
پراکندگی دادههای جغرافیایی یعنی قوانین ،نظام و الگوهای فضایی را کشف کند .از نظر طرفداران تحلیل فضایی مانند بانگه
( )Bunge, 19۶۶: 11۶با استناد به نظریههای مختلف همچون نظریه پخش فضایی تورستن هگستراند( 2نحوه گسترش سل
گاوی و بیماری شبه وبا) (محمدی ،)1392 ،نظریه فن تونن( 3رابطه میزان ابتال و شیوع بیماری با نزدیک یا دور بودن از
کانون بیماری) ،نظریه مکان مرکزی والتر کریستالر( 4رابطه بیماری با جمعیت ،فاصله ،نقش یا کارکرد مکانها) ،الگوهای
پیچیده پراکندگیها گرچه بینظم به نظر میآیند ،اما پراکنش آنها از یک سری اصول یا نظمهای ساده اولیه تبعیت
میکند که قابل درک و شناخت بوده و میتوان آنها را کشف کرد و به ساختار یا علت تشکیل آنها پی برد.
با توجه به مطالب عنوان شده ،در خصوص نحوه شیوع بیماری کرونا و علل آن مطالعات مختلفی صورت گرفته است.
احمدی و همکاران ( ،)Ahmadi et al., 2020معتقدند که شناسایی پارامترهای اقلیمی مؤثر بر پراکندگی  COVID-19در
ایران میتواند نقش مهمی در اندازهگیری و درک شیوع این بیماری داشته باشد .در این مطالعه ،پارامترهای اصلی از جمله
تعداد مبتالیان به  ،COVID-19تراکم جمعیت ،حرکت درون استانی ،میانگین دما ،میانگین بارش ،رطوبت ،سرعت باد و
میانگین تشعشعات خورشیدی بررسی شده است تا مشخص شود این پارامترها چگونه میتوانند بر گسترش  COVID-19در
ایران تأثیر بگذارند .تجزیهوتحلیل نتایج نشان داد تراکم جمعیت و حرکت درون استانی با شیوع ویروس رابطه مستقیمی
دارد .همچنین همبستگی بین میزان شیوع ویروس با رطوبت بسیار زیاد بود .استانهایی مانند تهران ،مازندران ،البرز ،گیالن
1 .Spatial Analysis
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همکاران .)1391 ،اینگونه بررسیها میتواند نقش مهمی در افزایش درک ما از پیشگیری ،انتشار و تحلیل فضایی بیماریها
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(که تراکم جمعیت و جابهجایی افراد به نسبت استانهای تهران ،مازندران ،البرز ،گیالن و قم کمتر است) ،با مقادیر
کمسرعت باد ،رطوبت و قرار گرفتن در معرض تابش خورشیدی ویروس رشد کمتری داشته است .برخالف نتایج این
پژوهش ،یافتههای ونگ و همکاران ( )Wang et al., 2020گویای آن است که درجه حرارت و رطوبت باال نقش مهمی در
کاهش یا افزایش ابتال و شیوع کرونا ندارد ،بلکه مداخالت بهداشت عمومی بسیار مهم است .رئیسی و همکاران (2020
 )Raeisi et al.,در پژوهش خود به مجموعه اقداماتی که در جهت کنترل بیماری کرونا اتخاذ شد اشاره میکنند .آنان عنوان
میکنند دسترسی به شبکه مراقبتهای بهداشتی نقش مهمی در کنترل بیماری همهگیر در ایران داشته است .آذرافزا و
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و قم به دلیل تراکم باالی جمعیت ،حرکات درون استانی و زیاد مستعد ابتال به عفونت هستند .برعکس در استانهای جنوبی

همکاران ( )Azarafza et al., 2020به منظور تشخیص الگوی گسترش  COVID-19در ایران ،از الگوریتم خوشهبندی و
نتایج آنان نشان داد که مسافرت یکی از مؤثرترین عوامل شیوع  COVID-19در ایران است .احتمال وجود سه موج گسترده
این ویروس در کشور وجود دارد و نقش شهر تهران در این شیوع بسیار مهم است .مطالعات دیگری نیز مانند (2020
 Maged et al.,؛ )Arab-Mazar et al., 2020به کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در نشان دادن روند شیوع بیماری کرونا
اشاره کردهاند.
با مروری بر پیشینه پژوهش اگر چه مشاهده میشود که تحقیقات گستردهای در خصوص بیماری کرونا اخیراً صورت
گرفته است ،اما بیماری کرونا یک اپیدمی جدید است و اطالعات دقیقی در مورد این بیماری در ایران و جهان در دسترس
نیست ( .)Seyedi et al., 2020یک مجموعه از پژوهشها با هدف تعیین روند اپیدمی و پیشبینی آن انجام شدهاند و در آن
از دادههای ثانویه و منتشر شده توسط ارگانها و سازمانهایی مانند وزارت بهداشت ،دانشگاههای علوم پزشکی استفاده
کردهاند ( Wu et al., 2020؛ Zhuang et al., 2020؛ Ahmadi et al., 2020؛ Seyedi et al., 2020؛2020

Madadizadeh

 and Sefidkar,؛ .)Shariatnia, 2020مجموعه دیگری از پژوهشها عموماً با دیدگاه غیر جغرافیایی و با نگرش و بینشهای
مختلفی از سوی محققان مانند علوم روانشناسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...صورت گرفتهاند .پژوهش حاضر تالشی برای به
تصویر کشیدن الگوی فضایی پراکنش بیماری کرونا در سکونتگاههای روستایی دماوند و تبیین عوامل مؤثر در پراکنش
فضایی این بیماری در پهنه سرزمینی مورد مطالعه است .تحقیقات مشابه بدون در نظر گرفتن وابستگیهای دادههای
جغرافیایی ،به مطالعه فضا پرداختهاند ،در حالی که در این پژوهش به عنوان جنبه نوآورانه و نقطه قوت از روشهای تحلیل
آمار فضایی 1که روش نوین در مطالعات روستایی میباشد ،استفاده شده است؛ تا بتوان بهتر واقعیت منطقه را به تصویر
کشید .تحلیل فضایی شیوع کرونا با استفاده از روشهای تحلیل آمار فضایی میتواند الگوهای فضایی حاکم بر پراکنش
جغرافیایی این بیماری را استخراج و تحلیل نماید .تحلیل فضایی کرونا ،مطالعه پراکندگی این پدیده بر پهنه سرزمینی مورد
مطالعه و کشف قوانین فضایی حاکم بر نظم و ترتیب آنها میباشد ( ،)Daly, 2013: ۶0تا با شناسایی مؤلفههای مؤثر و نیز
ارائه برخی از راهحلها ،بتوان راه را برای موفقیت بیشتر در ریشهکنی این بیماری باز کرد .امید است نتایج حاصل از پژوهش

Spatial Statistics Analysis

1
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سیستم اطالعات جغرافیایی برای تعیین احتمال انتشار ویروس از نقطه شروع (شهر قم) به سایر نقاط ایران استفاده کردهاند.
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25

پیش رو به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
-

پراکنش فضایی بیماری کرونا در ناحیه روستایی دماوند از چه الگویی تبعیت میکند؟

-

چه عواملی بر این الگوی پراکنش فضایی اثرگذار بوده است؟

دادهها و روش کار
الف) قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه
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حاضر ب ه منظور مبارزه با بیماری کرونا ،مورد توجه و در دستور کار مسئولین و برنامه ریزان قرار گیرد .بدین منظور پژوهش

طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران ( ،)1395شهرستان دماوند به مرکزیت دماوند یکی از شهرستانهای
شهرستان فیروزکوه ،از غرب به شهرستانهای لواسانات و شمیران منتهی میگردد .شهرستان مذکور ،با مساحتی حدود
 2۸00کیلومترمربع در موقعیت جغرافیایی ' 51◦ 50تا ' 52◦ 30طول شرقی و ' 35◦ 20تا ' 35◦ 50عرض شمالی قرار دارد.
این شهرستان دارای دو بخش (مرکزی ،رودهن) 5 ،شهر (دماوند ،کیالن ،آبسرد ،رودهن ،آبعلی) 5 ،دهستان (ابرشیوه،
تاررود ،جمع آبرود ،آبعلی ،مهرآباد) 171 ،روستا ،مکان و مزرعه 1میباشد که از این تعداد  ۶7نقطه آن دارای سکنه است
(شکل  .)1جمعیت کل روستاهای قابل سکنه این شهرستان برابر با  125291نفر و  39302خانوار که از این تعداد 93201
نفر جمعیت شهری ( 29329خانوار) و  32090نفر جمعیت روستایی ( 9973خانوار) هستند.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
 1مزرعه و مکانهای زیر  10خانوار از نظر سیاسی روستا محسوب نمیشوند ،بنابراین محل سکونت روستاییان نبوده و نمیتوان آن را سکونتگاه تلقی کرد .مزرعه را
گاه «کالته»« ،قشالق» و «براکوه» نامیدهاند.
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استان تهران است که از شمال به شهرستانهای آمل و سوادکوه ،از جنوب به شهرستانهای گرمسار و ورامین ،از شرق به

2۶

تحلیل فضایی شیوع کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند

با توجه به ماهیت موضوع ،پژوهش حاضر از نوع ترکیبی و از نظر نتیجه کاربردی است و در عین حال از نظر هدف و
چگونگی جمعآوری دادهها و تولید اطالعات ،اکتشافی است و همچنین از نظر تبیین و ویژگیهای جامعه ،توصیفی و از نظر
چگونگی روابط عوامل ،تحلیلی است .هدف اصلی این پژوهش شناسایی ساختار پراکنش فضایی بیماری کرونا و سپس تبیین
و استدالل عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی این بیماری با استفاده از روابط فضایی است .شیوه گردآوری اطالعات مبتنی بر
دادههای اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی-میدانی است .بدین گونه که در زمینه گردآوری مباحث توصیفی (به کمک
کتابها ،مقاالت ،گزارشها و  )...از اطالعات اسنادی-کتابخانه ای و در زمینه گردآوری مباحث و اطالعات آماری (شبکه
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ب) روش کار

بهداشت و درمان شهرستان دماوند) از روش پیمایشی-میدانی استفاده شده است.
درمانی شهرستان دماوند جمعآوری و سپس تحلیل فضایی روی آنها اعمال شد .اولین کار در تحلیل فضایی شرح ساختار
پراکندگیهاست .منظور از ساختار موجود هر نوع رفتار فضایی به غیر از حالت تصادفی است؛ چرا که دادههای جغرافیایی
تصادفی نیست (علیجانی .)1394 ،به منظور بررسی الگوی فضایی پراکنش بیماری کرونا و شناخت ساختار غیر تصادفی آن
از شاخصهای آماری متعددی مانند میانگین ،درصد ،تحلیل لکههای داغ و همچنین به منظور فهم مناسب از الگوی
خوشهای لکههای داغ از اندازهگیری توزیع جغرافیایی جهتدار (بیضوی استاندارد) در محیط نرمافزار  GISبه عنوان
مهمترین نرمافزار در تحلیلهای فضایی (احدنژاد روشنی و همکاران ،)1397 ،استفاده شده است .روش لکههای داغ نشان
میدهد کدام مناطق از نظر آماری دارای خوشهبندی زیاد است و کدام مناطق خوشهبندی ندارند که به عنوان نقاط داغ و
سرد شناخته میشود .در این آمار همچنین مقادیر مثبت باال برای مقدار  Z scoreنشانگر معنادار بودن این آمار و
خوشهبندی است که لکههای داغ را بیان میکند و در مقابل مقادیر منفی و اعداد خیلی کم بیانگر لکههای سرد که تنها از
نظر آماری معنیدار هستند.
بعد از شرح ساختار و الگوی پراکندگیها ،بایستی در پی علت و دالیل پراکندگیها بود .بدین ترتیب دومین کار در تحلیل
فضایی استدالل پراکندگیهاست .در بررسیهای میدانی ،بعد از مشخص شدن تعداد مبتالیان به کرونا ،مصاحبهای به روش
گلوله برفی 1با  23تن از اهالی شهرستان دماوند به منظور شناسایی و واکاوی فضایی عوامل مؤثر در الگوی پراکنش فضایی
بیماری کرونا در این شهرستان انجام گرفت .در آغاز هر مصاحبه ،از شرکتکنندگان خواسته میشد مشخصات فردی خود را
بیان کنند و بعد در مورد مصاحبه ،پژوهش و هدف آن برای آنها توضیحاتی بیان میشد .با توضیح در مورد سبب ضبط
مصاحبه و اطمینان دادن به مصاحبه شوندگان که صحبتها و نام آنها محرمانه خواهد بود ،اجازه ضبط مصاحبه گرفته
میشد .بررسی یافتههای توصیفی مصاحبه شوندگان در (جدول  )1نشان میدهد که ،از میان  23مصاحبه شونده ،گروه
سنی  40تا  ۶0سال با  52درصد بیشترین فراوانی را داشته و بر حسب سطح تحصیالت نیز مقطع ابتدایی با  39درصد
بیشترین و مقطع دیپلم و باالتر با  3درصد کمترین فراوانی را در بین نمونههای تحقیق داشته است .همچنین سابقه سکونت

1

.Snowball Sampling
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در ابتدا آمار تعداد مبتالیان به کرونا از ابتدای فروردینماه  1399تا پایان تیرماه  1399با مراجعه به مرکز بهداشتی-

27
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اداری با  17درصد در پایینترین رده قرار دارد.
جدول  :1مشخصات فردی مصاحبه شوندگان
گروه سنی

تعداد

درصد

سطح تحصیالت

تعداد

درصد

سابقه سکونت

تعداد

درصد

نوع شغل

تعداد

درصد

کمتر از  20سال

1

4

ابتدایی

9

39

کمتر از  10سال

2

9

کشاورزی-دامداری

۸

35

 20تا  40سال

۶

2۶

راهنمایی

۶

2۶

 10تا  20سال

3

13

خدماتی و تجاری

۶

2۶

 40تا  ۶0سال

12

52

متوسطه

5

22

 20تا  30سال

7

30

تولیدی و صنعتی

5

22

بیشتر از  ۶0سال

4

17

دیپلم و باالتر

3

13

بیشتر از  30سال

11

4۸

اداری

4

17

مکسکیودا 2استفاده شد .نظریه زمینهای یک روش استفهامی مسئله محور ،کیفی و مبتنی بر یک سری مراحل کدگذاری
دادههای کیفی و ارتباط دادن مراحل و گامهایی است که به ایجاد ساختار نظری یک مسئله کمک میکند (محمدپور،
 .)77 :1392با استفاده از این روش ،ابتدا سه مرحله کدگذاری باز( 3استخراج مفاهیم اولیه) ،کدگذاری محوری( 4استخراج
مقوالت عمده) و کدگذاری گزینشی( 5تعیین مقوله هستهای) انجام شد .در مرحله کدگذاری باز از طریق شواهد  27واحد
معنایی استخراج شدند که در مرحله کدگذاری محوری به  7خرده مقوله انتزاع یافتند .سپس مقوالت استخراج شده در
مرحله کدگذاری محوری ،بر اساس پیوستار و منطق معنایی در قالب خط داستان با یکدیگر در ارتباط قرار گرفتند و در
نهایت ،مرحله کدگذاری گزینشی به استخراج  ۶مقوله اصلی منتهی شد که مقوالت اساسی پژوهش را شامل میشود .پس از
شرح عوامل اثرگذار در شیوع بیماری کرونا که از طریق مصاحبه به دست آمد ،مجموع این عوامل در قالب نقشه نمایش داده
میشوند.
برای معنیدار بودن رابطه بین عوامل مؤثر بر شیوع بیماری در منطقه مورد مطالعه به عنوان متغیرهای مستقل با بیماری
کرونا به عنوان متغیر وابسته در محیط  SPSSاز ضریب همبستگی پیرسون ۶استفاده شد .سپس برای آگاهی از نوع الگوی
پراکنش عوامل شناسایی شده از مدل تحلیل خودهمبستگی فضایی موران 7استفاده شد .ابزار تحلیل خودهمبستگی موران
متداولترین شاخص مورد استفاده برای اندازهگیری خودهمبستگی مکانی بین پدیدهها و وقایع میباشد (رهنما و ذبیحی،
 .)1390این ابزار نشان میدهد الگوی پراکنش عوامل با الگوی تصادفی ،خوشهای یا پراکنده در فضا توزیع شدهاند.
خودهمبستگی قوی زمانی رخ میدهد که مقادیر یک متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند ،با هم مرتبط باشند

1 .Grounded Theory
20MAXQDA10
3. Open Coding
4 .Axial Coding
5. Selective Coding
6 .Pearson Correlation Coefficient
7 .Spatial Autocorrelation Moran's
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در نهایت بعد از انجام مصاحبهها و گردآوری دادهها ،به منظور تحلیل آنها از نظریه زمینهای 1در محیط نرمافزار
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بیشتر از  30سال باالترین فراوانی و فعالیت کشاورزی -دامداری نمونه مورد مطالعه با  35درصد در باالترین رده و فعالیت

تحلیل فضایی شیوع کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند

2۸

 .)Lee et al., 2005:اگر مقدار شاخص موران  +1یا نزدیک به  +1باشد ،بیانگر الگوی کامالً خوشهای یا وجود خودهمبستگی
و اگر مقدار این شاخص صفر باشد ،بیانگر الگوی تجمعی تصادفی یا چندقطبی و اگر مقدار این شاخص  -1یا نزدیک به -1
باشد ،بیانگر الگوی پراکنده در توزیع عوارض مورد مطالعه است.
در پژوهش حاضر با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش ،همچنین هدایت پژوهش بر اساس طرح تحقیق ،ضبط و
مکتوب کردن و بازبینی گفتههای مکتوب با مصاحبه کنندگان قبل از تجزیهوتحلیل و همچنین مشورت و بهره جستن از
نظرات برخی از مصاحبه شوندگان در تحقیق پس از تجزیهوتحلیل دادهها ،قابلیت پیگیری و ارزیابی میزان دقت در مراحل
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و به عبارتی دیگر تغییراتشان به صورت منظم رخ دهد (عسگری .)۶0 :1390 ،ارزش موران بین  1و  -1متغیر است (31

کار فراهم آورده شد و به موثق بودن روایی پژوهش کمک کرد .از آنجایی که پایایی همزمان بر پایایی دو زمانی ارجحیت
شده توسط مصاحبه شوندگان و تأیید و یا رد آن انجام شد.
شرح و تفسیر نتایج
این قسمت از یافتهها با توجه به سؤاالت مطرح شده در پژوهش ،به دو بخش تقسیم میشود:
•

الگوی پراکنش فضایی بیماری کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند

درصد پراکنش آماری بیماران کرونا به تفکیک نقاط روستایی در (جدول  )2و (شکل  ،)2نشان داده شده است.
جدول  :2توزیع طبقات درصد مبتالیان به بیماری کرونا
تعداد طبقات

درصد پراکنش مبتالیان

تعداد نواحی روستایی

درصد توزیع نواحی روستایی

1

0/ 00 - 1/۶۶

21

31/34

2

1/۶۶ - 3/32

1۶

23/۸۸

3

3/ 32 - 4/9۸

13

19/40

4

4/9۸ - ۶/۶4

9

13/43

5

۶/۶4 - ۸/3

7

10/45

۶

۸/3 - 10

1

1/49

۶7

100

جمع

این آمار نشان میدهد ،از مجموع  ۶7روستا ،به ترتیب  21نقطه روستایی ( 31/34درصد) و  1نقطه روستایی ( ،)1/49کمترین و بیشترین
تعداد مبتالیان به بیماری کرونا را به خود اختصاص دادهاند.
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دارد (استراوس و کربین ،)101 :1395 ،در این پژوهش پایایی نیز همزمان از طریق بازبینی مجدد کدهای اختصاص داده
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بر مبنای (شکل  ،)3همچنان که تحلیل الگوی فضایی خوشههای لکههای داغ و منحنی بیضوی توزیع جغرافیایی جهتدار
مقدار  Z-scoreنشان میدهد ،میتوان گفت که در کجا دادهها با مقادیر زیاد یا کم خوشهبندی شدهاند .در این شکل
جاهایی که شیوع بیماری در آن باال بوده است و به نوعی همبستگی مکانی باالیی دارند ،در طیف رنگی قرمز روشن تا قرمز
تیره نشان داده شدهاند .برعکس جاهایی که شیوع بیماری کمتر و به تبع آن همبستگی مکانی نیز کمتر بوده است در طیف
رنگی زرد روشن تا زرد تیره نشان داده شدهاند .بیشترین لکههای داغ در سمت غرب و شمال غربی شهرستان قرار دارند و
روستاهای قرار گرفته در این لکهها با برخورداری کم از مراکز بهداشتی-درمانی تقریباً دارای تراکم جمعیتی باالیی هستند
که در مجاورت یکدیگر و نزدیک به شهرها و در مسیر و جاده اصلی قرار دارند .بیشترین لکههای سرد نیز در نواحی شرق و
جنوب شرقی منطقه قرار گرفتهاند.
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شکل  :2پراکنش فضایی درصد مبتالیان به بیماری کرونا

تحلیل فضایی شیوع کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند

30
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•

عوامل مؤثر بر الگوی پراکنش بیماری کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند

بعد از مشخص شدن الگوی فضایی پراکنش بیماری کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند ،بایستی عوامل مؤثر در
الگوی پراکنش فضایی این بیماری مورد شناسایی و واکاوی قرار گیرد .همانطور که قبالً نیز بیان شد ،بدین منظور
مصاحبهای با  23تن از اهالی شهرستان دماوند صورت گرفت .بعد از استخراج اطالعات حاصل از مصاحبه ،مقوالت اصلی،
خرده مقوله و واحدهای معنایی علل شیوع بیماری کرونا به شرح (جدول  ،)3تنظیم شده است.
جدول  :3مقوله اصلی ،خرده مقوله و واحدهای معنایی علل شیوع بیماری کرونا
ردیف

مقوله اصلی

خرده مقوله

واحدهای معنایی

1

ضعف در اطالعرسانی
رسمی از مخاطره کرونا

کیفیت پایین اخبار و
اطالعات

عدم ارائه اخبار صحیح از سوی رسانههای ملی و رسمی؛ پیگیری اخبار از طریق فضاهای مجازی؛ اخبار و
اطالعرسانی ضدونقیض.

2

ضعف توجه جامعه
محلی به اصول مواجهه
بهداشتی با مخاطره کرونا

ضعف همکاری
جامعه محلی در
رعایت اصول
پیشگیری

افزایش رفتوآمد مردم در خیابانها و کمتوجهی به طرح فاصلهگذاری فیزیکی؛ سهلانگاری در رعایت
فاصلهگذاری؛ کم توجهی برخی از مردم یا صنوف به دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی.

3

سادهسازی ریسک خطر
ابتال به کرونا

بازگشایی مراکز
فعالیتی

برگشت مجدد فعالیتها و مشاغل

4

کوتاه بودن فاصله

گسترش فرهنگ
سادهانگاری نسبت به
بیماری

عادی انگاری کرونا در ذهن مردم؛ تصور مردم مبنی بر ضعیف شدن ویروس کرونا؛ عدم ترس برخی از مردم
از بیماری کرونا؛ عادیسازی شرایط.

فاصله مطلق و نسبی

قرار داشتن روستاهای پرجمعیت در فاصله و مسافت نزدیک به شهرها؛ حجم باالی جمعیت.
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۶

ضعف در ارائه خدمات
بهداشتی-درمانی

جریان جمعیتی
روزانه باال

افزایش رفتوآمد و جابهجایی افراد در روستاهای نزدیک به شهر به دالیل مختلف مانند تهیه هزینههای
مربوط به امرارمعاش زندگی و اشتغال؛ مراوده اقتصادی-اجتماعی داشتن بیشتر روستاهای نزدیک به شهر
نسبت به روستاهای دورتر از شهر؛ سفر به شهرها برای خرید مایحتاج زندگی و تهیه نهادههای تولید و ابزار
کار؛ رفتوآمدهای موقت از نواحی شهری به روستاها یا برعکس.

جریان موسمی
جمعیتی

جذب جمعیت به دلیل خوش آبوهوا بودن شهرستان دماوند؛ وجود خانههای دوم در روستاهایی مانند ائینه
ورزان ،آرو ،زیارت باال؛ اقدام به مهاجرت موقت به نواحی روستایی و اسکان در اقامتگاههای روستایی؛ گردشگر
پذیر بودن منطقه.

نبود امکانات در مراکز
بهداشتی-درمانی

نبود پزشک در روستاهای داری خانه بهداشت؛ تمرکز بیمارستانهای تعیینشده برای بیماری کرونا در
مناطق شهری.

ضعف در دسترسی به
مراکز بهداشتی-
درمانی

دسترسی سخت یا حتی عدم دسترسی به خانه بهداشت و یا بیمارستان برای گرفتن تست کرونا؛ عدم
مراجعه فرد بیمار به مراکز درمانی به جهت دسترسی سخت به این مراکز؛ خدماترسانی یک خانه بهداشت
به تعداد زیادی از روستاهای مجاور به دلیل نداشتن مراکز بهداشتی-درمانی.

در ادامه ارائه یافتهها ،به تشریح هر یک از مقوالت اصلی پژوهش پرداخته میشود:
•

ضعف در اطالعرسانی رسمی از مخاطره کرونا

اطالعرسانی دقیق و درست در کنار آموزش و مشارکت همگانی آحاد جامعه به توصیههای پزشکی و پیشگیرانه میتواند یک
راهکار برای رویارویی با بیماری کرونا باشد .در این خصوص برخی مصاحبهشوندگان عنوان میکنند:
« ...واقعیت این است از زمانی که ورود ویروس کرونا به ایران از سوی مقامات دولت تأیید شد ،مردم سردرگم شدند .آنان بر
این باورند که رسانههای ملی و رسمی اخبار صحیح را در اختیار مردم نمیگذارند ،بنابراین مردم در پیگیری اخبار تابع فضای
مجازیاند .آنان علناً اخبار را از فضای مجازی دنبال میکنند .»...
« ...خبرها و اطالعات ضدونقیض در اختیار مردم قرار داده میشود .مثالً مسئولین در موج اول کرونا خیلی خوشحال و راضی،
بیان میکردند که خود یا مسئولی دیگر به کرونا مبتال شده است ،این موضوع عادی شدن کرونا را در پی داشت ،یا آنان
میگفتند که با گرم شدن هوا این ویروس از بین خواهد رفت ،یا همچنین استفاده از ماسک در حالت عادی ضروری نیست و
این در حالی است که به تازگی استفاده از ماسک الزامی شده است .»...
« ...اگر اطالعرسانی کامل به روستاییان در خصوص بیماری مورد نظر ،عالئم و ویژگیهای بیماری و تفاوت آن با سرماخوردگی
و آنفلوانزا ارائه نشود ،خود دلیلی بر انتشار بیشتر بیماری خواهد بود .»...
•

ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با مخاطره کرونا

فاصله ،کلمهای که عموماً خیلی مثبت نمینماید و در فرهنگ ما به معنای دوری و دوری گزینی است ،عبارتی که بار منفی
آن بیش از مثبتش است؛ اما فاصلهها همیشه بد نیست چنانکه این روزها این واژه تبدیل شده به نقل محافل خبری،
بهداشتی ،پزشکی ،سیاسی و غیره و همه بر فاصله گرفتن تأکید دارند .فاصلهای فیزیکی که به صورت اشتباه فاصله اجتماعی
خوانده میشود .از ابتدای شیوع ویروس کرونا ،همزمان با پژوهشهای علمی و پزشکی برای شناسایی ماهیت ،پیشگیری و
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باال بودن سطح تعامالت
بین سکونتگاهی

کم روستاها با شهرها
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جغرافیایی بین
سکونتگاهها

31

تحلیل فضایی شیوع کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند

32

فردی به عنوان مؤثرترین اقدام پیشگیرانه تأکید داشته و دارند .متخصصان امر در این حوزه مؤکدا اعالم میکنند با
سهلانگاری در رعایت فاصلهگذاریهای فیزیکی و هوشمند همچنان شاهد شیوع کرونا در کشورهای جهان خواهیم بود.
شرکت کنندهای میگوید:
« ...موج دوم کرونا آغاز شده است و علت آن سهلانگاری در رعایت فاصلهگذاری است .فاصله فیزیکی رو به فراموشی است.
فرهنگسازی از ضرورتهای موفقیت در اجرای طرح فاصلهگذاری است .کسانی که فاصله فیزیکی را رعایت نمیکنند باعث
میشوند افراد دیگری که توصیههای بهداشتی را رعایت میکنند ،به خطر بیافتند .اکنون دیگر باید همه مردم بپذیرند که
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درمان آن ،دانشمندان و متخصصان امر بر رعایت فاصله فیزیکی میان انسانها و رعایت جدی موازین و توصیههای بهداشت

فاصلهگذاری فیزیکی و رعایت بهداشت فردی ،به جزء جداییناپذیر از سبک و روش زندگی مبدل شده است .»...

سادهسازی ریسک خطر ابتال به کرونا و برگشت مجدد فعالیتها و مشاغل به اشتباه منجر به عادی انگاری کرونا در ذهن
مردم شده است .در این باره یکی از اهالی شهرستان دماوند بیان میکند:
« ...اصالً نباید ترس مردم از کرونا از بین برود ،بلکه باید روزبهروز اهمیت بیشتری به رعایت بهداشت در این شرایط بدهند .با
سادهسازی ریسک خطر ابتال به کرونا مردم فکر میکنند که ویروس کرونا ضعیف شده است که این موضوع از خود ویروس
خطرناکتر است .»...
•

کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها

نواحی روستایی با جمعیت زیاد اکثراً در فاصله و مسافت نزدیک به شهرها قرار دارند .حجم باالی جمعیت بدون رعایت
نکات بهداشتی میتواند آمار ابتال به بیماری کرونا را افزایش دهد ،همچنان که در این شهرستان روی داده است .در این
شهرستان بیشتر مبتالیان از نواحی روستاییاند که هم تراکم جمعیت در آنها باالست و هم در فاصله نزدیک به شهر قرار
داشتهاند؛ بنابراین تراکم و میزان جمعیت با تعداد مبتالیان میتواند رابطه مستقیم داشته باشد .یکی از مصاحبه شوندگان
بیان کرد:
« ...اصوالً نواحی روستایی دارای جمعیت بیشتر نسبت به دیگر نواحی روستایی با جمعیت کمتر ،تعداد مبتالیان به بیماری
کرونای بیشتری دارد .این نواحی با جمعیت زیاد به شهر نزدیکاند .»...
•

باال بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی

کرونا یکی از بیماریهای با بروز باال در شهرستان دماوند است .اگر به این شهرستان به عنوان یک منطقه گردشگری و
میهمانپذیر نگاه کنیم ،برخی از خانوارهای شهری ،به خصوص خانوارهایی که اقوام و فامیل آنها در نواحی روستایی خانه
داشتهاند یا خود صاحب خانه و ملک در این شهرستان بودهاند (اشاره به وجود خانههای دوم در روستاهایی مانند ائینه
ورزان ،آرو ،زیارت باال و  ،)...در ایام شیوع کرونا اقدام به مهاجرت موقت به نواحی روستایی و اسکان در اقامتگاههای
روستایی کردهاند .این امر به ویژه در ابتد ای شیوع کرونا بیشتر مشهود بوده است .در هر صورت رفتوآمدهای موقت دوران
کرونا از نواحی شهری به روستاها به نوبه خود میتواند سبب افزایش شیوع این بیماری در مناطق مربوطه شود ،به ویژه که
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روستایی را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد .از طرف دیگر در فرهنگ روستایی دیدوبازدیدها و رفتوآمدها در محیط روستا و
روستاهای اطراف (خویشاوندی و نیروی کار) هنوز رنگ و بوی گذشته را دارد و سفر به شهرها برای خرید مایحتاج زندگی و
تهیه نهادههای تولید و ابزار کار پابرجاست .در این خصوص اکثریت مصاحبه شوندگان بیان میکنند که:
« ...بسیاری از روستاییان این شهرستان به دالیل مختلف مانند تهیه هزینههای مربوط به امرارمعاش زندگی و اشتغال با شهر
مراوده اقتصادی-اجتماعی دارند و این جریان جمعیتی باالست .در نتیجه به دلیل اینکه بیماری کرونا در زمره بیماریهای
واگیردار قرار میگیرد ،به راحتی از شخصی به شخص دیگر از طریق جابهجایی جمعیت مثل مسافرت قابل انتقال است .»...

امکانات بهداشتی و درمانی در نواحی روستایی بسیار کمتر از نواحی شهری است .دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و
درمانی (خانه بهداشت و یا بیمارستان) برای آزمایش بیماری یا درمان آن یکی از مؤلفههایی است که آرامش و اطمینان را
به مردم می دهد که در صورت نیاز ،دسترسی به این خدمات وجود دارد .در شرایط فعلی کشور ،بیمارستانهای تعیینشده
برای بیماری کرونا در مناطق شهری است و دسترسی روستاییان به این مراکز با توجه به بعد مسافت ،هزینه رفتوآمد و
هزینه اقامت در شهر ممکن است سخت و دشوار و چه بسا مانعی برای حضور بیماران برای پیشگیری و درمان باشد که خود
تهدیدی برای شیوع بیشتر بیماری است .شرکت کنندهای میگوید:
« ...در برخی موارد روستاهای دارای خانه بهداشت ،پزشک ندارند همچنین چند روستا در مجاورت هم دارای یک خانه
بهداشت است که عالوه بر ارائه خدمات به مردم روستای خودش به روستاهای مجاور نیز خدماترسانی میکند .وقتی فردی
بیمار میشود باید مسافتی را طی کند تا به مرکز بهداشتی-درمانی برسد ،گاهی فرد بیمار به خاطر سختی راه حاضر نیست به
چنین مراکزی مراجعه کند .از طرفی اگر هم مراجعه داشته باشد ،به خاطر سفر به روستای همجوار خود جهت استفاده از خانه
بهداشت ،بیماری را به روستای مقصد میآورد .»...

متأسفانه سرشماری نفوس و مسکن سال  1395به تفکیک آبادی آمار مرتبط با امکانات و تأسیسات زیربنایی روستاها را
ارائه نداده است؛ اما نگاهی به آمار سرشماری سال  ،1390تصویری از دسترسی به خدمات بهداشت و درمانی نشان میدهد
که نگرانکننده است (جدول .)4
جدول  :4برخورداری و عدم برخورداری روستاها از مراکز بهداشتی
برخوردار/عدم برخوردار

تعداد

درصد فراوانی

روستاها

برخورداری

27

40

مومج ،هویر ،ارو ،کالک ،سربندان ،گرمابسرد ،جابان ،ائینه ورزان ،مشاء ،مراء،
کاجان ،زان ،لومان ،وردانه ،بوالن ،دواب ،وادان ،اهران ،ساداتمحله ،اردینه ،جورد،
وسکاره ،چناران ،مهرآباد ،سرخه ده ،چنارعربها ،حصار باال.

عدم برخورداری

40

۶0

دهنار ،کهنک ،یهر ،رودافشان ،مشهدفیروزکوه ،یدره ،سیدآباد ،سقزدره ،مقانک،
خسروان ،اسالم آباد ،دشتک ،کالدشت باال ،کالدشت ترقی ،لونه ،کالدشت پایین،
اوزن دره ،حسینآباد ،حصار پایین ،علیآباد والی ،خرم ده ،تمیسیان ،زره در،
اوچونک ،زیارت باال ،تنگه ،چشمه ابراهیم ،محمودیه ،هاشمک ،اتابک کتی ،اتابک
شمس ،بیدک ،هزاردشت ،گل آهک ،گندک ،چشمهها ،خورین ،عباسآباد ،نوده،
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در نواحی روستایی امکانات بهداشتی و درمانی بسیار ضعیفتر است .لذا عدم تدبیر مناسب در این خصوص میتواند جمعیت
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۶7

جمع

100

-

منبع :شناسنامه آبادیهای شهرستان دماوند1390 ،

مطابق (جدول  ،)4از  ۶7نقطه روستایی دارای سکنه 27 ،روستا ( 40درصد) ،از خدمات مراکز بهداشتی برخوردارند و 40
روستا ( ۶0درصد) فاقد هرگونه مراکز خدمات بهداشتی-درمانی هستند .امیدواریم این ارقام تاکنون بهبود یافته باشد و از
نگرانیها بکاهد ،هر چند که گفتههای اهالی شهرستان دماوند گویای آن است که امکانات بهداشتی و درمانی در نواحی
روستایی بسیار کم است ،بهگونهای که از نظر آنان ضعف در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی تأثیر مهمی در شیوع بیماری
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یلقان دره.

کرونا داشته است.
مقولههای اصلی علل شیوع بیماری کرونا در ناحیه روستایی شهرستان دماوند» را در قالب مدل به دست آمده از نظریه
زمینهای مشاهده کرد (شکل .)4

شکل  :4مدل زمینهای ارتباط بین مقولههای اصلی علل شیوع بیماری کرونا

در یک دستهبندی بر اساس هر یک از مقوالت به دست آمده ،میتوان اذعان نمود که  ۶مقوله اصلی بر یکدیگر اثرگذاری و
اثرپذیری دارند .در این میان از یکسو ضعف در اطالعرسانی از مخاطره کرونا بر سادهسازی ریسک خطر ابتال به کرونا اثر
میگذارد و از سویی این عامل منجر به ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با کرونا و ضعف در ارائه خدمات
بهداشتی-درمانی میشود .کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها عاملی برای باال رفتن سطح تعامالت بین
سکونتگاهی است؛ در نتیجه مجموع عوامل ،زمینهساز گسترش کرونا را سبب میشوند.
پس از شرح عوامل اثرگذار در شیوع بیماری کرونا که از طریق مصاحبه به دست آمد ،مجموع این عوامل در قالب نقشه
نمایش داده میشوند (شکل  .)5البته بایستی عنوان کرد که برخی از این عوامل عینی و برخی ذهنیاند .مثالً توصیف
مفاهیم عینی (مانند مراکز درمانی-بهداشتی) جزء مفاهیم مستقل و واقعی هستند که با تفکر انسان تغییر نمیکنند .این
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ساخته ذهن انسان است و از فردی به فرد دیگر فرق میکند  .این دسته از مفاهیم قابلیت نمایش بر روی نقشه را ندارند .با
وجود این ،مطالعه آنها برای جغرافیدانان تفاوتی ندارد ،زیرا جغرافیا همه این هستیهای عینی و ذهنی را در چارچوب
پراکندگی مطالعه میکند.

برای معنیدار بودن رابطه بین عوامل مؤثر بر شیوع بیماری در منطقه مورد مطالعه به عنوان متغیرهای مستقل با بیماری
کرونا به عنوان متغیر وابسته در محیط  SPSSاز ضریب همبستگی پیرسون 1استفاده شد (جدول .)5
جدول  :5ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
عوامل  /متغیر
ضعف در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی

)Sig. (2-tailed
0/00

Pearson
** 0/23

باال بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی

**

کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها

*

0/20

سادهسازی ریسک خطر ابتال به کرونا

*

0/19

ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با مخاطره کرونا

*

0/17

0/02

0/1۶

0/05

ضعف در اطالع رسانی رسمی از مخاطره کرونا

0/01

0/21

0/02
0/02

* .همبستگی در سطح 0/05؛ ** .همبستگی در سطح 0/01

Pearson Correlation Coefficient

1
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شکل  :5عوامل مؤثر بر پراکنش بیماری کرونا مبتنی بر نگرش جامعه محلی
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دسته از مفاهیم قابلیت نمایش بر روی نقشه جغرافیایی را دارند؛ اما مفاهیم ذهنی (مانند فاصله فیزیکی) جزء مفاهیم
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3۶

گویای آن است که بین عوامل ششگانه مؤثر در شیوع کرونا که شامل ضعف در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی ( ،)0/23باال
بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی ( ،)0/21کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها ( ،)0/20سادهسازی ریسک
خطر ابتال به کرونا ( ،)0/19ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با مخاطره کرونا ( )0/17و ضعف در
اطالعرسانی رسمی از مخاطره کرونا ( )0/1۶است ،رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد.
برای آگاهی از نوع الگوی پراکنش این  ۶عامل از مدل تحلیل خودهمبستگی فضایی موران استفاده و نتایج آن در (جدول
 )۶ارائه شده است.

عوامل  /متغیر

P-value
0 /00

خوشهای

باال بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی

0 /23

1 /0۶

0 /00

خوشهای

کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها

0 /17

0 /9۸

0 /00

خوشهای

سادهسازی ریسک خطر ابتال به کرونا

0 /13

0 /72

0 /00

خوشهای

ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با مخاطره کرونا

0 /10

0 /۶7

0 /00

خوشهای

ضعف در اطالع رسانی رسمی از مخاطره

0 /0۸

0 /05

0 /00

خوشهای

ضعف در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی

Moran's Index
0 /4۶

Z-score
1 /13

الگوی پراکنش

با توجه به اینکه در (جدول  ،)۶مقدار شاخص موران برای تمامی عوامل مثبت و نزدیک به یک است و همچنین با توجه به
اینکه میزان خطای آنها ( )P-valueصفر است ،هر  ۶عامل توزیع خوشهای دارند( .شکل  )۶نیز ،مدل موران را برای  ۶عامل
مؤثر در شیوع بیماری کرونا به صورت گرافیکی نشان میدهد .طبق این شکل نحوه پراکنش عوامل به شکل خوشهای است.
خوشهای بودن این عوامل نشاندهنده این است که مقادیر عوامل خودهمبستگی فضایی دارند .در نتیجه با بررسی علل و
عوامل اشاره شده ،استنباط میگردد که روند شیوع بیماری در منطقه مورد مطالعه میتواند تحت تأثیر هر یک از عوامل قرار
گرفته باشد.
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جدول  :6مقادیر به دست آمده از آمار خودهمبستگی فضایی برای هر یک از عوامل
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حاصل همبستگی پیرسون در (جدول  ،)5معنیدار بودن  ۶عامل مستقل را نشان میدهد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون
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نتایج درصد مبتالیان به بیماری کرونا طبق آمار مرکز بهداشتی-درمانی شهرستان دماوند (از ابتدای فروردینماه  1399تا
پایان تیرماه  )1399گویای آن است که تمامی نقاط روستایی این شهرستان دارای بیمار مبتال به کرونا بوده است .از مجموع
 ۶7روستا ،به ترتیب  21نقطه روستایی ( 31/34درصد) و  1نقطه روستایی ( ،)1/49کمترین و بیشترین تعداد مبتالیان به
بیماری کرونا را به خود اختصاص دادهاند .تحلیل الگوی فضایی لکههای داغ و منحنی بیضوی جغرافیایی جهتدار نشان داد
بیشترین لکههای داغ در سمت غرب و شمال غربی شهرستان قرار دارند و روستاهای قرار گرفته در این لکهها با
برخورداری کم از مراکز بهداشتی-درمانی تقریباً دارای تراکم جمعیتی باالیی هستند که در مجاورت یکدیگر و نزدیک به
شهرها و در مسیر و جاده اصلی قرار دارند .بیشترین لکههای سرد نیز در نواحی شرق و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه
قرار گرفتهاند .با استناد به برخی نظریههای مختلف همچون نظریه پخش فضایی تورستن هگستراند ،نظریه فن تونن و
نظریه مکان مرکزی والتر کریستالر میتوان عنوان کرد که الگوهای پیچیده پراکندگیها گرچه بینظم به نظر میآیند ،اما
پراکنش آنها قابل درک و شناخت بوده و میتوان آنها را کشف کرد و به ساختار یا علت تشکیل آنها پی برد .بدین
منظور نتایج مصاحبه صورت گرفته جهت شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر در الگوی پراکنش فضایی این بیماری ،بر  ۶عامل
و علت مؤثر تأکید داشته است .به منظور بررسی رابطه بین  ۶عامل شناسایی شده و مؤثر بر شیوع بیماری در شهرستان
دماوند نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین هر یک از این عوامل یعنی ضعف در ارائه خدمات بهداشتی-درمانی
( ،)0/23باال بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی ( ،)0/21کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها (،)0/20
سادهسازی ریسک خطر ابتال به کرونا ( ،)0/19ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با مخاطره کرونا ()0/17
و ضعف در اطالعرسانی رسمی از مخاطره کرونا ( )0/1۶رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد .نتایج خودهمبستگی
فضایی موران برای آگاهی از نوع الگوی پراکنش این  ۶عامل نشان داد که با توجه به مقدار مثبت و نزدیک به یک شاخص
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شکل  :6گرافیک تحلیل خودهمبستگی فضایی موران بر مبنای  6عامل مستقل

3۸
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واقع خوشهای بودن این عوامل نشاندهنده این است که مقادیر عوامل خودهمبستگی فضایی دارند .در نتیجه با بررسی علل
و عوامل اشاره شده ،استنباط میگردد که روند شیوع بیماری در منطقه مورد مطالعه میتواند تحت تأثیر هر یک از عوامل
قرار گرفته باشد .نتایج یافتههای این پژوهش با پژوهشهای انجام گرفته توسط (2020( ،)Ahmadi et al., 2020

Wang et

 )Azarafza et al., 2020( ،)Raeisi et al., 2020( ،)al.,تا حدودی قرابت داشته است.
نتیجهگیری
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موران بر ای تمامی عوامل و همچنین با توجه به اینکه میزان خطای آنها صفر است ،هر  ۶عامل توزیع خوشهای دارند .در

با توجه به نتایج و تفسیر انجام گرفته ،بیماری کرونا و شیوع آن (در چارچوب تحلیل فضایی) ،در نواحی روستایی دارای
بهداشتی-درمانی ،باال بودن سطح تعامالت بین سکونتگاهی ،کوتاه بودن فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها ،سادهسازی
ریسک خطر ابتال به کرونا ،ضعف توجه جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با کرونا و ضعف در اطالعرسانی رسمی از
کرونا در شیوع بیماری) است ،ولی در این میان ،نقش ضعف در ارائه خدمات بهداشتی -درمانی و باال بودن سطح تعامالت
بین سکونتگاهی از اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار است .بر این اساس ،از جنبه مفهومی (نظری) میتوان
ادعا نمود در تحلیل فضایی بیماریها (از جمله کرونا) شکلگیری الگوهای پراکنش فضایی متأثر از دسترسی به خدمات
بهداشتی-درمانی ،سطح تعامالت بین سکونتگاهی ،فاصله جغرافیایی بین سکونتگاهها ،ریسک خطر ابتال به بیماری ،نگرش
جامعه محلی به اصول مواجهه بهداشتی با بیماری و نحوه اطالعرسانی رسمی در مورد شیوع بیماری است .با توجه به
اهمیت این عوامل ،توجه به آنها میتواند نقش مهمی در مدیریت و برنامهریزی جهت مقابله با بیماری داشته باشد .لذا
انجام پژوهشهای مشابه برای باال بردن اعتبارپذیری این عوامل از اهمیت برخوردار است .انجام این تحقیق با محدودیت
دسترسی به دادهها (به علت مخفی کردن بیماری به سبب ترس از پسزدگی اجتماعی یا احساس نگاه مجرم گونه به
بیماران کرونا) و ضعف انجام پژوهشهای معتبر روبرو بوده است.
منابع
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