
 177ـ 213  ، صفحات 1399  تابستان ،  22  ، شماره م شش سال  علوم سیاسی،    پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت 

بر اعتماد سیاسی با توجه به نقش  19-تأثیر بیماری کووید
 های اجتماعیگر رسانه تعدیل اثرمیانجی سرمایه اجتماعی و 

 ( 9139/ 12/70: تصویب تاریخ  ـ   28/03/9139: دریافت تاریخ)

 

   1دامغانیان   حسین

   2کشاورز  محمد

 چکیده 

  اکثر  در   زابحران  و   بزرگ   معضل  یک   به  19-کووید  بیماری   حاضر  حال  در  
  کرده   مواجه  زیادی   هایچالش  با  را   دولتی   مسئوالن  و   است   شده   تبدیل   کشورها

 توجه   با  سیاسی   اعتماد  بر  19-کووید  بیماری  تأثیر   این پژوهش  از   هدف.  است
.  باشدمی  اجتماعی  هایرسانه  گر تعدیل  نقش  و  اجتماعی  سرمایه   میانجی  نقش  به

.  است   شده  انجام  پیمایشی   روش   با  و   توصیفی  نوع  از   هدف   لحاظ  از  مطالعه  این
  با  که  است  شیراز  شهری  جامعه  افراد   از   نفر  300  مطالعه  این  در  آمارینمونه  
  گردآوری  جهت  و  اندگردیده  انتخاب  تصادفی،   بندیطبقه  گیرینمونه  روش

  به.  شد  استفاده  لیکرت   ای گزینه  5  طیف   با  ایگویه  30  پرسشنامه  از   هاداده
.  گرفت   قرار  استفاده  مورد  جزئی  مربعات  حداقل  روش   ها، داده  تحلیل   منظور

  برخوردار   مناسبی  روایی   از   گیریاندازه  ابزار  که   است  این   دهندهنشان  هایافته
  7/0  از  بیشتر   پژوهش  هایسازه  تمام  برای  آن  کرونباخ  آلفای  ضریب  و   هستند
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  سرمایه  و  سیاسی   اعتماد  بر   19-کووید  بیماری  که  داد   نشان  هایافته.  باشدمی
  سرمایه  وجود  این  با.  دارد   معناداری  و  منفی  تأثیر  شیراز   شهری  جامعه  اجتماعی
.  دارد  شیراز  شهری  جامعه  سیاسی  اعتماد  بر  معناداری   و   مثبت  تأثیر   اجتماعی
  بیماری  بین   رابطه  در  اجتماعی  سرمایه  که  داد  نشان  پژوهش   این   نتایج  همچنین

 های رسانه  و   کند می  ایفا   گری میانجی  نقش  سیاسی  اعتماد   و   19-کووید
  تعدیل   را  سیاسی  اعتماد  و  19-کووید  بیماری  بین  رابطه  توانندمی  نیز   اجتماعی

 . نمایند
های ، اعتماد سیاسی، سرمایه اجتماعی، رسانه19-بیماری کوویدکلیدی: گان واژ

 . شهری شیراز اجتماعی، جامعه
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 مقدمه 

ای نادر از ویروس کرونا در سطح شهر ووهان در  نمونه  2019در اواخر دسامبر  
های چین و کشورهای جهان  استان  کشور چین ظهور پیدا کرد و متعاقباً در همه

،  19-از زمان شروع بیماری کووید(.  Han et al,2020:12)کرد  گسترش پیدا  
پاسخدولت دادهها  بیماری  این  به  متفاوتی  پاسخهای  کشورها اند.  اولیه  های 

تواند بر مبنای مناسب، دانش علمی و آزمایشات پزشکی باشد، بلکه بیشتر  نمی
سی تصمیمات  بر  حوزهمبتنی  متخصصان  با  مشورت  و  است.  اسی  مختلف  های 

دهند، برخی دیگر بر توانایی سیستم  ها اقتصاد را در اولویت قرار میبرخی دولت
تمرکز می با خطر مرگ  مقابله  و  بیماران  این  ایمنی  موازات گسترش  به  کنند. 

درجه دولت  بحران،  به  اطمینان  و  اعتماد  عدم  از  میباالیی  شکل  و  ها  گیرد 
بینی نماید  های مختلف را به این بیماری پیشتواند واکنش دولتکس نمییچه
(Chatzopoulou, 2020:5.)    بعنوان یک متغیر مؤثر و کارآمد اعتماد سیاسی 

زمان بحران  در  کوویدوقوع  بیماری  همچون  می  19-هایی  شمار  رود  به 
(Limaye, 2020: 14  سیاسی مسئوالن  به  مردم  که  در صورتی  اعتماد (.  خود 

دانند. در نتیجه، مردم پذیرش بیشتری  ها را بیشتر میکنند، امکان تحقق فعالیت
در مقابل خطرات و مشکالت خواهند داشت و تضادهای گفتمانی به طور قابل  

 ( یافت  خواهد  کاهش  سرمایه   Wardman, 2016:1224  &Mythenتوجهی   .)
ویژگی به  گروهاجتماعی  اجتماعی  اعهای  همچون  شبکهها  و  هنجارها  ها  تماد، 

تواند کارایی اجتماع را با تسهیل اقدامات هماهنگ شده بهبود  اشاره دارد که می
رشته از  بسیاری  در  اجتماعی  سرمایه  بررسی  بخشد.  و  بحث  مورد  علمی  های 

( است  گرفته  قابل    سرمایه(.  Murayama,2015:43قرار  دارایی  یک  اجتماعی 
د و  جوامع  افراد،  برای  بحرانولت توجه  بروز  هنگام  در  بویژه  آنها  و  های  ها 

همهبیماری کوویدهای  بیماری  همچون  می  19-گیر  های رسانهشود.  محسوب 
می قادر  را  کاربران  که  هستند  قدرتمند  ابزاری  به  اجتماعی  توجه  با  تا  سازند 
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دهند گسترش  را  خود  دانش  افق  اطالعات،  با  مرتبط   & Kaur) مطالب 

Chahal, 2018: 105 .)های اجتماعی به هنگام  بسیاری از افراد حاضر در رسانه
بحران می وقوع  بحران  آن  پیرامون  غلط  اطالعات  انتشار  به  افراد  ها  و  پردازند 

کنند. این امر  مختلف بدون داشتن تخصص الزم پیرامون آن پدیده، اظهارنظر می
استرس عمومی و ترس  های دیگری همچون  شود که بحران خود باعث می به نوبه

-(. یکی از اصلیLlewellyn, 2020:373از آن بحران در جامعه بوجود آید )
های شایستگی دولت، داشتن مقبولیت میان مردم است که از طریق  ترین مؤلفه

افراد در جامعه بسیاری از  کند.  اجتماعی تبلور پیدا می  اعتماد سیاسی و سرمایه
دلیل  امروز   به  به  اعتماد  جامعه  سیاستکاهش  سیاسی  مسئوالن  و  دولت  های 

الشعاع قرار  اجتماعی در جوامع تحت  اند و سرمایهخود، دچار سرخوردگی شده 
  شناختی و روانشناختی جامعهها در مورد اثرات  با این حال پژوهشگرفته است.  

مردم    بر  19-کوویدویروس   سیاسی  میزاناعتماد  آنها   سرمایه  و  اجتماعی 
 رسد.  ناکافی به نظر می 

 مبانی نظری و توسعه فرضیات پژوهش 

 1اعتماد سیاسی 

یک فرسایش قابل توجه از اعتماد به سیستم   در کشورهای غربی،  1980از دهه 
می دیده  سیاسی  نهادهای  در  بویژه  و  پلیس  اعتماد  حقوقی،  کلی  طور  به  شود. 

های حکمرانی خوب در ارتباط  کشورها با شاخصسیاسی و اجتماعی در بیشتر  
شاخصمی در  کشوری  چقدر  هر  که  طوری  به  در  باشد،  خوب  حکمرانی  های 

بود   خواهد  باالتر  جامعه  آن  در  سیاسی  اعتماد  میزان  باشد،  باالتری  سطح 
(Newton,2018:964  .)  طی و    20در  سیاسی  علوم  دانشمندان  اخیر،  سال 

که جهان غرب با بحران اعتماد سیاسی مواجه است    اند شناسان اذعان کردهجامعه

 
1. Political Confidence 
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(Lu,2014:133  افراد به دلیل تمایالت سیاسی، ممکن است نسبت به کسانی .)
کنند، ادراکات متفاوتی داشته باشند  را منتشر می 19-که اخبار مربوط به کووید

میو صحبت مطرح  آنها  فکری  مخالفان  از سوی  که  یا  هایی  نکنند  قبول  شود، 
افراد   آن  در  که  بگیرید  نظر  در  را  موقعیتی  باشند.  داشته  مختلفی  تفسیرهای 

و چهره منابع خبری  از  اطالعات  شنیدن  به  عقاید  تمایل  با  متناسب  دولتی  های 
برای   ترجیحاتی  یا  سیاسی  تمایل  که  دلیل  این  به  و  باشند  داشته  خود  سیاسی 

چنین آنه  شنیدن  که  دلیل  این  به  یا  دارند  را  خبری  اخباری  منابع  معتقدند  ا 
( هستند  برخوردار  بیشتری  اعتبار  از   ,Mullainathan & Shleiferمذکور 

میبحران(.  45 :2005 مختلف  از  های  توجهی  قابل  فرسایش  به  منجر  تواند 
ها دست و پنجه نرم  هایی شود که به سختی با این بحراناعتماد مردم به دولت

های عینی  غاز یک بحران بالقوه که دادهدر آ(.  Torrente, 2019:633کنند )می
می دادهیکسان  آن  از  خاصی  تفسیر  فرد؛  باشد،  همه  دسترس  در  یا  تواند  ها 

با رنگ یا رسانهتعبیری که  ای خاص که از  آمیزی سیاسی خاصی مرتبط است 
های مختلف با ترجیحات  نماید. در حقیقت گروهکند مشاهده میآن استفاده می

ای یکسان نگاه کنند  از طریق لنزهای مختلف سیاسی به پدیده   توانندمتفاوت می
پیش نهایت  در  برداشتبینیو  از  ها،  ناشی  متفاوتی  رفتارهای  و  تصمیمات  ها، 

(. این کامالً  Gentzkow et al, 2018:3آید )یک رویداد مشخص به وجود می
ا مواضع کنند تهای اجتماعی استفاده میدهندگان از رسانهآشکار است که رأی

نخبگان سیاسی خود را ارزیابی کنند. آنها به رهبران سیاسی خود اعتماد دارند و  
سیگنال اساس  میبر  شکل  را  خود  نظرات  آنها  دیگر  های  طرف  از  دهند. 

میپژوهش نشان  موقعیت  ها  با  مطابق  سیاسی  نخبگان  دیدگاه  اگر  که  دهد 
 Grossman etاقع گردند )توانند چندان مؤثر وسیاسی و حزبی آنها نباشد، نمی

al, 2020:3پدیده از  نادرست  تفسیر  دلیل  به  فرد  اوقات  گاهی  منفی،  (.  ای 
می نشان  آن  به  نسبت  را  بیشتری  با  واکنش  پدیده  آن  اگر  خصوص  به  دهد 

نتیجه واکنش خصمانه نباشد. در  آنها همسو  به آن  باورهای سیاسی  تری نسبت 
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می ) نشان  موقعیت(.  Barrios & Hochberg, 2020:32دهند  رکود  در  های 
ها، اعتماد سیاسی و نهادی به شدت تحت تأثیر  اقتصادی شدید و بروز نابرابری

بدبین می گیرد و گروهقرار می به دولت  شوند. در  های مختلف اجتماعی نسبت 
سرمایه شرایطی  ارزش  چنین  و  پیدا  اجتماعی  افول  به شدت  نیز  اجتماعی  های 

)می می(.  Newton,2018:965کند  سیاسی  اقدامات  رهبران  و  گفتار  با  توانند 
انتخاب بر رفتار  به شدت  پیشرفت و رعایت  خود  به  و  بگذارند  تأثیر  کنندگان 

کووید ویروس  عمومی  بحران  طول  در  پیشگیری  بگذارند    19-اقدامات  تأثیر 
(Grossman et al, 2020:4.)  عوامل بسیاری از محققان بر این باور هستند که

فرهنگی تأثیر معناداری بر اعتماد سیاسی دارند. محققان دیگر بر این    -اجتماعی
یابد و  سازی اولیه افراد در سراسر زندگی ادامه میباورند که پیامدهای اجتماعی

بر نگرش اعتماد سیاسی  تأثیر فراوانی  های سیاسی و رفتار بزرگساالن از جمله 
اعتمادمی دیگر،  عبارت  به  نمی  گذارد؛  زیاد  سن  افزایش  با  افراد  شود  سیاسی 

(. برخی محققان دیگر نیز بر این باورند که متغیرهای سیاسی  1984،  1)النگتون 
فرهنگی دارای تأثیرات بیشتری بر اعتماد سیاسی    -نسبت به متغیرهای اجتماعی

)می اعتماد  Lu,2014:134باشد  کاهش  که  دارند  اذعان  نیز  دیگر  محققان   .)
شان است، در حالی که برخی  سیاسی در غرب به دلیل نارضایتی مردم از زندگی

ادعا می دیگر  محققان  اتحادیه  از  متحده و کشورهای  ایاالت  مردم در  کنند که 
برخوردارند   نیز  باالتری  رضایت  سطح  از  بیشتر  سیاسی  اعتماد  سطح  با  اروپا 

(Baltatescu,2005:22( اصفهانی  سمیعی  پژو1386(.  در  تأثیر (  خود  هش 
رفتار سیاسی شهروندان در دموکراسی بر  دموکراسی  اروپا،های سهبحران    گانه 

ژاپن و  شمالی  پژوهش    آمریکای  این  در  داد.  قرار  مقایسه  مورد  و  ریشهرا  ها 
  گیری این بحران و پیامدهای آن بر رفتار سیاسی شهروندان در های شکلزمینه

بررسی    یهادموکراسی پیشرفته  دادگصنعتی  نشان  نتایج    بحران  ردید. 

 
1. Langton 
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همه   از  مهمتر  و  سیاسی  رکود  و  انقباض  عمومی،  اعتماد  کسری  مشروعیت، 
دموکراسی" است   "بحران  گردیده  شهروندان  سیاسی  رفتار  تضعیف  به  .  منجر 

های آن در نوسانات ( به بررسی عامل اقتصاد و مؤلفه1390پژوهش خانباشی )
بدس نتایج  شد.  پرداخته  سیاسی  و اعتماد  عوامل  وضع  که  داد  نشان  آمده  ت 

جامعه   در  سیاسی  اعتماد  سطح  بر  بیش  و  کم  جامعه  یک  اقتصادی  متغیرهای 
یافته همچنین  است.  ثبات  مؤثر  میزان  که  است  آن  نشانگر  پژوهش  این  های 

های مهم اقتصادی و فساد مالی )اقتصادی( در جامعه به اقتصادی، وضع شاخص
عتماد سیاسی خواهند داشت. نتایج پژوهش سمیعی  ترتیب، بیشترین تأثیر را بر ا

اقتصادی اروپا و اعتماد شهروندان    میان بحران مالی، (  1394اصفهانی و نیری )
نظام به  خود،اروپایی  سیاسی  بحران   ایابطهر  های  این  و  دارد  وجود    مستقیم 

شکل بیموجب  نوعی  میانگیری  در  به    اعتمادی  نسبت  اروپایی  شهروندان 
اتحادیههای  سیاست کشورهای  تضعیف    نئولیبرالیستی  نهایت  در  و  اروپا 

. پژوهش لو  ت سگردیده ا  های دموکراتیک این کشورهامفروضات بنیادین نظام
به سیاست2014) مردم  اعتماد  تحلیل  و  توصیف  به  بریکس  (   1در کشورهای 

می جنوبی(  آفریقای  و  چین  هند،  روسیه،  برزیل،  پژوهش  )یعنی  این  پردازد. 
شاخص  نشان کیفیت  که  نمیداد  اقتصادی  کالن  اعتماد  های  در  تغییر  تواند 

سیاسی را در پنج اقتصاد پویا و در حال ظهور توضیح دهد. همچنین نتایج این  
های سیاسی در بیشتر موارد تأثیر  پژوهش نشان داد که ترکیب هویت و ارزش

باریوس و   این کشورها دارد.  اعتماد سیاسی  بر  ( در  2020هوچبرگ )بسزایی 
بیماری کووید  در سراسر    19-پژوهش خود نشان دادند که حتی در زمانی که 

تواند باورها را در  کشور آمریکا فراگیر شده است، اما باز هم تعصب حزبی می
مورد واقعیات کمرنگ کند. همچنین این پژوهش نشان داد که باورهای سیاسی  

های مرتبط  گیریو تصمیم   19-کووید  تواند ادراک از خطر ناشی از بیماریمی

 
1. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) 
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تحت را  سالمتی  هم با  از  بسیاری  دهد.  قرار  جمهور  حزبیالشعاع  رئیس  های 
رعایت   به  صرفاً  و  ببندند  واقعیت  روی  بر  را  خود  چشم  است  ممکن 

توجه  های نامناسب دولت بیهای بهداشتی تأکید کنند و به سیاستدستورالعمل
 باشند.  

 191-بیماری کووید

الریه برای اولین بار در  نوعی بیماری ناشناخته شبیه ذات  2019اوایل نوامبر    در
شد کشف  چین  ووهان  منشأ    .استان  نوعی  دارای  ویروس  این  موارد  اولین 

حیوانی بود. با این حال شیوع این عفونت تقریباً به طور کامل از طریق انتقال  
عن به  این ویروس که  است.  انجام شده  انسان  به  کروناویروس   وان یکانسان 

جدید شناخته شد، با سندرم شدید تنفسی حاد همراه بود )باریوس و هوچبرگ،  
با گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و پس از آن به سایر نقاط  (.  2020

و بیماری حاصل از آن    SARS-CoV-2دنیا، کروناویروس جدید با نام علمی  
را در بین مردم جهان به وجود   نگرانی و وحشت زیادی  "COVID-19"به نام

( جهانی (.Ardura, 2020:148آورد  بهداشت  را   2سازمان  بیماری  این  شیوع 
المللی اعالم کرد تا اینکه در تاریخ  بهداشت عمومی بین  نوعی فوریت در عرصه

همه  2020ژانویه    30 بیماری  این  ) شیوع  شد   ,Barrios & Hochbergگیر 

گذاری اجتماعی یا سایر اقداماتی که احتمال تماس بین افراد  (. فاصله2020:33
وگیری از  داد، به عنوان ابزار اولیه برای جل آلوده یا افراد غیرآلوده را کاهش می

(. در یونان Adolph et al, 2020:9معرفی گردید )  19-شیوع بیماری کووید
دولت  است.   اقدامات  بوده  سختگیرانه  شدت  به  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای 

ها را به طور کامل بسته است  ها و مغازهها، رستوراندولت یونان مدارس، کافه
می نظارت  پلیس  توسط  مراکز  این  هم و  در  دانمارک شود.  دولت  راستا،  ین 

 
1. Covid-19 Disease 
2. WHO 
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به دنبال  موضع سخت گیرتری گرفت و در ابتدا مراکز دولتی را تعطیل کرد و 
ها و نهایتاً کلیه مرزهای کشور را بست. با این  ها و مغازهها، رستورانآن کافه

همکاری بر  تکیه  با  دانمارک  دولت  نظارت  حال،  با  خود  مردم  اجتماعی  های 
در  متعادل رفت.  پیش  نرمتری  بسیار  اقدامات  این  سوئد  و  کشور  بود  تر 

واگذار   افراد  به  آن  واکنشمسئولیت  این  ارتباطات  شد.  بیانگر  واضح  های 
باشد و بدین  نوعی اعتماد سیاسی می  دهنده مختلف میان دولت و جامعه و نشان

مسئولیت میزان  میترتیب  مشخص  را  اجتماعی  و  فردی    کند پذیری 
(Chatzopoulou, 2020:25.)  بسیار سریع و در حال   19-بیماری کوویدشیوع

پیرامون  دارای مشکالت  بیماران  برای  ویژه  یک ریسک  دارای  و  تکامل است 
( است  ایمنی  درمان  López et al, 2020: 215سیستم  نبود  به  توجه  با   .)

استاندارد و واکسن مؤثر برای کروناویروس جدید، بهترین راه در شرایط حاضر  
آلودگی و جلوگیری از انتشار آن است. یکی از اقدامات اولیه در این  اجتناب از 

با   نداشتن  تماس  و  نخوردن  اپیدمیک،  مناطق  به  نکردن  مسافرت  وضعیت، 
می وحشی  در  حیوانات  که  افرادی  ناحیه    14باشد.  به  سفر  سابقه  اخیر  روز 

مدت   به  باید  آنها  بدن  دمای  داشتند،  را  در 14اپیدمی  و  شود  پیگیری    روز 
شده برای    صورت مشاهده عالئم بیماری، از وسایل حمل و نقل شخصی یا تعیین

تورنت   (.2020قرار نگرفتن در معرض عموم استفاده کنند )توکلی و همکاران، 
هایی که در جامعه  ( در پژوهش خود نشان دادند که بحران2019و همکاران )
ای مختلف و میزان اعتماد  هاجتماعی گروه  تواند بر سرمایه آید، میبه وجود می

باشد. اثرگذار  آنها  ) سیاسی  همکاران  و  هان  نحوه2020پژوهش  بررسی  به   )  
می کرونا  ویروس  گسترش  و  واکسنظهور  تولید  رویکردهای  و  های پردازد 

کند.  های درمانی برای مقابله با شیوع این ویروس را بررسی میمؤثر و ترکیب
تعد که  داد  نشان  پژوهش  این  طیف  نتایج  با  ضدویروس  داروهای  از  کمی  اد 

در آزمایشات بالینی مورد بررسی قرار گرفته    19-کووید  گسترده علیه بیماری
شود. نتایج مطالعه توکلی و همکاران  است که منجر به بهبودی بالینی بیماران می
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با 2020) مقایسه  در  جدید  کروناویروس  اپیدمی  که  داد  نشان   )
انسانهای قبلی شایع  کروناویروس بیانگر  گسترده  ، در  بوده که این موضوع  تر 

سرایت  و  فوق قدرت  درمان  نبود  به  توجه  با  و  است  ویروس  این  باالی  العاده 
و   آلودگی  از  اجتناب  بیماری،  این  با  مقابله  جهت  راه  بهترین  مؤثر،  واکسن 

باشد.  جلوگیری از انتشار آن از طریق اقدامات محافظتی و بهداشت شخصی می
همکاران 1شرین مطالعه   داروی  2020)  و  یا  واکسن  هیچگونه  که  داد  نشان   )

ماهیت   درک  دلیل  همین  به  ندارد،  وجود  انسانی  کروناویروس  برای  خاصی 
بیماری  این  شیوع  به  پاسخ  برای  آن  بالینی  خصوصیات  و  مهم    ویروس  بسیار 

به گردآوری گزارش به طور خالصه  مطالعه  این  همچنین  در  است.  های خاص 
) آدولف  پردازد.می   19-کووید مورد همکاران  خود  2020و  پژوهش  در   )

سیاست که  کردند  بر  اذعان  تأثیرگذاری  نظر  از  کروناویروس  با  مقابله  های 
و منجر به    میزان اعتماد مردم بسیار دردناک است، زیرا باعث ایجاد محدودیت

این    شود. همچنینلغو رویدادهای مختلف، تعطیلی کسب و کارها و مدارس می
گروه که  داد  نشان  با  پژوهش  متحده  ایاالت  انتخابات  در  رقیب  سیاسی  های 

اند و همین عامل منجر به صدمات جدی  های اجتماعی مخالف بودهگذاریفاصله
( در پژوهش  2020) 2وونگ و جنسن به سالمت و اعتماد عمومی مردم گردید.  

در   سیاسی  مسئوالن  به  عمومی  اعتماد  که  دادند  نشان  سنگاپور  کشور  در  خود 
های مهم مدیریت ریسک به صورت  مواجهه با خطرات به عنوان یکی از مؤلفه

بیماری همه  شود.مؤثر و کارآمد شناخته می یک  با  مواجهه  گیر همچون اما در 
ولبه تبدیل شود. در این شرایط، اعتماد  تواند به یک شمشیر دکرونا، اعتماد می

عمومی به دولت مبتنی بر شایستگی و مراقبت در حقیقت ممکن است مردم را  
رو مردم تالش خود  کم گرفتن خطرات بیماری سوق دهد و از اینبه سمت دست

 
1. Shereen 
2. Wong & Jensen 
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انجام اقدامات فردی جهت کنترل خطرات کاهش دهد. از سوی دیگر   را برای 
اعتماد باشند و تالش چندانی برای اقدامات  دولت بی  مردم ممکن است نسبت به

   مراقبتی نکنند. 

 1سرمایه اجتماعی 

.  کند می استفاده اجتماعی  سرمایه  واژه از  که  است  دانشمندی  نخستین  بوردیو  پیر 
  یک   دارابودن  با  که بالقوه  و  واقعی   منابع  از  ای»مجموعه  را  اجتماعی  سرمایه  او

  تعریف   است«  مرتبط   متقابل  شناخت   و   شدهنهادینه    روابط   از   بادوام   شبکه
  نقش  که  است  کلمن  جیمز  به  متعلق  اجتماعی  سرمایه  دوم  تعریف.  کند می

  عنوان   به  را   مفهوم  و  کند می  بررسی  انسانی  سرمایه  تولید   در   را  اجتماعی  سرمایه
  تعریف  «احزاب   میان  معنایی   هایسیستم  و  هاتفسیر  مشترک،   هایبازنمایی»

  از   نتیجه   یک   عنوان  به  را   اجتماعی  سرمایه  دو   هر   بوردیو  و   کلمن.  کند می
مفهومی  اجتماعی  سرمایه(. Tamer, 2014: 964پذیرفتند )  افراد میان تعامالت

دهنده ارتباطات میان افراد و ارزش حاصل از این  است، همچنین نشان نوبنیاد
اجتماعی به عنوان منابعی  رمایه س (.Cadima et al, 2012:3باشد ) ارتباطات می

ها، حفاظت از هنجارهای گروهی، برخورداری از اعتماد  همچون تبادل مساعدت 
تواند  شود. یک گروه اجتماعی میها تعریف میو اعمال تحریم علیه سایر گروه

های گوناگونی داشته باشد. برای مثال یک محیط کاری، سازمان داوطلبانه  شکل
یا یک جامعه مسکونی می نظر گرفته  و  اجتماعی در  عنوان یک گروه  به  تواند 

( ویژگیPorta, 2014:27شود  به  تعامالت (.  شامل  اجتماعی  روابط  های 
شبکه ارزشاجتماعی،  و  هنجارها  عمل ها،  افراد  برای  منابعی  عنوان  به  که  ها 

کند تا برای دستیابی به منافع دوجانبه با یکدیگر  نماید و یا به افراد کمک میمی
می هم گفته  اجتماعی  سرمایه  کنند،  )کاری   & Villalonga-Olivesشود 

 
1. Social Capital 
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Kawachi,2015: 16  .)ها و هنجارها به خودی خود باعث مشارکت در ارزش
نمی اجتماعی  این ارزشتولید سرمایه  ارزشگردد، چرا که  ممکن است  های  ها 

اجتماعی است که  ای از هنجارهای سیستم  منفی باشد. سرمایه اجتماعی مجموعه
هزینه کاهش  و  جامعه  آن  اعضای  همکاری  افزایش  و  سبب  تبادالت  های 

ها، جوامع  گردد، همچنین سرمایه اجتماعی عملکرد اقتصادی ملتارتباطات می
سازمان میو  قرار  تأثیر  تحت  را  میها  محسوب  مهارت  نوعی  و  شود  دهد 

(smedlund,2008:3.)  عنوان  به  ایگسترده   طور   به   تواندمی  اجتماعی  سرمایه  
این  تعریف   دیگران   با  اجتماعی   روابط  با  مرتبط   منابع  از   حاصل  ارزش   شود. 
  مورد  هاگروه  یا  جوامع  در   عمل   و  فرصت   ساختار  توصیف   برای   ابتدا   در  مفهوم

همکاران،    قرار  استفاده و  )زانیگا  سرمایه  2017گرفت    دهندهنشان  اجتماعی(. 
در  اصلی  روابط   که  هایی ارزش  و   هنجارها  و   اجتماعی  روابط   منابع    را   این 

میمی  هدایت ادعا  بوردیو  است.  سیستماتیک  کند،  تحلیل  و  تجزیه  که  کند 
تواند حجم و ساختار سرمایه اجتماعی را مشخص کند و روابط میان سرمایه می

های  (. گروهTamer, 2014: 965کند )ها را مشخص میاجتماعی و سایر سرمایه
حفرهاجتماع که  تنها  ی  نه  دارد،  وجود  آن  مختلف  اعضای  بین  ساختاری  های 

توانند سرمایه اجتماعی را ایجاد کنند، بلکه منجر به مشکالت زیادی خواهند  نمی
صرفاً   جامعه در  زمانیکه  ابراین، بن (.O’Connor & Gladstone,2018: 43شد )
داشت،   شخصی  روابط  توزیع  هایشبکه   عنوان  به  اجتماعی  سرمایه  وجود 

(. Zuniga, 2017: 37)شد    اضافه  افراد  زندگی  به  روابط   عنصری ارزشمند در
از طریق   ایجاد شده  متقابل  اطمینان  و  اعتماد  از  نوعی  بیانگر  اجتماعی  سرمایه 

اجتماعی یک    شود. سرمایهروابط مبتنی بر شبکه است که در بین افراد ایجاد می 
قابل   افرادارایی  برای  دولتتوجه  و  جوامع  بروز  د،  هنگام  در  بویژه  آنها  های 

شود. از  محسوب می  19-گیر همچون بیماری کوویدهای همهها و بیماریبحران
میان    11تاریخ   را  زیادی  ارتباطات  و  هماهنگی  دانمارک  دولت  مارس، 

کووید   بحران  مدیریت  با  مرتبط  نخست   19واحدهای  وزیر    همچون  وزیر، 
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در  بهداشت،   با حضور  آنها  نمایش گذاشت.  به  پلیس  و  مراکز پزشکی  مدیران 
پیام یکدیگر  انتقال  کنار  را  موضوعات  دادند،  انتقال  را  متنوعی  و  واضح  های 

فعاالن   حضور  و  مشترک  همکاری  از  استفاده  با  را  جامعه  احساسات  و  داده 
سرمایه وجود  برانگیختند.  مدنی  می  جامعه  برناجتماعی  اجرای  های  امهتوانست 

فاصله و  مختلف  مراکز  بستن  بویژه  نماید  دولتی  تسهیل  را  اجتماعی  گذاری 
(Chatzopoulou, 2020:26.)  گروه داراییدر  از  یکی  اجتماعی  های  های 

آید، سرمایه اجتماعی است.  ارزشمندی که در روابط افراد با یکدیگر بوجود می
اجتم سرمایه  افراد،  دیگر  با  نزدیک  روابط  مثال  حمایت  برای  شکل  به  را  اعی 

 & O’Connorدهد )های بحرانی نشان میاجتماعی و عاطفی خصوصاً در زمان

Gladstone,2018: 45  .) به طور کلی، سرمایه اجتماعی به منابع بالقوه و بالفعل
-بدست می  که افراد از دانستن دیگران که بخشی از یک شبکه اجتماعی است 

همچنین سرمایه اجتماعی به   (.2014کاران،  و هم )رمضانپور  آورند اشاره دارد
توسعه کمتر  مفهومی  نظری،  می  لحاظ  تالش  که  است  جنبه  یافته  دو  تا  کند 

تعامالت اجتماعی که بیشتر متمرکز بر سازگاری و مشارکت است و سرمایه که 
توجه   با  کند.  برقرار  هماهنگی  است،  تولید  بر  متمرکز  و  فردی  مفهومی  بیشتر 

بر   اجتماعی، پژوهشمتمرکز  تعامالت  مثبت  اجتماعی  نتایج  های حوزه سرمایه 
نفوذ را فراهم میتالش می به قدرت و  بین سرمایه که دسترسی  تا  کند و  کنند 

مکانیزمگروه که  اجتماعی  کنند  های  ایجاد  یکپارچگی  دارند،  حمایتی  های 
(Granberry, 2014:41  .) عبارتند اجتماعی  سرمایه  مهم  ابعاد  از  از:    برخی 

شبکه همدلی،  و  انسجام مشارکت  اجتماعی،  اعتماد  مشترک،  هنجار  و  ها 
 (. Leana & Pil, 2006: 22جمعی )تعاون و همکاری متقابل و هویت  اجتماعی،  

های جامعه مدنی میان شهروندان و دولت میانجیها و سازماناز آنجا که گروه
ر به مؤسسات عمومی کنند، افزایش سرمایه اجتماعی به نوبه خود منجگری می
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( در پژوهش  2007) 1کیل   (.Newton & Norris,2000:58شود )مؤثرتر می
اجتماعی رابطه نزدیکی برقرار    خود نشان داد که میان عملکرد دولت و سرمایه 

تواند کاهش میزان اعتماد عمومی را جبران نماید و  اجتماعی می  است و سرمایه
افزایش   و  پویایی  به  یافتهمنجر  گردد.  دولت  به  و  اعتماد  بک  پژوهش  های 

سرمایه 2009) 2کستیال  میان  معناداری  و  مستقیم  ارتباط  که  داد  نشان  نیز   )  
پژوهش   نتایج  دارد.  وجود  فنالند  کشور  در  مردم  سیاسی  اعتماد  و  اجتماعی 

شوند،  تر متولد می( نشان داد افرادی که در مناطق دموکراتیک2014) 3لجانجی 
به دنیا مینسبت ب اعتماد  ه افرادی که در مناطق کمتر دموکراتیک  آیند، سطح 

گراسمن  یابد.  اجتماعی آنها نیز افزایش می  باالتری دارند و متقابالً میزان سرمایه
های یابی تلفن( در پژوهش خود با استفاده از اطالعات مکان2020و همکاران )

پیام تأثیر  بررسی  به  توئیتری فرماهمراه  میزان تحرک شهروندان  های  بر  نداران 
حزب  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  توصیهپرداختند.  و  سیاسی  های گرایی 

فرمانداران مبنی بر اقامت ساکنان در خانه، منجر به کاهش میزان قابل توجهی  
ها مشخص گردید که تأثیر  از سفرها و تحرکات افراد گردید و در این پژوهش

دمو فرمانداران  نفوذ  جمهوریو  فرمانداران  از  بیشتر  افراد  کرات  و  است  خواه 
( در  2020و همکاران )  4گان خواه گرایشات پیشگیرانه کمتری دارند.  جمهوری

درمان   کادر  روانی  تعادل  عدم  همچون  دالیلی  به  که  دادند  نشان  پژوهش خود 
گروهبیمارستان بیماران،  میان  در  پزشکی  دانش  وجود  عدم  و  مختلف  ها  های 

دهند و به  آمیز زیادی نسبت به پزشکان نشان میهای خصومتاعی واکنشاجتم
( در  2020) 5کوماس وی و مکبالوگ  اند.اعتماد شدهکادر درمان و پزشکی بی

کووید بیماری  که  دادند  نشان  خود  سرمایه  19-پژوهش  بر  عمیقی   تأثیرات 

 
1. Keele 
2. Back  &  Kestila 
3. Ljunge 
4. Gan 
5. Balog-Way & McComas 

https://scholar.google.com/citations?user=ivYbYJkAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=wuYprWEAAAAJ&hl=en&oi=sra
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شیوه شناسایی    اجتماعی،  بنابراین  گذاشت.  خواهد  مردم  آمادگی  و  تجارت 
   رسد.های مناسب جهت کاهش اثرات این بیماری ضروری به نظر میظرفیت

 1های اجتماعی رسانه

و روند استفاده از آن در   داده در فناوریهای رخبر اثر تغییر و تحوالت و انقالب
های اجتماعی به عنوان ارتباطات، امروزه رسانهدنیا و ظهور فناوری اطالعات و  

ها  های مختلف بشری است. تلقی رسانهها و فرهنگنسلی از فناوری، مهد تمدن
به مثابه اقالم فرهنگی، نه یک روساخت و محصول اجتماعی که یک فرآیند با  

خیزد  منطق زیستاری است. فرهنگ جریانی پویا است که از متن اجتماع بر می
رسان میو  متأثر  نیز  را  رسانهه  که  است  آن  مهم  و  هم  کند  و  ورودی  هم  ها 

)شبیری،   هستند  فرهنگ  خروجی  هم  و  سال،  1396پردازشگر  چند  طی  در   .)
ها های اجتماعی همه افراد جامعه را درگیر کرده است. موفقیت این رسانهرسانه

بستگی دارد  گذاری وقت خود  به تمایل کاربران برای تطبیق و تمایل به سرمایه
(Zhang, 2012:12رسانه .)  به عنوان یک منبع اطالعات و یک های اجتماعی 

در   مدنی  و  با مشارکت سیاسی  مثبتی  به صورت  نظر  تبادل  و  برای بحث  فضا 
می )ارتباط  رسانهSkoric et al,2016:24باشد  عدم  (.  به  منجر  اجتماعی  های 

می باالیی  اطالعاتی  اطالتمرکز  پخش  باعث  و  می گردد  طرف  عات  از  گردد. 
رسانه فزایندهدیگر  طور  به  اجتماعی  اطالعات های  معرض  در  را  شهروندان  ای 

می قرار  دریافت  متنوع  گوناگونی  منابع  از  را  اطالعات  شهروندان  و  دهند 
های اجتماعی ابزاری قدرتمند  (. رسانهZhang & Skoric, 2018:10کنند )می

اشتراک به  محتوا،  ایجاد  نظرات  ایده  گذاریبرای  و  دانش  بیان  و  انتشار  ها، 
اشتراکرسانه است. به  فقط  اجتماعی  محدود  های  اطالعات  ارتباط  و  گذاری 

بازینمی وب،  پخش  بستر  عنوان  به  بلکه  وبالگشود،  و  ظاهر  ها  نیز  نویسی 

 
1. Social Media 
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رسانهشده میاند.  قرار  کاربران  اختیار  در  را  فضایی  اجتماعی  در  های  تا  دهند 
مشارکتی شرکت کنند و آنها را در ایجاد، افزودن یا ویرایش مطالب  های  پروژه

های اجتماعی، اطالعات راجع به وقایع  نویسی و سایتوبالگ وب یاری نمایند.
می ارائه  غیررسمی  روش  به  را  گروه دهند.اخیر  یا  به  جوامع  برای  ها 

دارند. اشتراک تعامل  فرم  پلت  این  در  یکدیگر  با  اطالعات  طور  به   گذاری 
-های اجتماعی به افراد در معاشرت و تعامل با یکدیگر کمک میخالصه، رسانه

رسانهKaur& Chahal, 2018: 220کنند ) افراد حاضر در  از  بسیاری  های (. 
بحران وقوع  هنگام  به  بحران  اجتماعی  آن  پیرامون  غلط  اطالعات  انتشار  به  ها 

پمی الزم  تخصص  داشتن  بدون  مختلف  افراد  و  پدیده  پردازند  آن  یرامون 
می نوبهاظهارنظر  به  امر  این  می  کنند.  باعث  بحرانخود  که  دیگری  شود  های 

آید   وجود  به  جامعه  در  بحران  آن  از  ترس  و  عمومی  استرس  همچون 
(Llewellyn, 2020:37رسانه از  استفاده  موضوع  که  هنگامی  اجتماعی  (.  های 

شود که با تمرکز افراد بر  می  شود، معموالً مفهومی منفی به ذهن متبادرمطرح می
شود. در پاسخ به چنین  گذاشته می   آن، تأثیرات منفی هم بر فرد و هم بر جامعه

ادراک شده  منفی  رسانهاثرات  مورد  مطالعاتی در  -اجتماعی شکل می  هایای، 
های اجتماعی نه تنها در نقش آنها به  اهمیت رسانه (.Cissel, 2018: 44) گیرد

-ی جدید، بلکه در نقش آنها به عنوان یک بستر جدید رسانهعنوان یک سرگرم
رسانه خصوصیات  است.  نهفته  اجتماعی  و  روشای  و  اجتماعی  که  های  هایی 

انداز جامعه دهند و چشمکنند، به تدریج تغییر شکل میمردم از آنها استفاده می
-ر میدرست همانند آنچه در گذشته برای تلفن و تلویزیون رخ داده است، تغیی

رسانه توسط  شده  ایجاد  تغییر  هر  میکند.  اجتماعی  یک  های  عنوان  به  تواند 
)   مؤلفه باشد  اجتماعی  رسانه  .(Zhang, 2018:139تغییر عظیم  از  های  استفاده 

بر روی شکلاجتماعی می تأثیرات زیادی  گیری شخصیت و هویت مردم  تواند 
(. مردم یک جامعه برای Garcia-Gómez, 2017: 157یک جامعه داشته باشد ) 

فعالیت رسانهانجام  از  مختلف  مسائل  حل  یا  خود  استفاده  های  اجتماعی  های 
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ها یا  گیری نگرشتوانند نقش مهمی در شکل های اجتماعی میکنند و رسانهمی
ارتباطات    (.Matabane & Merritt, 2014: 50های افراد داشته باشند )ارزش

رسانه طریق  بااز  اجتماعی  میهای  رفتار  عث  معرض  در  سرعت  به  افراد  شود 
بر هنجارها و رفتارهای شخصی افراد   احتماالً  اتفاق  دیگران قرار بگیرند و این 

 ( گذاشت  خواهد  در  تئوری  .(Chu & Kim, 2011: 102تأثیر  مختلفی  های 
جامعه و  میروانشناسی  استدالل  رسانهشناسی  که  رسانهکنند  بویژه  که  ها  هایی 

به سطح تعامالت می  منجر  از  زیاد است و در شکلباالیی  بسیار  گیری  گردند، 
تئوری هستند.  تأثیرگذار  بسیار  افراد  رفتار  و  و اعتقادات  اجتماعی  تغییر  های 

محیطی با افزایش و   دهد که تغییر به سمت یک محورانسانی توسعه نشان می
باعث   تحوالت  و  فناوری  این  است.  همراه  فناوری  فرهنگی  توسعه  تغییرات 

شود  گذاری آموزش رسمی و کسب تجارت و ثروت میهمچون افزایش ارزش
تواند به نوبه خود مسیرهای توسعه را تغییر دهد. در حال حاضر جوانان به که می

رسانه با  مکرر  میطور  درگیر  اجتماعی  مختلف،  های  کشورهای  در  شوند. 
بر فرآیند  می  تغییرات فرهنگی برجسته از نظر فناوری به وجود آید که احتماالً 

می تأثیر  آن  توسعه  بیانگر  نیز  جمعی  ارتباط  اجتماعی  شناختی  نظریه  گذارد. 
رسانه که  شکلاست  در  جمعی  شناختهای  به  نقش  دادن  افراد  رفتارهای  و  ها 
( دارند  نقش  رسانه(.  Salomon & Brown, 2019:98بسزایی  اجتماعی  های 

با مقابله  برای  تالش  در  کمک،  بحران  مهمی  درخواست  همچون  مختلف  های 
فاجعه به  مربوط  انتشارات اطالعات  و  ایفا میارائه خدمت  را  کنند  های طبیعی 

(Alexander, 2014: 5, Yates & Paquette, 2011: 42  دایر .)( در  2020) 1
رئیس   بازدید  داد که  نشان  و  پژوهش خود  منطقه ووهان چین  از  جمهور چین 

اجتمارسانه میهای  مسئولیتعی  بر  بسزایی  تأثیر  قبال  تواند  در  مردم  پذیری 
( بیانگر این موضوع 2020مقابله با ویروس کرونا داشته باشد. پژوهش لولین )

 
1. Dyer 
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توانند  های اجتماعی همچون، فیسبوک، توئیتر، واتس آپ و ... میبود که رسانه
  )... و  خشم  ترس،  )اعتماد،  مردم  هیجانات  بر  زیادی  خطرات  تأثیر  به  نسبت 

کووید بیماری  از  که    19-ناشی  داد  نشان  پژوهش  این  همچنین  باشد.  داشته 
پیام، منبع اصلی پیام و صحت و اعتبار    کننده بسیاری از مردم نسبت به ارسال

نمی تحقیق  چندان  ) پیام  همکاران  و  لیمای  پژوهش  نتایج  نشان  2020کنند.   )
اعتمادی شهروندان گردند و در  ر به بیتوانند منجهای اجتماعی میداد که رسانه

این   نتایج  بیندازند. همچنین  به خطر  را  مقابل کرونا  بهداشت عمومی در  نتیجه 
رسانه اگر  داد که  نشان  و  پژوهش  باشند  نداشته  مناسبی  اجتماعی عملکرد  های 

بیماری کووید مورد  نتیجه    19-اطالعات درستی در  در  نکنند،  مخابره  مردم  به 
عموم کرد.  اعتماد  پیدا خواهد  کاهش  )ی  و جنسن  پژوهش  2020وونگ  در   )

تأثیر بسزایی در اطالعهای اجتماعی میخود نشان دادند که رسانه رسانی  تواند 
کووید بیماری  پیرامون  مفصل  و  شفافیت    19-منظم  سطح  و  باشد  داشته 

ه  تواند منجر بهای اجتماعی میاز طرف دیگر رسانه  اقدامات دولت را باال ببرد.
ها و مسئوالن در  ایجاد وحشت در میان مردم یک منطقه یا بدنامی برخی دولت

کاربران  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  همچنین  گردد.  کرونا  مهار  با  رابطه 
به   مربوط  اطالعات  و  هستند  حساس  توئیتر  از  دریافتی  اطالعات  به  نسبت 

 ذارند.  گرا در میان دوستان خود به اشتراک می   19-بیماری کووید

 مدل مفهومی  

با توجه به نقش میانجی    اعتماد سیاسیبر    19-تأثیر بیماری کووید  ،در این مدل
اجتماعی   میسرمایه  دانشسنجیده  وجه  در  به  شود.  نسبت  پژوهش  این  افزایی 

-توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به شیوع و همههای پیشین میپژوهش
  موضوعی که مورد غفلت قرار گرفته است، بررسی آثاربیماری کرونا،    گیرشدن

روانشناختیجامعه و  پدیده  شناختی  بر    این  سرمایه نوظهور  و  سیاسی    اعتماد 
رو در این پژوهش آثار این پدیده بر  است. از این  اجتماعی جامعه شهری شیراز
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  و مورد توجه قرار گرفته است  اجتماعی    اعتماد سیاسی و سرمایهروی متغیرهای  
بر    19-همچنین بررسی تأثیر بیماری کوویددر این پژوهش به آن پرداخته شد.  

به نقش تعدیل با توجه  اولینگر رسانهاعتماد سیاسی  برای  بار در  های اجتماعی 
به طور مستقیم رابطه متغیر  متغیر تعدیلاین پژوهش صورت گرفته است.   گر 

دهد اما متغیر میانجی بطور غیرمستقیم  ثیر قرار میأت تمستقل و وابسته را تح 
می قرار  تاثیر  تحت  را  وابسته  و  مستقل  متغیر  متغیر    .دهدرابطه  کلی  طور  به 

  اعتماد سیاسی و   19-بیماری کوویدبه عنوان رابط بین  سرمایه اجتماعی میانجی
اعتماد  و    19-بیماری کوویدگیرد و به صورت غیرمستقیم میزان رابطه  قرار می
ت  سیاسی  تحت  میأرا  قرار  تعدیلهمچنین    .دهدثیر  رسانهکنندمتغیر  های ه 

را تحت  اعتماد سیاسی  و    19-بیماری کوویدجهت یا شدت رابطه بین    اجتماعی
 .دهدتأثیر قرار می

 مفهومی پژوهش. مدل  1شکل

 گردد؛فرضیات پژوهش به صورت زیر تعریف میبا توجه به مدل مفهومی،  
 منفی و معنادار است.    اعتماد سیاسی بر  19-: اثر روانی بیماری کووید 1فرضیه 
کووید2فرضیه   بیماری  روانی  اثر  منفی    سرمایهبر    19-:  معنادار  اجتماعی  و 
 است.   

 اعتماد سیاسی

 
-بیماری کووید

19 

 سرمایه اجتماعی

 های اجتماعیرسانه
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 و معنادار دارد.  مثبت اعتماد سیاسی   بر اجتماعی تأثیر سرمایه: 3فرضیه 

کووید  اجتماعی  سرمایه :  4فرضیه   بیماری  روانی  اثر  رابطه  اعتماد  بر    19-در 
 کند. گری ایفا مینقش میانجیسیاسی 
کووید رسانه  : 5فرضیه   بیماری  تأثیر  اجتماعی،  را    19-های  سیاسی  اعتماد  بر 

 کند. تعدیل می

 شناسی تحقیق روش

پژو اثباتاین  پژوهش،  فلسفه  نظر  از  از  هش  کاربردی؛  هدف،  نظر  از  گرایی؛ 
، کمی؛ از  نظر رویکرد، استقرائی؛ از نظر راهبرد، پیمایشی؛ از نظر شیوه پژوهش

تک زمانی،  افق  جمعنظر  ابزار  نظر  از  و  و  مقطعی  است  پرسشنامه  داده،  آوری 
تبیین  در و  توصیف  کووید   تأثیر صدد  بیماری  سیاسیبر    19-روانی  با    اعتماد 

میانجی   نقش  به  تعدیلاست.    اجتماعی  سرمایهتوجه  اثر  متغیر  همچنین  گر 
رابطهرسانه در  اجتماعی  کووید  های  این    19-بیماری  در  سیاسی  اعتماد  بر 

-طبقه  به روش  گیرینمونهگیرد. در این پژوهش  پژوهش مورد بررسی قرار می
نیاز با استفاده از فرمول کوکران    نمونه مورد  انجام گردیده است. تصادفی    بندی

حد  جمعیت    300  در  که  شد  تعیین  در   ساله  20نفر  را  شهر  این  باالتر    بر  و 
و میزان خطای  درصد    95گرفت. با توجه به این حجم نمونه، سطح اطمینان  می

سؤالی    30ها از پرسشنامه بسته  برای گردآوری داده  د.درصد تعیین ش  5معیار  
ای لیکرت استفاده شد. پرسشنامه این  بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجه

سؤاالت   شامل  اول،  قسمت  است.  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  تحقیق، 
شـامل سـؤاالت اصلی پرسشنامه است  باشد و قسمت دوم،  شناختی میجمعیت

 یید گردید.ااند که روایی و پایایی آن تکه بر اساس فرضیات تحقیق مطرح شده

اجتماعی و    سرمایه  اعتماد سیاسی،،  19-بعد )بیماری کووید  4پرسشنامه شامل  
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اجتماعیرسانه میهای  بعد کووید(  به  مربوط  سؤاالت  پرسشنامه   19-باشد.   از 
همکا 1هانگ  )و  هسیو   ( 2020ران  ) 2و  همکاران  گویه2020و  شامل  های ( 

میزان صرف زمان با بیماران، ثبات اجتماعی، بیکاری فرد، کاهش حقوق، میزان  
از   حمایت  غذایی،  امنیت  دولت،  پشتیبانی  و  حمایت  شغلی،  خستگی 

روانی؛ بهداشت  وضعیت  و  پیشگیرانه  خدمات  وضعیت  اعتماد    تولیدکنندگان، 
های اعتماد به دولت، اعتماد  شامل گویه  (2017) 3اسنایدر نامه  از پرسش   سیاسی

دادگاه به  اعتماد  مجلس،  جناحبه  به  اعتماد  پلیس؛ ها،  به  اعتماد  و  سیاسی    های 
( شامل  2002و همکاران ) 4هارفام از پرسشنامه  اجتماعی    سرمایهسؤاالت بعد  

فعالیتگویه در  مشارکت  مشارهای  نهادها،  با  ارتباطات  و  ها،  عمومی  کت 
فعالیت خاص،  گروهی  اقدامات  و  جمعی،  دولت  با  ارتباطات  شهروندی،  های 

گروهگروه با  ارتباطات  و  اجتماعی  رسانههای  بعد  سؤاالت  و  موازی  های  های 
پرسشنامه از  جفری 2012) 5کرای   اجتماعی  و  گویه2013) 6(  شامل  های ( 

به  عالقه  اجتماعی،  گسترده  ارتباطات  پیرامون،  اتفاقات  آگاهی، درک  افزایش 
و   همدلی  سریع،  اقدامات  توانایی  اجتماعی،  حمایت  جلب  جامعه،  مسائل 

اطالعات   سریع  انتقال  و  از  یکپارچگی  برخی  توسط  سؤاالت  شد.  گردآوری 
روائی    اساتید و آرای خبرگان مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین جهت سنجش

آلفای  پایایی،  برازش  منظور  به  و  شد  گرفته  بهره  محتوا  و  همگرا  روائی  از 
کرونباخ  آلفای  و ضریب  گرفت  قرار  استفاده  مورد  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ 

سازه تمام  از  برای  بیشتر  پژوهش  )جدولمی  7/0های  به  2باشد  و  منظور  ( 
 است. شده استفاده   Smart PLS 2ها از نرم افزار تحلیل داده

 
1. Huang 
2. Hsu 
3. Schneider 
4. Harpham 
5. Cray 
6. Jeffrey 
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 بررسی برازش مدل بیرونی 

گیری  اول، مدل اندازه  پذیرد. در مرحلهدر دو مرحله صورت می  PLSیابی  مدل
های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد  )مدل بیرونی( از طریق تحلیل

می قرار  بهبررسی  درونی(  )مدل  ساختاری  مدل  دوم،  مرحله  در  و  وسیله  گیرد 
مسیر   میبرآورد  بررسی  متغیرها  زاده،    شودبین  غالم  و  بارهای ( 1395)آذر   .
 است.  قابل مشاهده 1در جدول  و مقدار تی عاملی متغیرها

 . ضرایب بار عاملی و مقدار تی 1جدول

 هامؤلفه شاخص  سازه
 بارعاملی

(4/0> ) 

مقدار  

 (<96/1تی)

 19-بیماری کووید

1C  123/17 705/0 میزان صرف زمان با بیماران 

2C 301/9 637/0 ثبات اجتماعی 

3C 743/5 547/0 بیکاری فرد 

4C  831/8 711/0 کاهش حقوق 

5C  150/12 453/0 میزان خستگی شغلی 

6C 441/15 583/0 حمایت و پشتیبانی دولت 

7C  220/10 937/0 امنیت غذایی 

8C  743/9 734/0 حمایت از تولیدکنندگان 

9C  330/7 967/0 خدمات پیشگیرانهوضعیت 

10C  857/5 707/0 وضعیت بهداشت روانی 

 اعتماد سیاسی

1P  440/9 755/0 اعتماد به دولت 

2P  473/6 467/0 اعتماد به مجلس 

3P 500/6 843/0 ها اعتماد به دادگاه 

4P 548/3 531/0 های سیاسیاعتماد به جناح 

5P 711/10 762/0 اعتماد به پلیس 

 

 

 ی اجتماعیسرمایه

1C 597/2 481/0 ها مشارکت در فعالیت 

2C  567/17 519/0 ارتباطات با نهادها 

3C 202/8 643/0 مشارکت عمومی و جمعی 

4C  207/9 780/0 اقدامات گروهی خاص 
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 هامؤلفه شاخص  سازه
 بارعاملی

(4/0> ) 

مقدار  

 (<96/1تی)

5C 461/7 459/0 های شهروندی فعالیت 

6C 527/6 527/0 های اجتماعیارتباطات با دولت و گروه 

7C 577/2 555/0 های موازی ارتباطات با گروه 

 های اجتماعیرسانه

1M  476/2 473/0 افزایش آگاهی 

2M 671/8 569/0 درک اتفاقات پیرامون 

3M 371/9 544/0 ارتباطات گسترده اجتماعی 

4M  497/2 913/0 عالقه به مسائل جامعه 

5M  410/3 946/0 جلب حمایت اجتماعی 

6M  009/5 608/0 توانایی اقدامات سریع 

7M   179/4 655/0 همدلی و یکپارچگی 

8M 604/8 530/0 انتقال سریع اطالعات 

 
از   بیشتر  یا  برابر  عاملی  بین  4/0بارهای  واریانس  که  است  مطلب  این  مؤید 

و شاخص اندازهسازه  خطای  واریانس  از  آن  و  های  بوده  بیشتر  سازه  آن  گیری 
اندازه مدل  آن  مورد  در  حاضر،  پایایی  تحقیق  مدل  در  است.  قبول  قابل  گیری 

جدول   در  که  عاملی   1همانگونه  بارهای  اعداد ضرایب  تمامی  است،  مشخص 
ها با سازه  بیشتر است که بدان معنی است که واریانس شاخص  4/0سؤاالت از  

مع مربوطه این  بودن  مناسب  از  نشان  و  بوده  قبول  قابل  درحد  دارد.  اش  یار 
جدول   با  مطابق  گویه  1همچنین  تمام  معنیبرای  ضریب  میزان   داریها 

 باشد. می 96/1)آماره تی( بیشتر از 

 روایی و پایایی  

گیری از دو نوع روایی ارزیابی استفاده شده است؛  یید روایی ابزار اندازه اجهت ت
ان حاصل  خبرگ  توسط نظرسنجی از روایی محتوا و روایی همگرا. روایی محتوا

معیار   دو  از  پرسشنامه  پایایی  تعیین  جهت  پژوهش،  این  در  همچنین  شد. 
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استفاده شده مرکب(  پایایی  و ضریب  کرونباخ  آلفای  است، ضرایب   )ضریب 
( مقدار  حداقل  از  تحقیق  این  در  متغیرها  تمامی  کرونباخ  بیشتر  0/ 7آلفای   )

جدول   در  سنجش    2است.  ابزار  همگرا  روایی  و  پایایی  کامل  به  نتایج  طور 
 است. آورده شده 

 . ضرایب پایایی و روایی همگرا 2جدول

 برازش مدل بیرونی  

 

 

 عنوان در مدل

های  متغیر

 مکنون

ضریب آلفای 

 کرونباخ
(Alpha>0.7) 

ضریب پایایی  

 ترکیبی
(Alpha>0.7 ) 

 

میانگین واریانس  

 استخراجی

((AVE>0.5 

Covid-19 

disease 

بیماری  

 19-کووید
755/0 857/0 552/0 

Political 
Confidence 

اعتماد 

 سیاسی
819/0 894/0 677/0 

Social Capital 
ی سرمایه

 اجتماعی
924/0 902/0 609/0 

Social Media 
های رسانه

 اجتماعی
850/0 833/0 551/0 

 
  2افزار در جداول  های نرمبراساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی

گیری از روایی و پایایی مناسب برخوردار  است که ابزار اندازهنشان دهنده این  
 هستند.  

 بررسی برازش مدل درونی

از   استفاده  با  است.  پژوهش  مکنون  متغیرهای  بین  ارتباط  نشانگر  درونی  مدل 
به بررسی فرضیهمدل درونی می   5و    4های پژوهش پرداخت. در جدول  توان 

 شود. نتایج برازش مدل درونی مشاهده می
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 . نتایج برازش مدل درونی3جدول  

 
است. اعداد نوشته شده بر  ارائه شده    3و  2  مدل مفهومی آزمون شده در نمودار 

روی خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون میان متغیرها است  
مقدار   دهنده  نشان  دایره  هر  درون  اعداد  و  است  مسیر  ضریب  همان    2Rکه 

درون  پنهان  متغیرهای  به  ضریب  مربوط  بودن  معنادار  جهت  است.  مدل  زای 
 بیشتر باشد.  96/1هر مسیر از عدد  tمسیر الزم است تا مقدار 

 

H  مسیر 
ضریب 

 مسیر 

 آماره

 تی 
 نتایج 

1H  پذیرش ✓ 015/4 -376/0 اعتماد سیاسی   ←19بیماری کووید 

2H  پذیرش  ✓  6/736 -408/0 ی اجتماعی سرمایه ←19بیماری کووید 

3H پذیرش   ✓ 415/3 759/0 اعتماد سیاسی    ← ی اجتماعیسرمایه 

4H 
با نقش  ←  اعتماد سیاسی  ←19بیماری کووید 

 ی اجتماعی سرمایهمیانجی 

بررسی  

 شروط 

بررسی  

 شروط 
 پذیرش ✓

5H 
-با نقش تعدیل ←اعتماد سیاسی  ←19بیماری کووید 

 های اجتماعیگر رسانه
 پذیرش   ✓ 224/6 472/0
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 . مدل در حالت تخمین استاندارد 2نمودار  

 
 داری. مدل در حالت اعداد معنی3نمودار  
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 گر تعدیل آزمون فرضیه

 اعتماد سیاسی در و مستقل متغیر  نقش  در  19-، بیماری کووید 4در نمودار  

 مدل در گر تعدیل  متغیر های اجتماعی به عنوانو رسانه وابسته متغیر نقش

  tداریمعنی است ضریب مشخص شکل که از همانگونه کنند.می نقش ایفای
که به دلیل   شده است 319/5در این رابطه  های اجتماعی متغیر رسانه به مربوط

 متغیر تأثیر توانمی  95/0 طمینانا سطح ، در نتیجه در96/1بیشتر بودن از  

 ساخت.   تأیید گرتعدیل  متغیر به عنوان یک  های اجتماعی رارسانه
 

 

 19-گر بر روی بیماری کوویدتعدیل  شده متغیر مدل آزمون  .4شکل  

 گیریبحث و نتیجه

ها و  دولتدر شرایط کنونی، ظهور ویروس کرونا منجر به مسائل زیادی برای  
دولتی مملو از بیماران کرونایی  های  بیمارستانگردیده است.    کشورهای مختلف

-های دولت در قبال بیماری کوویداند و جوامع مختلف نسبت به سیاستشده
های رینی نسبت به دستگاهها اعتمادآفدولت. بنابراین برای  اند اعتماد شده بی  19

بهبود سرمایه و  مهم  خود  از  بحراناجتماعی  با  مواجهه  های ترین موضوعات در 
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باشد. در این راستا تالش برای استفاده صحیح و  جامعه همچون بیماری کرونا می
های اجتماعی جهت تقویت اعتماد به مسئوالن کشوری و خصوصاً  مؤثر از رسانه

حوزه   دولتمسئوالن  سوی  از  درمان  و  میبهداشت  گرفته  بدین  ها جدی  شود. 
رسانه طریق  از  مردم  از  بسیاری  که  دیدگاهصورت  به  اجتماعی  های  های 
تواند  دهند و همین موضوع میمسئوالن سیاسی مورد اعتماد خود گوش فرا می

سرمایه بهبود  در  مؤثری  باشد.    نقش  داشته  مدیران  اجتماعی  که  صورتی  و  در 
تعهد  الن یک کشور مسئو توجه چندانی    ات خود در حوزه به  و درمان  بهداشت 

بر   مؤثر  عوامل  به  و  باشند  باشند،   سرمایهنداشته  نداشته  توجه  مردم    اجتماعی 
اعتمادی سیاسی خواهند شد و  گسترش و شیوع کرونا دچار بی  جامعه به واسطه 
نوبه به  امر  پیش  این  مسیر  از  جامعه  دورشدن  به  منجر  و  خود  سیاسی  رفت 

  19-بررسی تأثیر بیماری کووید  ، پژوهش این  هدف از  اجتماعی خواهد گردید.  
جامعهبر   سیاسی  شیراز  اعتماد  میانجی    شهری  نقش  نظرگرفتن  در    سرمایه با 

تعدیل نقش  و  رسانهاجتماعی  اجتماعیگر  یافتهمی  های  به  توجه  با  های  باشد. 
اول فرضیه  راستای  در  منفی    ، تحقیق  کوویدتأثیر  بیماری  معنادار  بر    19-و 

همسویی    وونگ و جنسنکه با پژوهش    مورد تأیید قرار گرفت  اعتماد سیاسی
اساس میدارد این  بر  بیماری کووید توان گفت  .  مردم    19-هر چقدر  میان  در 

پیدا کرده  بیشتری  به سیاستاست  شیراز شیوع  نسبت  آنها  اعتماد  های دولت  ، 
توان گفت که  شده می  آوریهای جمعساس داده. در حقیقت بر اکمتر شده است 

از   بسیاری  کرونا،  بیماری  ظهور  زمان  به  از  نسبت  منفی  نگاه  جامعه  افراد 
کرده پیدا  دولت  پدیدهعملکرد  را  آن  نیز  برخی  و  برای  اند  سیاسی  ای 

میمنحرف تلقی  عمومی  افکار  در  کردن  دولت  عملکرد  چقدر  هر  طبیعتاً  کنند. 
و   ضعیفکنترل  بیماری  این  مردم  مدیریت  سیاسی  اعتماد  میزان  از  باشد،  تر 

با نتایج این تحقیق در راستای فرضیه دوم  شیراز کاسته خواهد شد.    جامعه که 
راستا است،  آدولف و همکاران هم( و  2019تورنت و همکاران )های  پژوهش

داد کووید  که  نشان  نیز  سرمایهبر    19-بیماری  معناداری    منفی تأثیر    اجتماعی  و 
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بیماری کوویددارد.   آنجا که  بر    19-از  بر  دارای عوارض زیادی  مبتنی  روابط 
 مسئوالن جامعه توان گفت که  ، بنابراین میباشدمی  اعتماد میان مردم یک جامعه

آثار   به دقت  را  جامعهباید  بیماری  این  روانشناختی  و    سرمایهبر روی  شناختی 
هر چقدر مسئوالن کشور در مهار بیماری کرونا  اجتماعی تجزیه و تحلیل نمایند. 

اجتماعی بهبود پیدا خواهد کرد و روابط    تر باشند، به همان میزان سرمایهموفق
های مختلف جامعه و همچنین میان  مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل میان گروه

  مثبتفرضیه سوم این پژوهش بیانگر تأثیر  مردم و دولت شکل خواهد گرفت.  
که با پژوهش    باشد می  میزان اعتماد سیاسی مردم بر    سرمایه اجتماعیو معنادار  

. در حقیقت زمانی که باشدراستا می( هم2007( و کیل )2009بک و کستیال )
یکدیگر   با  آنها  بگیرد،  شکل  متقابل  اعتماد  مبنای  بر  جامعه  یک  مردم  روابط 

اعتماد بیشتری خواهند داشت.  های سیاسی  تر و به دولت و بخشتعاملی سازنده
می اجتماعی  سرمایه  سیاسی  بهبود  اعتماد  تقویت  به  منجر  زیادی  حد  تا  تواند 

و  اجتماعی  آثار  بلندمدت  در  و  گردد  کشوری  و  اداری  نظام  یک  به  نسبت 
فرضیه چهارم این پژوهش مورد  اقتصادی زیادی را برای جامعه به ارمغان آورد.  

ای  نتایج  و  گرفت  قرار  که  بررسی  داد  نشان  فرضیه  نقش    اجتماعی  سرمایه ن 
کووید بین  سیاسیو    19-میانجی  می  اعتماد  میانجی ایفا  متغیر  سرمایه   کند. 

گیرد و  قرار می اعتماد سیاسی و  19-بیماری کوویدبه عنوان رابط بین  اجتماعی
را تحت    اعتماد سیاسی و    19-بیماری کوویدبه صورت غیرمستقیم میزان رابطه  

قرأت میثیر  فرضیه    .دهدار  بررسی    کهاین  مورد  تحقیق  این  در  بار  اولین  برای 
-میان بیماری کووید   سرمایه اجتماعیگری  میانجی نقش  قرار گرفته بود بیانگر  

تعدیلبود.    اعتماد سیاسی و    19 نقش  بیانگر  که  پژوهش  این  پنجم  گر  فرضیه 
رابطهرسانه در  اجتماعی  کووید  های  سیاسی    19-بین  اعتماد  مورد  و  نیز  بود، 

( دایر  پژوهش  با  نیز  فرضیه  این  گرفت.  قرار  و 2020پذیرش  لیمای  و   )
به طور  های اجتماعی  رسانهگر  متغیر تعدیلباشد.  راستا می( هم2020همکاران )

را تحت  اعتماد سیاسی  و    19-بیماری کوویدشدت رابطه بین    وجهت  مستقیم  
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رتبه، رؤسای کشور،  مدیران عالیبه  با توجه به نتایج تحقیق    .دهدتأثیر قرار می
می پیشنهاد  فرمانداران  و  استانداران  و  بهداشت  حوزه  در  مسئوالن  که  شود 

کووید بیماری  با  فرهنگ  استراتژی  19-مواجهه  نوع  اساس  بر  را  مناسبی  های 
 های مقابله برداری از روشخود ارائه دهند و صرفاً به دنبال کپی  کشور و منطقه 

آنها   های مورد استفادهبا بیماری در سایر کشورها نباشند. در حقیقت استراتژی
تا بتواند  بودن باید مبتنی بر دانش علمی و ایدهبجای سیاسی های پزشکی باشد 

اعتماد  خود  کشور  مسئوالن  به  مردم  چقدر  هر  نماید.  جلب  را  مردم  اعتماد 
با د باشند، مردم همکاری بیشتری  ولت خواهند داشت و مهار و  بیشتری داشته 

زنجیره  کووید  کنترل  فضای  سهل  19-بیماری  دیگر  سوی  از  بود.  خواهد  تر 
مردم شکل خواهد گرفت که   میان  و هنجارمداری در  ارتباط  اعتماد،  بر  مبتنی 

های سیاسی را به میزان زیادی کاهش دهد  تواند تضادهای گروهاین امر نیز می
ب بهبود  را  اجتماعی  سرمایه  شدت  و  به  مردم  اینکه  به  توجه  با  همچنین  بخشد. 

زا هستند و  نظرات آنها پیرامون این بیماری بحران ها و نقطهتحت تأثیر دیدگاه
های اجتماعی از  کنند، بنابراین باید سعی کنند تا در رسانهاز آنها الگوگیری می

حزب  از  و  نمایند  استفاده  امیدبخش  مطالب  و  صحیح  و  اطالعات  گرایی 
زمان  سیسیا در  که  باشند  داشته  توجه  باید  جامعه  مسئوالن  کنند.  پرهیز  کاری 

گیری اطالعات غلط  تواند منجر به شکلهای اجتماعی میها، رسانهوقوع بحران
و   بگیرد  شکل  عمومی  خشم  و  ترس  جامعه  در  نهایتاً  و  گردد  بحران  پیرامون 

ایه اجتماعی نیز  های دیگری همچون کاهش اعتماد عمومی و نابودی سرمبحران
های مطلوب استفاده شود تا ارائه  شود که از رسانهپدید آید. همچنین پیشنهاد می 

برود.   باالتر  دولت  اقدامات  شفافیت  سطح  و  اطالعات  انتشار  به خدمت، 
شناختی، روانشناختی و  جامعههای  شود که سایر جنبهتحقیقات آتی پیشنهاد می

کووید  سیاسی  قرار    عهجامبر  که    19-بیماری  شناسایی  مورد  است،  اثرگذار 
دادهگیرد از  تنها  مطالعه  این  اینکه  به  توجه  با  می.  استفاده  مقطعی  کند؛  های 

بنابراین، تحقیقات آینده باید یک تحلیل طولی برای رسیدگی به اثرات علی و  
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این   دیگر  سوی  از  بگیرند.  نظر  در  مطالعه  این  در  بررسی  مورد  شده  تعدیل 
شیراز که دارای فرهنگ یکسانی    جامعهمبتنی بر نمونه خاصی از  مطالعه صرفاً  

ها و هستند، صورت گرفته است و محققان آینده باید این روابط را در سایر شهر
     کشورها بررسی کنند. 
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