
   
  

۲۰۲۰سپتمبر    

 ویروس کرونا و صدای مردم 
 

 های کلیدی یافته 

اما   ؛ هستند  ویروس کرونا زنان و ساکنان شهرها نگران 

 است.   ی نگرانی مردان بیشتر فقر و بیکار 

به این    ؛دهندگان زن بیشتر نگران ویروس کرونا هستند پاسخ 

دلیل که زنان خود را مسوول مراقبت از صحت اطفال و  

دانند. همچنان در رابطه به تاثتر  اعضای دیگر خانواده م 

بسته بودن  به دلیل  .  اند شان نگران  کرونا بر آموزش اطفال 

ان(مکاتب )از ماه حمل  ی  از زنان روستانی  ، ایل متر
برخی

شورشی  اطفال شان توسط گروه های  ند که مبادا نگران 

 جذب شوند. 

ها شنیدم که شورشیان سیع دارند نوجوانانی را  از همسایه »

اند جذب  س دور مانده و که به دلیل بسته بودن مکاتب از در 

 نگران ا
ً
                        .«خود هستموالد های کنند. من شدیدا

 فاریاباز والیت  مادر پنچ فرزند،  -

ی نسبت به  به خصوص ساکنان روستا، مردها،  نگرانی کمتر

ویروس کرونا دارند. بیکاری و فقر، که در نتیجه قرنطینه  

ین نگرانی  بسیاری از آنها،  . شان است افزایش یافته، مهمتر

هانی که روزمزد هستند، به سختر غذای خود را  آن بویژه 

ی م  ی دلیلکنند. تامیر   خواهان  ، آنها با انکار کرونا به همیر

 . استند برگشت به کار 

ان و زنان را بیشتر   ویروس کرونا و قرنطینه ناشی از آن، دختر

 از بقیه اعضای فامیل متاثر ساخته است. 

ی را   ]نسبت به مردان[زنان  چالش ها و نگرانی های بیشتر

 شان گزارش کرده اند.  
ی
ات کرونا بر زندگ در مورد تاثتر

مسوولیت زنان و فشار روانی بر آنها بر اثر این اپیدم عمدتا  

ی به دلیل مشکالت اقتصادی افزایش یافته   در جریان قرنطیر

 است.  

تعداد زیاد زنان فعالیت های اقتصادی و تجاری شان را که   

صنایع دستر و فعالیت های درآمد زای دیگر م  ل شام

ه به دلیل  قاضا و تولید تی  گردد، از دست داده اند. زنجتر

  بسته شدن مارکیت ها و مختل شدن سیستم حمل و نقل

  . به شده است  و در نتیجه فعالیت های آنها متاثر گسیخته  

که در سکتور    باور پاسخ دهندگان مرد و زن، تعداد زیاد زنانی 

 نکات مهم 

بلکه  ؛توطئه نه  این ویروس پذیرند کهمردم در مناطق شهری و روستانی در مورد ویروس کرونا آگایه دارند و م 

دود مردان از شککککککککککککککککهرهکا حکک اسکککککککککککککککککت. بککا این حککال، تنهککا زنککان از منککاطق شککککککککککککککککهری و روسککککککککککککککککتککانی و تعککداد ممرض یکک  

ی مکرر دسککت ی از شککیوک کرونا )مانند شککسککیر دهند. دیدگاه مردان، بخصککوص ها( را انجام م رهنمودهای جلوگتر

 م 
ی
 که در مناطق روسککتانی زندگ

درحایل که امامان ؛  کنند، در مورد ویروس کرونا متاثر از شککایعات اسککتکسککانی

ون، برای یتلویز  . مسکککککککککککککککککاجکد و بزرگکان محکل در منکاطق روسککککککککککککککککتکانی بکه مردم در مورد ویروس کرونکا آگکایه م دهنکد 

ش دارند، منتع مورد اعتماد  یت مردم م م باشکککککد کسکککککانی که به آن دسکککککتر خواهند بدانند چه زمان، در کجا . اکتر

ش خواهند داشت.  ی کرونا دستر   و چگونه به واکسیر

 

۲۰۲۰سپتمبر                       ماهنامه پژوهشی  



    

ی وظایف شان را از دست داده   خصویص کار م کردند نتر

 اند. 

ی  مکتب خصویص معلم هستم. بخاطری که   ر د ن»م

مکتب ها بسته است، از هشت ماه بدین سو هیچ عایدی  

 ندارم.«  

 شنونده رادیو از والیت کندز  -

 اجتمایع زنان را متاثر کرده؛ به  
ی
ویروس کرونا همچنان زندگ

 نیم توانستند در گردهمانی  
ی نحوی که آنها در جریان قرنطیر

تاثتر  ُبعد  کت کنند. اینها و مراسم؛ چون عروش ها شی 

 کرونا بر زنان بخاطری مهم است که ارتباطات زنان با  

ون از خانه نسبت به مردان کمتر است. ویروس   دنیای بتر

ان را متاثر کرده است و تعدادی از  کرونا  تحصیل دختر

ان شان   ی دختر خانواده ها به بهانه ء ویروس کرونا، مانع رفیر

 به مکاتب م شوند. 

ون استند   که مخالف کار کردن زنان در بتر
  ، "برای کسانی

نام بعضی از   وانمت مم باشد. ویروس کرونا بهانه خونی 

ی    ا فامیل های منطقه ما ر  ای شان اجازه رفیر م که به دختر بگتر

  و حتر مانع درس خواندن شان م   دهند نیما به مکتب ر 

 ."وندش

ی -  ف  شنونده رادیو از مزار شی

 

ش به خدمات    موج دوم کرونا آمدن  زنان نگران   و عدم دستر

آنها به خدمات صیح برای تداوی   . ابتدانی صیح اند 

. کمتود کارمندان  بیماران کرونا و امراض دیگر نی باورند 

ی  ان  صیح زن در بعضی والیات نتر بر نگرانی زنان و دختر

 . افزوده است 

. زنان در  ند موج دوم کرونا ا زنان در همه والیات نگران 

ش محدود به خدمات ابتدانی صیح  
روستاها نگران دستر

  ستند. کمتود کارمندان صیح زن در بعضی والیات و حتر ه

ول کویددر   ی از نگرانی های   ۱۹-مراکز اختصایص کنتر نتر

زنان است. طتق گفته های شنونده های رادیو و اعضای  

انکشافی از والیت های بلخ، دایکندی و فاریاب،  شوراهای 

ش کارمندان صیح به مناطق  ، دستر تهدیدات امنیتر

نگارانی که اخبار   دوردست را محدود ساخته است. ختی

ویروس کرونا را پوشش م دهند شاهد مواردی بوده اند که  

 بیماران زن از نتود کارمندان صیح زن رنج م برند. 

شاهد بودم ی  زن وقتر فهمید نتیجه آزمایش   ن»م

کرونایش مثبت است در صحن شفاخانه اختصایص کرونا  

افتید و بیهوش شد. کارمند صیح زن در انجا وجود نداشت  

، کارمندان صیح مرد مجتور   د. بعد از مدنر تا او را داخل بتی

ند و تحت مراقبت قرار دهند. اگر این   شدند او را دخل بتی

 بیشتر دارد م  قضیه در ی
ی
  والیت که حساسیت فرهنگ

  بود، ممکن وی را از دست م دادیم چون هیچ مردی نیم

 «. و یا تداوی کند تواند ی  خانم را لمس 

نگار مرد از دایکند -  ی  ختی

 

مردم در مورد رهنمودهای صیح معلومات دارند؛ ویل در  

همه جاها رعایت نیم کنند. زنان و مردان ساکن شهرها  

 
ً
  دهندگان گفته اند شویند. پاسخ دستان خود را م مکررا

ی مکرر دست  ها برای آنها آسان بوده است، اما  شسیر

ی کردن   پوشیدن ماس ،  رعایت فاصله اجتمایع و قرنطیر

خویش در صورت مشاهده عالئم بیماری برای شان سخت  

 .م باشد 

اک  انه؛ مانند  تمام اشتر کنندگان زن و مرد از اقدامات پیشگتر

ی دست  ها، رعایت فاصله اجتمایع، پوشیدن ماس ،  شسیر

 کردن سطوح و اشیا و اجتناب از گردهمانی 
های  ضدعفونی

بزرگ آگاه استند. زنان به طور عموم و مردان ساکن شهرها  

 دستان خود را مگفته
ً
آسانی  شویند؛ چرا که به اند مکررا



    

اند خود را با این عمل وفق دهند. با این حال، عدم  توانسته 

ش به صابون و آب پاک یگ از موانع برای فامیل  های  دستر

 .باشدها مفقتر و کوخ  

ها بیانگر عدم  های برخی از گروه این در حایل ست که، گفته 

آگایه آنها در مورد رفتارهای محافظتر است. افراد فقتر  

معنای فاصله اجتمایع مصئون را نیم دانند.  ساکن شهرها 

برای بسیاری، رعایت فاصله اجتمایع یعتی در آغوش  

ی همدیگر و دست ندادن، که در اوایل شیوک بیماری  ن گرفیر

 آنها کردند؛ اما آن را رعایت م 
ی
به  اکنون روش های زندگ

ی طور، کوخ   .حالت عادی برگشته است ها از عالئم  همیر

 ها در مورد تب و شفه آگاه استند. بیماری کرونا تن

»انجام کمپاین عامه کار اسان است، اما در عمل پیاده  

ی  م باشد کردن موارد آن کار مشکیل  ؛ طور مثال، شسیر

ثانیه کار آسان و یگ از مهم    ۲۰دست ها با صابون برای 

انه ا یت مردم هنگام که  ند ترین اقدام پیشگتر ؛  اما اکتر

ون از خانه  ش به صابون ندارند.« بتر  استند دستر

 دی  شنونده رادیو از والیت هلمن  -

 

دیدگاه مردم در مورد ویروس کرونا هنوز هم متاثر از  

یت پاسخ  دهندگان م پذیرند که  شایعات است. اگرچه اکتر

کرونا ی  مرض است نه توطئه، مردان روستانی باور دارند  

ی رفته است    .این بیماری در افغانستان از بیر

اند قرار  دهندگان گزارش داده را که پاسخ شایعانر بعضی از 

 :ذیل است

مردهای ساکن روستاها به این باور هستند که دولت   •

ی الملیل در مورد کرونا مبالغه  برای جذب کم   های بیر

این ادعا زمانی تقویت شد که در جرگه مشورنر    کند. م 

بانی حکومت در کابل برگزار شد بیش   ی ا با متر صلح اختر

نفر زیر ی  سقف بدون رعایت فاصله  ۴۰۰۰از 

 اجتمایع دور هم جمع شدند. 

ی دارند و آنهانی که در   •
مردانی که تحصیالت کمتر

 م 
ی
کنند  مناطق روستانی هلمند، ننگرهار و بلخ زندگ

  کسانی که رهنمودهای صیح را بیشتر باور اند  به این

اند؛ درحایل که  رعایت کردند بیشتر آسیب پذیر بوده 

کسانی که کمتر محتاط بودند گرفتار این مرض  

 اند. نشده 

اک کننده  • یت اشتر کنند هرگاه  ها فکر م همچنان، اکتر

شخض به این مرض متتال شود، برای مدت شش ماه  

بنابر این، الزم نیست   در مقابل آن مصئون است ؛ 

 .رهنمودهای صیح را رعایت کنند 

ول کرونا برای تداوی مراجعه   • اگر کیس به مرکز کنتر

 وی را با زرق امپول به خاطر  
ً
ان قصدا کند، داکتر

ی از شیوک ویروس م   .کشند جلوگتر

گویند ویروس کرونا دیگر وجود  مردم در منطقه ما م "

  میگوید   باشد، آن قدر که دولتندارد، اگر هم وجود داشته  

 جدی نیست"  

 د  ی  عضو شورای انکشافی از والیت هلمن-

 

کککیل آگایه دیه در مورد ویروس کرونا تل ر م  ککانه ها منتع اصک ک رسک

 گردد

ش دارند، منتع   تلویزیون، برای زنان و مردانی که به آن دستر

اصیل معلومات در مورد ویروس کرونا پنداشته م شود. با  

بیشتر از رادیو برای کسب معلومات  روستانشینان  این حال،  

در مورد ویروس کرونا استفاده م کنند. آگایه دیه توسط  

انه توسط  مالامامان از طریق مساجد و کمپاین خانه به خ

ی منابع معلومات برای این گروه دانسته   بزرگان محل، نتر

شده است. این درحالیست که شایعات از طریق شبکه  



    

های اجتمایع و دوستان و اعضای خانواده ها پخش م  

 گردد. 

»بیشککککککککتر معلومات در مورد کرونا را از تلویزیون بدسککککککککت م 

نشکککی م معلومات    اوریم. گاه گایه از طریق رادیو هم بعضکککی 

شکککود و مال مسکککجد ما هم یگان وقت در مورد مراقبت های 

انه از طریق لودسککککککک یکر مسکککککککجد صکککککککحبت م کند و  پیشکککککککگتر

ی یکبککار  را خککانککه بککه خککانککه  اوراق آگککایه دیهبزرگککان منطقککه نتر

 توزیککککع کردند.«

 ی  عضو مرد شورای انکشافی والیت فاریاب -

ی کرونکا  م خواهنکد بکداننکد    و مردان   زنکان  ککککیر ک ک ک ک ک ک چکه زمکان، واکسک

س خواهد بود.   در کجا و چگونه قابل دستر

آنها همچنان م خواهند در مورد شکککککککککککککایعات از منابع معتتی 

ان  شککککککککککککککامل تلویزیون، رادیو و یا مال امامان مسککککککککککککککاجد و داکتر

ند تا بتوانند درسکککککککککتر یا نادرسکککککککککتر معلومانر را  معلومات بگتر

ایع و دوسککککککککککتان شککککککککککان بدسککککککککککت م که از شککککککککککبکه های اجتم

 کنند. تشخیص   آورند، 

 

 روش تحقیق

مصککککککککاحبه عمیق تلفونی   24داده های این تحقیق از طریق 

والیککککککت هککککککای؛ فککککککاریککککککاب، بلخ، کنککککککدز، دایکنککککککدی،  مردمبککککککا 

سککککککککککککککک تامتی جمع اوری شکککککککککککککککده اوایل ماه  ننگرهار و هلمند در  

 : گروه های که مصاحبه شده اند است.  

 شنونده رادیوشش زن و پنج مرد  -

 پنج زن و دو مرد عضو شوراهای انکشافی محل -

نگار فعال -  شش ختی

 Focus Groupهکمکچکنککککککککان، چکهککککککککار بکحکککککککک   ر  گکرویه )

Discussion  با افراد فقتر سککککککککککککککاکن شککککککککککککککهر کابل و دو بح )

  ر  گرویه با کوخ  ها انجام شده است. 

برای درک بهتر تجربه مردم از ویروس کرونا، از آنها در مورد  

نی های عمده شان، معلومات شان از این ویروس و  نگرا 

ش به معلومات در مورد    دستر
ی
منابع معلومات و چگونگ

ویروس کرونا پرسیدیم. از شنوندگان رادیو خواسته شد  

ی  کنند و از اعضای شوراهای انکشافی   تجارب خود را شی

نگاران در مورد تجارب خودشان و تجارب و رفتار مردم   و ختی

. برعالوه این مصاحبه  ه استن پرسیده شددر محیط شا

و داده های تحقیق با یافته های تحقیقات دیگر نی نی   ها

 . ارزیانی گردیده استش میدیا اکشن در مورد ویروس کرونا  

مبارزه با ویروس  کاری   هقبل از راه اندازی تحقیق، با گرو 

(RCCE )  مشوره نمودیم تا بتوانیم معلومانر را که آنها نیاز

 . این تحقیق بگنجانیمسوالنامه دارند در 

 

 در رابطه به صدای مردم   

 

ی دیدگاه های مردم از ساحانر که در آنجا فعالیت دارند و تحلیل داده   اک گذاشیر ی نهادهای دیگر برای به اشتر ما از سهم گتر

نامه استقبال م کنیم .  با این ایمیل تماس شوید . برای معلومات بیشتر ها و تولید نسخه ختی

rashed.hayati@af.bbcmediaaction.org 

 

 

نامه بازتاب یافته های  مردم نظر ظهار ا براساس پژوهیسی ماهنامه  این در   پژوهیسی تولید گردیده است. هد  اصیل این ختی

دوستانه را برای پالن گذاری و تطتیق بهتر  ست تا نگرانی آنها  مورد درک و فهم مردم از ویروس کرونا و  موسسات صیح و بشی

نامه توسط نی کند برنامه های شان بر اساس نیاز و ارجحیت های جامعه کم    میدیا اکشن با کم  مایل سازمان    ش نی . این ختی

ز کانادا )  ش میدیا اکشن م  نی ( تهیه گردیده و محتویات آن مسوولیت نی Global affairs Canadaصیح جهان و گلوبل افتر

 از خود نی 
ی
یه را حماینی باشد، و هرگونه دیدگایه که در آن ذکر گردیده نمایندگ ت م  ش و یا تمویل کننده های که کارهای ختر

 . کند کنند، نیم  
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