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Abstract 
As one of the substantial factors influencing the persuasion of social structure 
during great crises, social capital plays a vital role in accelerating the 
implementation and effectiveness of policies adopted to control crisis. In this 
respect, this study aimed to examine the role of social capital in the level of 
satisfaction with government performance in COVID–19 control policy-making. 
The statistical population of the study comprised all citizens of Tehran. The 
Cochrane formula was used to determine the sample size, which amounted to 
400. The study relied on multistage cluster sampling to choose the participants 
in 22 districts of Tehran in Iran. Having been collected by a researcher-made 
questionnaire, the data was processed through SPSS software with one-sample t-
tests, Pearson Correlation, multivariate linear regression, and one-way analysis 
of variance (ANOVA). The findings indicate that citizens living in Tehran have 
a moderate level of satisfaction with government performance in controlling 
COVID–19. Moreover, the lowest satisfaction mean value was associated with 
supply chain management and access to health items while the highest mean 
value of satisfaction pertained to the constraints and social distancing. There was 
a high correlation between the variable of social capital and satisfaction with 
government performance in COVID–19 control (R=0.552), and it can predict 
30.3% of satisfaction variances. The results show that the variable of trust was 
the most important predictor of satisfaction with government performance in  
COVID–19 control. 
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 مندی از عملکرد دولت نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت
 9911در سال  گذاری مهار کرونا در شهر تهران در سیاست 

      یونیفاطمه السادات هما
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیس یشناس جامعه یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا قات،یعلوم تحق
  

     ینیرحسیزهرا م
 ،یو اقتصاد یمطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماع اریاستاد

 رانیتهران، ا دانشگاه الزهرا،
  

 چکیده
سرمایه »، های بزرگ عی در مواقع بروز بحرانسازی ساخت اجتما ترین عوامل مؤثر در اقناع یکی از مهم

در مهار بحران مؤثر باشد.  اتخاذشدههای  بر سرعت اجرا و اثربخشی سیاست تواند میاست که « اجتماعی
مندی از عملکرد  به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت

روندان شهر تهران گذاری مهار کرونا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شه دولت در سیاست
ها با استفاده از  نفر تعیین شده است. نمونه 044هستند و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 

اند. ابزار گردآوری  گانه شهر تهران انتخاب شده22ای در مناطق  ای چندمرحله گیری خوشه روش نمونه
از طریق  و SPSSافزار  شده با استفاده از نرم آوری های جمع ساخته بوده و داده  محققها پرسشنامه  داده

سویه  ، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس یک تک نمونه tهای  آزمون
های این پژوهش حاکی از آن است که ارزیابی شهروندان شهر تهران از  مورد پردازش قرار گرفت. یافته

ترین میانگین  ونا در سطح متوسط قرار دارد. از طرفی پایینمندی از عملکرد دولت در مهار کر رضایت
مندی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقالم بهداشتی و باالترین میانگین  رضایت
گذاری اجتماعی بوده است. متغیر سرمایه اجتماعی  ها و فاصله مندی مربوط به اعمال محدودیت رضایت

بینی  و توان پیش (R=0.552)دی از عملکرد دولت در مهار کرونا داشته من همبستگی باالیی با رضایت
 ،مندی را دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داده است که متغیر اعتماد درصد از تغییرات رضایت 3403
 بینی رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا بوده است. ترین متغیر در پیش مهم

 مندی از عملکرد دولت، کرونا ایتسرمایه اجتماعی، رضواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسأله پژوهش
شود که از طریق تشویق  سرمایه اجتماعی به نوعی بعد معنوی یک اجتماع محسوب می

در تعامالت اجتماعی، قادر است به « اعتماد»و « انسجام»، «مشارکت»، «همکاری»افراد به 
لبه کرده و حرکت به سوی رشد حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع غ

پذیر سازد. امروزه به واسطه نقش کارکردی که سرمایه اجتماعی در  و توسعه را امکان
سرمایه که های اجتماعی و اقتصادی دارد، باور اساسی بر این است  جهت کاهش هزینه

و از این حیث یک نهاد غیررسمی  کند میاجتماعی قواعد بازی را در جامعه تنظیم 
ترین عناصر برای حاکمیت بر مردم و کسب  شود. بنابراین یکی از مهم ب میمحسو

طور عام و جلب اعتماد مردم بعنوان یکی  مشروعیت، در اختیار داشتن سرمایه اجتماعی به
 طور خاص است. های مهم سرمایه اجتماعی به از مؤلفه

های ذهنی  از سوی دیگر، یک نظام حکومتی بر بستر باورها و زمینه 
گیری یک حکومت مانند یک معادله است که  گیرد. شکل شوندگان شکل می حکومت

دهند. در این رابطه،  شوندگان تشکیل می کنندگان و حکومت طرفین آن را حکومت
دارد. فرامین را حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده برای رسیدن به اهداف خود 

ام حکومتی را باور داشته و اطاعت شود که نظ حکومت زمانی از طرف مردم پذیرفته می
از آن را بدون اعمال قدرت، بر خود الزم ببینند. بعبارت دیگر مشروعیت یک حکومت 

. اهمیت (231-233: 2332الهی،  )رحمتبر پایه ذهنیت کنشگران یک جامعه استوار است 
حفظ  رااین مسئله در این است که قواعد و فرامین قدرت، بتوانند پشتوانه اجتماعی خود 

کرده و به نظم و سامان سیاسی که متکی به اطاعت از قواعد ]و باور جمعی[ است، منجر 
متکی به حمایت و همکاری مردم است و با  ،بعبارت دیگر تأمین اهداف جمعی؛ شوند 

و این مهم  (251: 2332)آقاحسینی و همکاران، کاهش مشروعیت محقق نخواهند شد 
های نرم در دنیای  ترین گزاره محقق شود. یکی از مهم« ی نرمها گزاره»از طریق  تواند می

است که از ارکان اصلی برای تحقق اهدافی از این دست « سرمایه اجتماعی»مدرن امروز، 
مندانه توأم با آگاهی  باشد. سرمایه اجتماعی بر باور درونی و مشارکت جمعی رضایت می

شود. در این  رمندی درونی حاصل میتأکید دارد و این موارد با وجود اعتماد و باو
شود و حس روحیه جمعی،  رویکرد، منافع در گروه و اهداف به پشتوانه اعضا تأمین می

مندی و آگاهی شهروندان را به همراه خواهد داشت. بنابراین  مشارکت، پیگیری، کنش
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شوندگان به واسطه وجود سرمایه اجتماعی، تقویت  کنندگان و حکومت همراهی حکومت
نظام سیاسی و قدرت حاکم را در پی خواهد داشت و با افزایش اعتماد، وفاق و 

یابد. متقابالً فقدان آن نیز موجب فقدان اعتماد و در نهایت  همبستگی ملی افزایش می
کند  آفرین را تقویت می کننده و تنش های تخریب نارضایتی از سیستم خواهد شد و گزاره

موجب تمایل  تواند میبعبارت دیگر وجود سرمایه اجتماعی  ؛(24: 2333نشین،  )قربانی شیخ
به کمک به منافع عمومی توسط مردم شده و استفاده از قوانین غیررسمی در چارچوب 

 & Bartscher)آفرینی مؤثری داشته باشد  در مهار بحران نقش تواند میسرمایه اجتماعی 

et al, 2020) ی غیرقابل انکار در اجرای نقش تواند می. بنابراین سرمایه اجتماعی
ها  های سنگین اجرای ناموفق این سیاست های دولت ایفا کند و هزینه آمیز سیاست موفقیت

ای  در جامعه نقش بسیار برجسته  ای که در زمان بروز انواع بحران گونه برد، بهب را از میان 
 خواهد داشت.

ی است که کشورهای های بشر ، یکی از جدیدترین بحران23-کووید بیماریشیوع  
جهانی ایجاد کرده است.   بسیاری را درگیر خود کرده و مشکالت بسیاری را برای جامعه

تواند در  با توجه به توضیحات ارائه شده، در چنین مواقعی وجود سرمایه اجتماعی می
های موفق برای عبور از این مرحله حساس بسیار حیاتی  گذاری ایجاد وفاق ملی و سیاست

متأسفانه سرمایه اجتماعی در کشور ما روند رو به کاهش داشته است؛ به طوری که باشد. 
 211های رفاهی  که همه ساله برخی مؤلفه 2در نتایج آخرین گزارش مؤسسه لگاتوم

نماید، رتبه ایران در حوزه سرمایه اجتماعی در سال  بندی می کشور جهان را بررسی و رتبه
البته این شاخص در سال . (Legatum Prosperity Index, 2020) 2باشد می 34، 2424
2423 ،243 (Legatum Prosperity Index, 2019) بوده  14، 2423بندی سال  و در رتبه

                                                                                                                 
1. Legatum 

وکار،  کسب طی، محیاقتصاد تیفیشاخص ک ریز 3عامل در قالب  33از  شیب یبا بررس مؤسسه لگاتوم .2

تالش  یطیمح ستیو مسائل ز یاجتماع هی، سرمایفرد یها ی، آزادتی، آموزش، بهداشت و سالمت، امنییحکمروا

کشور گام برداشته و  کیبه  یخارج یگذار هیورود سرما شیافزا ای یرشد اقتصاد رینظ یمسائل یدارد تا ورا

  – و عمق رفاه و توسعه را در هر جامعه ارائه کند زانیاز م تر قیدق یریتصو

https://www.prosperity.com/globe/iran. 

 

https://www.prosperity.com/globe/iran
https://www.prosperity.com/globe/iran
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که این مسأله نشانگر افول قابل توجه سرمایه اجتماعی ایران در طی دو سال گذشته است 
(Legatum Prosperity Index, 2018). 

دیدگاه شهروندان در »و ارتباطات در گزارشی با عنوان  پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
نفر که  2253های نظرسنجی تلفنی با  که بر اساس داده «خصوص کرونا )مطالعه کشوری(

ها انجام  سال و باالتر ساکن مراکز استان 23در میان جمعیت 2333فروردین  23تا  25در 
گویان به آمارهای دولت در درصد پاسخ 3/30شده، به این نتیجه دست یافته است که 

درصد از  1/32مورد تعداد مبتالیان و درگذشتگان ویروس کرونا اعتماد کمی دارند، 
ت دولت در خصوص کرونا اعتماد کمی داشته و در نهایت اپاسخگویان نیز به اقدام

( بدست 24تا  4) 33/5میانگین نمره پاسخگویان به اقدامات دولت در مقابله با کرونا 
(. در گزارش دیگری که دفتر 3: 2333ست )پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، آمده ا

نتایج موج سوم نظرسنجی از »مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با عنوان 
فروردین  23تا  21منتشر نموده، نتایج نظرسنجی تلفنی در روزهای  «مردم درباره کرونا

درصد مردم  21؛ دهد میز مردم تهران نشان نفری ا2432در جمعیت نمونه  2333ماه 
اند. عالوه بر این نسبت به اخبار رسمی منتشر  عامل شیوع کرونا دانستهرا ضعف دولت 

درصد،  03درصد و در نیمه فروردین  55درصد، پایان اسفند  13شده در نیمه اسفند 
تهران، اعتمادی وجود داشته است )دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری  بی

(. محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز برای بررسی برخی ابعاد 2333
نفر از شهروندان نظرسنجی بعمل آورده است.  0444اجتماعی بحران کرونا در ایران از 

 2333ماه  های این نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی در فروردین داده
گویان  درصد پاسخ 5/34اند که  ایج این نظرسنجی نشان دادهآوری شده است. نت جمع

کنند. این  که در طول عمر خود تجربه می دانند میترین بحران اجتماعی  کرونا را بزرگ
سازی و بسیج  ظرفیتی برای اجماع تواند میمیزان اهمیت دادن به کرونا از سوی مردم 

کند. همچنین میانگین اعتماد  د عمومی برای جلب همکاری در جهت کنترل بیماری ایجا
گونه  ( و رضایت از عملکرد ایشان نیز همین24از  53/3به مدیران بحران پایین است )

درصد پاسخگویان از شبکه اجتماعی تلگرام برای  5/02( است و 24از  03/3است )
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طح همچنین نتایج نظرسنجی ایسپا در س 2.کنند دریافت محتوای مرتبط با کرونا استفاده می
 دهد میاسفند انجام شده است، نشان  20تا  22شهر تهران که به صورت تلفنی در تاریخ 

اگرچه ارزیابی مردم از عملکرد نهادهای عمومی در مواجهه با ویروس کرونا نسبت به 
بهبود یافته، اما با این حال بیش از  درصد 24اسفند حدود  20تا  22نظرسنجی روزهای 

های در سطح  وزه هنوز اظهار نارضایتی دارند. از نتایج نظرسنجینیمی از مردم در این ح
اسفندماه  25تا  24شهر تهران انجام شده و همچنین نتایج نظرسنجی ملی که در تاریخ 

استخراج  توان میهای مختلف دو نکته  انجام شده است، در خصوص تفاوت میان گروه
بایست آینده  جامعه که احتماالً میتر و مؤثرتر  های کیفی که گروه کرد. نکته اول این

تری نسبت به عملکردها  جامعه را رقم بزنند، اعتماد کمتری دارند و عمدتاً ارزیابی بدبینانه
تر، افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بویژه افراد دارای تحصیالت  دارند. افراد جوان

اعتماد کمتری  کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین افراد شهرنشین به طرز معناداری
 2.ها در حوزه مبارزه با کرونا دارند تری از اقدامات و سیاست دارند و ارزیابی منفی

« اعتمادی به عملکرد دولت بحران بی»گفت که  توان میها  با توجه به نتایج نظرسنجی 
به « اینفودمی»بود و در کنار پدیده « بحران سرمایه اجتماعی»در شهر تهران در نتیجه 

در مهار آن « بحران کرونا»معنای هجوم گسترده اطالعات، در نخستین روزهای بروز 
های غیررسمی  ههای بیگانه و شبک اختالل بزرگی ایجاد کرد. اعتماد مردم به رسانه

های  های رسمی کشور به موج شایعات و مشکالت دامن زد. رسانه اجتماعی بجای رسانه
رسانی را بر  اجتماعی و فضای مجازی بواسطه انتشار آزاد اطالعات، نقش جدی اطالع

دارتر از قبل  جریحهرا با انتشار اخبار جعلی، اعتماد عمومی  ها آنعهده گرفتند و برخی از 
. انتشار ویدئوهای جعلی (Islam & et al, 2020)تر کردند  این شکاف را عمیق نموده و

های عجیب برای دوری  باختگان و توصیه اساس از مبتالیان و جان از کادر درمان، آمار بی
 یا هجیتن ـ لوئسم یاهداهن شالت مغر علی ـاز این بیماری از زبان افراد به ظاهر متخصص 

 یناوتان و نامرد رداک یگتسخ ،یعامتجا تمالس ریگمشچ شهاک ،نایالتبم شیازفا زج
                    .تشادن رب رد ار نارحب تیریدم رد

                                                                                                                 
1. https://www.hamshahrionline.ir/news/495892. 
2. http://www.ispa.ir/Default/Details/fa/2169 

https://www.hamshahrionline.ir/news/495892/
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عالوه بر این موارد، شهر تهران بعنوان قطب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
ترین شهر کشور بیش از  کشور است و مضاف بر پایتخت بودن، بعنوان پرجمعیت

و تقریباً تمرکز ( 2333)مرکز آمار ایران، کند  د ناخالص داخلی را تولید میششم تولی یک
فرهنگی و سیاسی کشور به طور کامل در آن تجمیع شده است. با این حال به نظر 

رسد که اهمیت تهران برای ایران فراتر از این موضوعات است و نقش آن در وحدت  می
ترین  وجود مرکزیت سیاسی و حضور اصلیملی فراتر از نکات ذکر شده است. به دلیل 

ها و الگوهای اصلی رفتاری در مدیریت شهری و  نیروهای کارشناسی و مدیریتی، ایده
. به کند میگیرد و به آرامی به سایر نقاط کشور سرایت  اداره کشور در تهران شکل می

در سایر تعبیری الگوی تحول در ابعاد مختلف، به نحو روشنی در تهران شکل گرفته و 
 عماج اًتبسن یسررب و شهوژپ و هعلاطم دسر یم رظن هب ور شود. از این نقاط کشور منتشر می

 ،انورک نارحب راهم یارب هلأسم نیا هب نارهت رهش مدرم هاگن و یعامتجا هیامرس داعبا
 تیمها نداد ناشن فده اب شهوژپ نیا ور نیا زا .دراد یدایز رایسب ترورض و تیمها
 اب ههجاوم هدوقفم هقلح ناونعب تدمدنلب رد یمومع دامتعا و یعامتجا هیامرس دیلوتزاب
 ینارهت نادنورهش یدنم تیاضر نازیم ات تسا ددصرد ،انورک نوچمه یگرزب یاه نارحب
 دروم ،نآ رب ار یعامتجا هیامرس شقن و انورک راهم یراذگ تسایس رد تلود درکلمع زا
                                       .دهد رارق یسررب

 مرور ادبیات و سوابق پژوهش
های  مطالعات متعددی در زمینه تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر روند انواع بحران

برخی از این تحقیقات  ،اجتماعی انجام شده است که در اینجا به علت نزدیکی موضوعی
 اند: مورد بررسی قرار گرفته

 پیشینه مطالعات خارجی

: رویکردی چند 23سرمایه اجتماعی و کووید »( در پژوهشی با عنوان 2424) وو یکر 
های جدیدترین  با نظرسنجی در استان هوبئی چین و همچنین داده ؛«بعدی و چند سطحی

نشان داده است که سرمایه اجتماعی  (WVS, 2016-2020)های جهانی  نظرسنجی ارزش
پذیرش عمومی و انطباق با  یرتقابه طور عمده از طریق تسهیل اقدامات جمعی و ا

گذارد. انطباق با اقدامات  اقدامات کنترلی در قالب اعتماد بر کنترل کرونا تأثیر می
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کنترلی، بیشتر به اعتماد مردم به نهادهای سیاسی خود و کمتر به اعتماد به یکدیگر بستگی 
 دارد.
: بینش 23سرمایه اجتماعی و کووید »( در پژوهش 2424و همکاران ) بارتچر 

های مستقل برای اتریش، آلمان، ایتالیا، هلند،  در تجزیه و تحلیل« کشورهای اروپایی
دهند که یک افزایش انحراف معیار در سرمایه  سوئد، سوئیس و انگلستان نشان می

از اواسط مارس تا اواسط  23درصدی کووید  32الی  22اجتماعی منجر به کاهش سرانه 
تالیا )بعنوان یک مطالعه موردی( ای  جامعهبا مطالعه بر روی  ماه می شده است. همچنین

 اند. تری را تجربه کرده دریافتند که مناطق دارای سرمایه اجتماعی باال، مرگ و میر پایین
با استناد به « 23سرمایه اجتماعی در پاسخ به کووید »( در مطالعه 2424) احمرو  تاسیپ

اند که جوامع با سرمایه اجتماعی باال با کارآیی  های گذشته به این نتیجه رسیده بحران
پاسخ  23بیشتری نسبت به جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین دارند، به کنترل کووید 

دارند جوامعی مانند آمریکا به دلیل کمبودها یا اختالالت در سرمایه  دهند و اذعان می می
 اجتماعی، در کنترل ویروس با مشکل روبرو شوند.

سرمایه اجتماعی و بهداشت عمومی: »( در پژوهشی با عنوان 2424) کوهلرو  وانگ 
هایی که باعث ایجاد سرمایه  اند سیاست نشان داده« 23گیر کووید  پاسخ به بیماری همه

شوند، ممکن است راهی مهم برای بهبود خدمات  اجتماعی در تمام سطوح جامعه می
 ارائه دهند.23کووید  های بهداشتی در پاسخ درمانی و تقویت سیستم

سرمایه اجتماعی و بهزیستی در »ای با عنوان  ( در مطالعه2420و همکاران ) ولیهل 
اند که چگونه کیفیت بافت اجتماعی یک جامعه یا ملت بر  ، نشان داده«اوقات بحران

هایی که موجب  ها و توسعه منابع انسانی و طبیعی از راه ظرفیت آن برای مقابله با بحران
گذارد و جوامع و ملل دارای سرمایه  شود، تأثیر می ود و پایداری بهزیستی ذهنی میبهب

 دهند. ها و انتقال پاسخ می طور مؤثر به بحران به، اجتماعی و با اعتماد به نفس باالتر
نقش سرمایه اجتماعی در بحران »( در پژوهشی با عنوان 2333و همکاران ) یکند 

های سرمایه  تجزیه و تحلیل مقطعی و اکولوژی از رابطه بین شاخص« مرگ و میر روسیه
های سرمایه  منطقه روسیه انجام داده شد. بین شاخص 04اجتماعی و میزان مرگ و میر در 

 زان مرگ و میر ارتباط معناداری برقرار شد.اجتماعی و امید به زندگی و همچنین می
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 پیشینه مطالعات داخلی
بر  23-دیکوو یماریب ریتأث یواکاو»در پژوهشی با عنوان  (2333) کشاورزو  انیدامغان

 یها رسانه گر لیو نقش تعد یاجتماع هیسرما یانجیبا توجه به نقش م یاسیاعتماد س
بر  23-دیکوو یماریب کهاند نشان داده نفری در شهر شیراز، 344با نمونه « یاجتماع

 نیدارد. با ا یو معنادار یمنف ریتأث رازیش یجامعه شهر یاجتماع  هیو سرما یاسیاعتماد س
دارد.  رازیش یجامعه شهر یاسیبر اعتماد س یمثبت و معنادار ریتأث یاجتماع  هیوجود سرما

 23-دیکوو یماریب نیدر رابطه ب یاجتماع  هیپژوهش نشان داد که سرما نیا جینتا نیهمچن
رابطه  توانند یم زین یاجتماع یها و رسانه کند می فایا یگر یانجینقش م یاسیو اعتماد س

 .ندینما لیرا تعد یاسیو اعتماد س 23-دیکوو یماریب نیب
 طیسازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرا»ای با عنوان مطالعه (2333غیاثوند ) 

سال به باالی کشور انجام داده است.  25نفری از افراد  2144با نمونه « کرونا وعیش
که بحث اعتماد به عملکرد دولت هم متوجه دهد  های این تحقیق نشان مییافته

 یشناخت بعد ارزش زیو ن یاسینسبت به نظام س یاز رفتارها و انتظارات ابزار یا مجموعه
زتومکا،  ینظر دهیطور مشخص و متأثر از ا. به شد با یاعتماد در قبال نظام سالمت م
بوده که کماکان در سطح  «یاعتماد ابزار»از نوع  یاسیاعتماد مردم کشور به نظام س

بر  یمبتن یو سالمت که اعتماد یدر مقابل، اعتماد به نظام پزشک باشد؛ یم «هیاعتماد پا»
 افتهی شیافزا یاریدر حد بس باشد،یم «یشناخت اعتماد ارزش» زیو ن یانتظارات اخالق

اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دولت مشخص شد که  یدر بررس نیاست. همچن
 یمردم وقت یبعبارت شود؛ یم لیهر دو نوع اعتماد تشک یها از معرف سازاعتماد یها مؤلفه

 یبهداشت یرفتارها تیبه رعا جیتدر به شوند یبا مجموعه دولت م یوارد تعامل و همکار
 یها نهیکه به نوبه خود زم شود یو از حجم انتقادات کاسته م پردازند یم یو جمع یفرد

 .سازد یمردم را فراهم م یهمکار
بینی بحران ناشی از نقاط  الگوی پیش»ای با عنوان  ( مطالعه2333و همکاران ) یاحتشام 

انجام دادند که با استفاده از روش دلفی و انجام مصاحبه نیمه « شهرها بحرانی در کالن
ها و نتایج  یافته مرتبط با موضوع انجام شد.  های  ساختاریافته با ده نفر از خبرگان حوزه

شهرها،  که مدل مدیریت بحران ناشی از نقاط بحرانی در کالنداد بدست آمده نشان 
بینی  بینی، پیشگیری، مواجهه و مقابله و ترمیم و بازسازی است. پیش شامل مراحل پیش
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اجتماعی،  -گیری این نقاط در ابعاد فرهنگی بسترهای شکلبحران مبتنی بر رصد 
گیری  ها باید از شکل نظارتی است و با اتکا به این یافته ـ اقتصادی، کالبدی و کنترلی

بحران پیشگیری کرد. در مواجهه با این نوع بحران معموالً نیازی به اقدامات سلبی نیست 
 شود. به از این نوع اقدامات نیز استفاده می ولی در صورت پیشرفت بحران و نیاز به مقابله،

های مدیران شهری  حال پس از کنترل بحران، مراحل ترمیم و بازسازی در صدر برنامه هر 
 گیرد. قرار می

سرمایه اجتماعی و تأثیر آن »ای با عنوان  ( در مطالعه2335) ذاکرزادهو  بیحب یسلطان 
نفری به  332ای  با نمونه« نمونه موردی: شهر همدان( در مدیریت بحران در شهرها )

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی شهروندان و مدیریت بحران شهر همدان پرداخته 
ای سرمایه اجتماعی )اعتماد، ه ها حاکی از آن است که بین مؤلفه است. نتایج یافته

های  مشارکت، حمایت، اطمینان، احساس امنیت و ارزش زندگی( و مدیریت بحران
اجتماعی از متغیرهای )پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی( ارتباط معناداری وجود 

 دارد.
نقش سرمایه اجتماعی در »( در پژوهشی با عنوان 2334و همکاران ) جو رشادت 

از شش « شهرهای ایران مطالعه موردی شهر رشت های اجتماعی کالن حرانمدیریت ب
مؤلفه سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، 

های اجتماعی از  انسجام اجتماعی، احساس امنیت و ارزش زندگی و برای مدیریت بحران
ها حاکی  ستفاده کرده است. نتایج یافتهمتغیرهای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی ا

های سرمایه اجتماعی )اعتماد، مشارکت، حمایت، انسجام،  از این بود که بین مؤلفه
های اجتماعی )پیشگیری، آمادگی،  احساس زندگی، ارزش زندگی( و مدیریت بحران

ن هرچه داری وجود دارد. بنابرای شهر رشت ارتباط معنا مقابله، بازسازی( شهروندان کالن
های اجتماعی نیز بیشتر  بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان افزوده شود، مدیریت بحران

 خواهد شد.
ها و  دولتی مسئول بحران های سازمانجایگاه »( در پژوهشی با عنوان 2330) ینالیز 

، به بررسی جایگاه نهادهای دولتی در ایران پرداخته به این «های اجتماعی در ایران تهدید
های اجتماعی،  گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران نتیجه رسیده است که با توجه به وقت
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ها ایفا  گذاری و مدیریت بحران توانند نقش بسیار مهمی در سیاست نهادهای دولتی می
 ها و مشکالت اجتماعی مؤثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند. نمایند و یا آسیب

 چارچوب نظری پژوهش
من مرور تمام نظریات مرتبط با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن، با توجه به اهمیت ض

سازد، دیگر سرمایه اجتماعی را می ابعادالعاده مفهوم اعتماد اجتماعی که بنیان فوق
فوکویاما، زتومکا و گیدنز استوار است. اعتماد در متن  یچارچوب نظری این مقاله بر آرا

گیری  ها که جهت خصوص در آن دسته از کنشه، بکند میا های انسانی نمود پید کنش
قدرت عمل »کیفی است که به تعبیر کلمن  رابطهمعطوف به آینده دارد و آن نوعی 

مبادالت در فضای اجتماعی است که  کنندهاعتماد، تسهیل«. کند میکردن را تسهیل 
حل مسائل مربوط به  رساند و برای مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به حداقل می هزینه

ای دارد. به تعبیری، مفاهیم مربوط به اعتماد به طور بالقوه  کنندهنظم اجتماعی نقش تعیین
های مربوط  نماید که در بردارنده تمایزات افقی بین حوزه روابط اجتماعی را توصیف می

ه جود رابطد به وقمعت اردن(. 1:2334)ازکیا و غفاری،  به فضای عمومی و شخصی است
پذیری است. در جوامعی که اعتماد باالیی وجود دارد، بین اعتماد با مسئولیت

در جوامعی که اعتماد  و شود پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه دیده میمسئولیت
 ,Erden: 2009)  شودکمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت بیشتر دیده می

2180). 
مورد بحث « شدنِ اجتماعی»ه نام را در طی فرآیندی ب زتومکا پیدایش فرهنگ اعتماد 

تر است که از طریق  ای از فرآیند کلی فرآیند پیدایش فرهنگ اعتماد نمونه .دهد میقرار 
ها و موجودات  های هنجاری، نهادها، سازمان ها، ساختارهای اجتماعی، نظام فرهنگ ؛آن

ای از  هنگ اعتماد بعنوان نمونهگیری هستند. شدنِ فر اجتماعی کالن دیگر در حال شکل
 .(204: 2330گردد )زتومکا،  شدنِ اجتماعی مطرح میتر فرآیندهای گسترده

های  مدل شدنِ اجتماعی مبتنی بر چند فرض است: نخست عاملیت انسانی یا کنش 
هایی که توسط کنشگران در چارچوب  ها و انتخاب گیری فردی و جمعی، تصمیم

گیرد. بعالوه در بحث  توسط ساختارهای موجود صورت می و فراهم شده یهای موقعیت
که  دهد میقرار  «خلقیات اجتماعی»بر روی عاملیت، متغیرهایی را تحت عنوان مفهوم 

بینی، گرایش به آینده،  گرایی، خوش از: انگیزه اعتماد کردن، عمل این متغیرها عبارتند
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 تواند میی همراه با سرمایه جمعی اشتیاق زیاد و تمایل به کسب موفقیت. خلقیات اجتماع
توانایی  ،برای پیدایش فرهنگ اعتمادو ظرفیت کنشگران را در این راستا افزایش دهد 

ابتکار فردی مهم نیست بلکه سطح معمول توانایی افراد یک جامعه که در آن سهیم 
(. دوم شرایط ساختاری و 253-203: 2330هستند اهمیت زیادی دارد )زتومکا 

هایی که توسط عمل در حال تکوین پیوسته شکل گرفته و دوباره شکل  موقعیت
اعتماد و یا   جادکنندهیاهای فرهنگی  ( در مورد زمینه214-204: 2330گیرند. زتومکا ) می
نماید:  اعتمادی و حاکمیت آن در جامعه به پنج عامل بعنوان شرایط ساختاری اشاره می بی
آشنایی با ـ 0شفافیت سازمان اجتماعی،  ـ3اعی، ثبات نظام اجتمـ 2وحدت هنجاری،  ـ2

توانند شرایطی را  پاسخگو بودن افراد و نهادها. این پنج عامل می ـ5محیط اجتماعی و 
 اعتمادی فراهم سازند. بندی در جهت اعتماد یا بی برای کنشگران در جهت شرط

 :که عبارتند ازشمارد  های اعتماد، سه زمینه را بر می در بررسی زمینهوی همچنین  
 این سه مبنایی هستند بر قابلیت اعتماد اولیه. و عملکرد و نمود یا طرز رفتار. اعتبار ،وجهه

در برخوردهای مستقیم با افراد و  تواند میاطالعات در مورد اعتبار، عملکرد یا نمودها  
ن حاصل ها، مدارک، ارزیابی و یا معرفی دیگرا نهادها بدست آید و یا بر پایه نقل قول

سازد و با رعایت بهتر استانداردها، امنیت و کنترل  تر می ها را نمایان شود. اعتبار باال، کنش
روی شرایط  در بحث برزتومکا  (.33: 2330 ،شود )زتومکا بیشتری را سبب می

عمل کنشگران را  زمینهسازد که  فرض مطرح می پنج شرط را بعنوان پیش ساختاری،
پیدایش فرهنگ اعتماد و یا سلب اعتماد و هدایت به  منشأتوانند  آورند و می فراهم می

وحدت و یکپارچگی  از :ستا سوی فرهنگ عدم اعتماد باشند. اولین شرط عبارت
های اخالقی و آداب ویژگی . هنجارها،نقطه مقابل آن یعنی آشفتگی هنجاریو  هنجاری

عملی هنجارها، خصلت سازند و اجرای  و رسوم، چارچوب کلی زندگی اجتماعی را می
این هنجارها، زندگی اجتماعی را بدون مشکل،  نماید. را تضمین می ها آنالزامی بودن 

 هستند کهای  شده سازند و همانند سناریوهای تثبیت بینی می ایمن، منظم و قابل پیش
: 2330)زتومکا،  دهنده آنچه مردم باید انجام دهند و یا انجام خواهند داد، هستند نشان
هنجاری، قواعد و مقررات مختلف اجتماعی که هم  در مقابل، در شرایط بی (203

برداری هستند، کنشگران به اطاعت و فرمان وادار کنندهکننده رفتار انسانی و هم  تنظیم
مبتنی بر  هوس و یاز روهای افراد بدون نظم شخصی بوده،  . کنشاند ریخته هم به
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توان  گیرند. در اینجا هیچ چیز را نمی نه انجام میهیجانات زودگذر و تمایالت خودخواها
 ایده ،طلبانه است. افراد بینی کرد، بیشتر انتظارات خودخواهانه و رفتارها منفعت پیش

کند،  کس به این هنجارها عمل نمیآور ندارند و هیچ روشنی در مورد تعهدات الزام
ر ندارد که اعتماد کردن کس باو جرأت سپردن چیزی به دیگری را ندارد و هیچ کس هیچ
سازمانی، بافت هنجاری  و آنومی یا بی باعث برانگیخته شدن اعتماد متقابل گردد تواند می

 .برد زندگی اجتماعی را به تحلیل می
ثبات نظام اجتماعی و نقطه مقابل آن دگرگونی  :ست ازا شرط ساختاری دوم عبارت 

و  ها با دوام، پایدارها و رژیم ها، نهادها، سازمان ها، انجمن بنیادی. اگر شبکه روابط گروه
مستمر باشد، نقاط عطف روشنی در زندگی اجتماعی، احساس امنیت، حمایت و آرامش 

متقابل به اعتماد، وظیفه تلقی . به این ترتیب برآورده شدن تعهدات و پاسخ کند میایجاد 
بنابراین،   (؛203: 2330)زتومکا،  شود بلکه یک واکنش عادی و بدون مسئله است نمی

 پاسخ داده احتمال اینکه اعتماد موردنظر متقابالً و به آسانی عرضه شود تواند میاعتماد 
ه مقابل شفافیت سازمان اجتماعی و نقط ست ازا . شرط سوم عبارتخواهد شد، باال است

عملکرد، قابلیت  مورد کاری و ابهام فراگیر در سازمان. دسترسی به اطالعات در آن پنهان
ها  ها و رژیم ها، سازمان ها در بین گروه توانایی، سطح پیشرفت و همچنین کاهش آسیب و

های آزادانه، امکان  گزارش ؛و نتیجه آن کند میپذیری ایجاد  بینی احساس امنیت و پیش
م با اعتماد أها بوده و افراد مایل به ارتباط تو ، سهولت درک این سازمانکنترل وبازرسی 

ست از آشنایی یا ضد آن غرابت ا ها هستند. شرط چهارم عبارت ها و سازمان با این گروه
آشنایی در  گیرند. بودن با محیطی که مردم در آن اعمال خود را به عهده می ناآشناو 

برای پذیری و آرامش ایجاد کرده و فضایی  بینی پیششخص احساس امنیت، قطعیت، 
نهادها و  ست از پاسخگو بودن افراد وا شرط پنجم عبارت .کند ایجاد اعتماد فراهم می

ای از نهادها توانمند، در  . وقتی مجموعهآنهامسئولیتی  نقطه مقابل آن، خودسری و بی
با تعیین معیارها و فراهم  ؛دسترس و به معنای واقعی کلمه در حال انجام وظیفه باشند

 سوءاستفادهکردن زمینه برای کنترل و نظارت بر رفتار افراد توسط این نهادها، از خطر 
 ازاتشانیامتگردد. اگر افراد زمانی که  کاسته شده و نظم و ترتیب روال کار حفظ می

د به چنین عمل نکنند، بتوانن ها آننادیده گرفته شده یا دیگران به تعهدات خود نسبت به 
نتیجه  نوعی احساس امنیت یا امکان پشتیبانی و در ها آننهادهایی متوسل گردند، در 
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آید. این پنج شرط یعنی وحدت هنجاری، ثبات، شفافیت،  می بوجودآرامش بیشتر 
استعدادها در کنشگر انسانی و  گیری شکلآشنایی و پاسخگویی، شرایط مناسب را برای 

 سازند. بندی بر روی اعتماد فراهم می هایی را برای شرط فرصت
که اعتماد همانند  دهد میاین قرار  زتومکا در تئوری شدنِ اجتماعی خود فرض را بر 

همه عناصر ساختاری و فرهنگی، حاصل تجربیات تاریخی است. اثر حوادث اخیر در 
ها، افکار و  ، باورها )مانند قانون، اخالق، آداب و رسوم، آموزهها، نمادها نهادها، نقش

های مذهبی( و همچنین در اذهان کنشگران اجتماعی )طرز تفکر،  ، آیینها ایدئولوژی
ماند. تجربیات مشترک،  های فکری آنان( باقی می ها، گرایشات و اولویت شناخت

این الگوها نیز به نوبت،  و سازند الگوهای ذهنی، فرهنگی و ساختاری مشترکی را می
ارتباط  و نمایند های آتی را فراهم می شرایط مواجهه )با ایجاد یا تسهیل شرایط( با کنش

از ای  گردد: مجموعه ها فراهم می نسل وسیله بهگذشته و رشد و توسعه آینده  تأثیراتمیان 
اجتماعی شخصیت و افکارشان در معرض نیروهای   گیری شکل های سالکه در  افرادی

 اند. مهم و مشابهی بوده و حوادث اجتماعی یکسانی را تجربه کرده
است و منابع اصلی اعتماد  «اعتماد بالقوه»عصر مدرن،  مشخصهمعتقد است که  دنزیگ 

. از نظر گیدنز اند دادهدست  مدرن صنعتی از در جوامعسنتی، اهمیت خود را  در جوامع
ابلیت اعتمادی است که میان افرادی که خوب نوع است: یکی ق بر دوقابلیت اعتماد 

شود، یعنی افرادی که  مبنای آن آشنایی طوالنی برقرار می و بر شناسند میهمدیگر را 
اما اند؛  رسانیدههای الزم را برای قابل اعتماد بودن در نظر همدیگر به اثبات  صالحیت

ست، هرچند در اینجا نیز دیگری ا چیزهای از جاکننده  قابلیت اعتماد بر مبنای مکانیسم
(. در برخی مقتضیات، اعتماد به 33: 2334 ،گیدنزاست )اعتمادپذیری عامل مهمی 

ها  که به نوعی مسئول این نظام هایی گروههای انتزاعی به هرگونه روبرویی با افراد یا  نظام
ند. گیدنز در ها دخالت دار افراد یا گروه یچنین ایناما در بیشتر موارد ؛ هستند، نیازی ندارد

های  سازد. این نقاط دسترسی نظام های انتزاعی را مطرح می اینجا نقاط دسترسیِ نظام
سازند. از نظر گیدنز  چهره را فراهم میدار و بیچهره های پایبندیبرخورد  زمینهانتزاعی، 

های  با نمایندگان نظام غیرمتخصصهای  یا جمع نقاط دسترسی، همان نقاط پیوند بین افراد
دهند  های انتزاعی را نشان می نظام پذیری آسیب. هرچند نقاط دسترسی، نقاط اند انتزاعی
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 بنا حفظ یا توان میآن جاها  در را اعتماد هستند که هایی پیوندگاهولی در ضمن، همان 
 .(245: 2334 ،دنزیگکرد )

اجرایی(، فرآیندهای  های دستگاهاعتماد به ) ینهادطبق دیدگاه جانستون، اعتماد  
، چون اعتماد ساختار مهمی در مدل کنش کند میشبکه اجتماعی و اقتصادی را تسهیل 

. به نظر وی برای ایجاد ارتباط اجتماعی شخص باید  (Batt, 2008:488) است متقابل 
ا از های خود و دیگری ربتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که در نتیجه، ترس

طرد شدن کاهش داده، امید به پذیرش، حمایت و تأیید را ارتقا بخشد. طبق دیدگاه وی 
ای  نیست بلکه اعتماد اجتماعی، جنبه تغییرناپذیرشخصیتی ثابت و  خصیصهاعتماد، یک 

از روابط اجتماعی است که مدام در حال تغییر و پویایی است و این اعمال اجتماعی افراد 
. همچنین دهد میافزایش یا کاهش  ها آند را در روابط اجتماعی است که سطح اعتما

های هر دو  در ایجاد و حفظ اعتماد، در روابط دو سویه و کنش ها آناعمال اجتماعی 
 .(Johnston: 1993: 66) است طرف از اهمیت زیادی برخوردار 

 یعنی اعتمادزیرا ؛ شود زمان و مکان مربوط می شیرازهبه اعتقاد گیدنز، اعتماد به   
اعتماد نیز  اندیشهضمان و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در طول زمان آینده. 

ای مدرن است. از نظر گیدنز اعتماد با انتظارات محاسبه شده سر و کار دارد و  اندیشه
است. اعتماد باید دو طرفه  طور همینبیشتر با امنیت ارتباط دارد. در مناسبات شخصی نیز 

آسایش خاطر عرضه  ،آینده الوقوع محتملواقع شود و در قبال رخدادهای  مؤثرباشد تا 
کند. به این دلیل است که گیدنز اعتماد را با اندیشه آسایش خاطر اولیه در شخصیت نیز 

(. بنا به تعریف وی، علت اینکه ما اغلب در 215-231: 2334گیدنز، کند ) میمربوط 
کنیم به  واقعاً هستیم احساس ضعف و ناتوانی می های جاری خود کمتر از آنچه فعالیت

. گیدنز جوّ دارای  دلیل عدم وجود اعتماد بنیادین و عدم وجود اعتماد اجتماعی است
 بخش اطمینانآورد که در حقیقت نوعی پوشش  می« پیله حفاظتی»اعتماد را با اصطالح 

 (.232:2333 گیدنز،کند ) میاست که به حفظ و تداوم محیط پیرامونی ما کمک 
اعتماد بیانگر این مطلب است که اعتماد بر مبنای دانش و  دربارهمطالعات انجام شده  

. اعتماد در دهد میتجربه است. به طور کلی اعتماد فرایندی دانشی را مورد مالحظه قرار 
. اگر اعتمادی که در مراحل بعدی بوجود یابد میمراحل اولیه با اجتماعی شدن تحقّق 

با اعتمادی که در مراحل اولیه وجود داشت باشد، اعتماد قوی و  تراز همآید،  می
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شود اعتماد از یک نسل به  یابد و باعث می  شود و ثبات اجتماعی افزایش می مستحکم می
. هاردین نیز بر روی نقش اصلی نهادها که به (Erden, 2009: 2180) ابدینسل دیگر انتقال 

. (Rubal, M & Voces, 2007:2)دارد عی هستند تأکید اعتماد اجتما ایجادکنندهعنوان 
های آن بایستی بتواند به سطح باالتری  به نظر او نهادی کردن حکومت و اجرای سیاست

 (.212: 2330زتومکا، ) نجامدیباز اعتماد در جامعه 
اجتماعی گردیده و  سرمایهباعث فرسایش  اعتمادی بیبه نظر فوکویاما از یک طرف،  

روابط بین فردی  شبکهشدن، گسسته شدن پیوندها و از بین رفتن  ای ذره، به انزوا
با تحریک و برانگیختن افراد در جهت جستجو  اعتمادی بیانجامد. از طرف دیگر،  می

قانونی )در باندهای بزهکاری،  های غیر اغلب با پذیرش هویت ها جانشینبرای یافتن 
منحرف و نظایر آن( خود را از حالت فردیت خارج کرده و او را از  های فرهنگ خرده

اجتماعی را  سرمایه(، 2444(. فوکویاما )222: 2330زتومکا، سازد ) خود بیگانه می
که بین  کند میذکر شده تعریف  غیررسمیو یا هنجارهای  ها ارزشمجموعه  صورت به

با همدیگر مشارکت کنند.  تا دهد میامکان  ها آناعضای گروه مشترک است و به 
شود که شرایط  بر این نتیجه منتهی می ناپذیری اجتناب طور بهتعاریف سرمایه اجتماعی 

اساسی برای وجود داشتن سرمایه اجتماعی همان وجود اعتماد اجتماعی، هنجارهای 
سرمایه اجتماعی شامل اعتماد  رسد میبنابراین به نظر  .اجتماعی و انسجام اجتماعی است

از  هیچیکانتظار متقابلی تعریف شود که در آن  صورت به تواند مییز هست و اعتماد ن
برند. بعالوه، افراد قابل اعتماد  دیگران سود نمی پذیری آسیبدخیل در معامله از  طرفین

 زمانی کهدر  ،اعتماد نوع از  اینو  کنند میکسانی هستند که به تعهدات خود عمل 
. اند باارزشامل و رسمی با قراردادها محدود شوند، بسیار طور ک توان روابط به نمی

تا از نظر سرمایه اجتماعی قوی  دهد میای با اعضای قابل اعتماد به افراد امکان  جامعه
 (.2: 2441پاپنیس و بویملیوتو، شوند )

از نظریه  یریگ بهرههای اجتماعی و مسأله اعتماد با ( نیز در کتاب دام2445) روثستاین 
اعتمادی و فسادِ ناشی از این  های اجتماعی و بی ی، ضمن پرداختن به موضوع دامباز
. به اعتقاد کند میشدنشان تأکید  یا برچیده آنهاها، بر نقش مؤثرِ دولت در جلوگیری از  دام

بوجود  یروثستاین دولت با برقراری نظامی فراگیر و مبتنی بر عدالت و انصاف، جلو
مدت و  نظیر اقتصادِ مبتنی بر منافع فردی و کوتاه  جتماعیهای ا آمدن و گسترش دام
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گیرد و از این طریق جلب اعتماد و تولید  رسان به منافع عمومی درازمدت را می آسیب
اما اگر دولت در ساختن نظامی فراگیر و مبتنی بر خیر شود؛  میسرمایۀ اجتماعی را باعث 

شوند و به ناچار عملکردی را  ماعی میاعتمادی اجت عمومی مداخله نکند، مردم دچار بی
مدت خودشان است و این به فساد  گیرند که صرفاً در جهت منافع فردی و کوتاه پیش می

(، ویپژوهشی  های یافتهو به استناد ) نیروثستا(. در باور 2333روثشتاین، زند ) میدامن 
 هنابلطواد یاهداهن و نمجنا رد ناش فعالیتبه  توان نمیسطح اعتماد اجتماعی مردم را 

 ار نارگید هب اه نآ دامتعا ،یندم یاهداهن رد مدرم ندش لاعف رگید ترابعب ؛داد تبسن
 دامتعا و هیامرس یامعم ،یلع قطنم ندرک هتورس قیرط زا دشوک یم یو .دهد یمن شیازفا
 دیلوت «نییاپ زا» یعامتجا دامتعا هک تسا نیا یلصا لالدتسا :دنک لح ار یعامتجا
 دنتسه یسایس یاهداهن زا یصاخ عون هکنیا رت قیقد .دوش یم دیلوت «الاب زا» هکلب دوش یمن

 و یقوقح ،یسایس یربارب هک ییاهدربهار و یتموکح یاهداهن .دننک یم دیلوت دامتعا هک
 راب هب دامتعا ،دنا هدش انب یفرط یب و تقادص ،فاصنا لوصا رب و دننک یم دیلوت یعامتجا
 دنشاب یم کدنا داسف یاراد هک ییاهروشک دهد یم ناشن یبرجت تاعلاطم .دنروآ یم
. بنابراین بر مبنای چارچوب نظری یاد  هستند که سطوح باالیی از اعتماد دارند  هایی همان 

                                    توان مدل مفهومی پژوهش را به شکل ذیل تعریف کرد: شده، می



 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 
 

 
 

 
 

 سرمایه اجتماعی
از  میزان رضایت

عملکرد دولت در مهار 
 کرونا

 رسانیشفافیت و اطالع

گذاری اعمال محدودیت و فاصله
 اجتماعی

 رپذیبیآس هایاز گروه تیحما

 اندازو چشم یراهبرد سازیمیتصم
 ندهآی

 یو دسترس نیتأم رهیزنج تیریمد
 یبه اقالم بهداشت

 اعتماد اجتماعی

 انسجام اجتماعی

 اجتماعیمشارکت 
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 های پژوهش فرضیه

 فرضیه اصلی ـ الف
میان میزان سرمایه اجتماعی )اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی( و 

مندی از عملکرد دولت در مهار بحران کرونا در شهر تهران رابطه مستقیم  میزان رضایت
 وجود دارد.

 فرضیات فرعی ـ ب
مندی از عملکرد دولت در  طور مستقیم با میزان رضایت میزان اعتماد اجتماعی باالتر به

 ؛مهار بحران کرونا در شهر تهران رابطه دارد

مندی از عملکرد دولت در  طور مستقیم با میزان رضایت میزان مشارکت اجتماعی باالتر به
 ؛مهار بحران کرونا در شهر تهران رابطه دارد

مندی از عملکرد دولت در مهار  طور مستقیم میزان رضایت میزان انسجام اجتماعی باالتر به
 بحران کرونا در شهر تهران رابطه دارد.

 روش تحقیق
باشد و با استفاده از ابزار  می 1روش بکار گرفته شده در این پژوهش، روش پیمایشی

های مرتبط با آن بر  و شاخص میزان اثرگذاری سرمایه اجتماعی ،ساخته پرسشنامه محقق
مورد گذاری مهار کرونا در شهر تهران  مندی از عملکرد دولت در سیاست میزان رضایت

بر  آنهاجمعیت شهر تهران است که تعداد  ،جامعه آماری این تحقیق بررسی قر ار گرفته 
باشد. برای  نفر می 301310524، 2335اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

خاب حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که بر اساس محاسبه این انت
بعنوان حجم نمونه بدست آمده است که برای اطمینان،  n=400تعداد  d=0.05فرمول با 

پرسشنامه در حد انتظار تکمیل شد.  022پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد  034حدود 
صورت که افراد   ای است؛ بدین ای چندمرحله پژوهش، خوشهگیری در این  روش نمونه

گانه شهرداری تهران در تکمیل پرسشنامه نقش  22از اقشار مختلف ساکن در مناطق 
 داشته باشند.

                                                                                                                
1. Survey Method 
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های این پژوهش از اساتید متخصص نظرخواهی  جهت تعیین روایی صوری پرسشنامه
ید شد و برای تعیین پایایی ابزار ، پرسشنامه تأیها آنبعمل آمد که پس از اعمال نظرات 

گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج خروجی این آزمون مطابق  اندازه
 ( به شرح ذیل است:2جدول  )

 ها سازی متغیرهای تحقیق و ضریب پایایی* آن عملیاتی .1جدول 

 نام متغیر
نقش 
 متغیر

سطح 
 سنجش

تعداد 
 گویه

آلفای 
 کرونباخ

 207/0 3 ایفاصله وابسته رسانی اطالع شفافیت و
 808/0 8 ایفاصله وابسته گذاری اجتماعیاعمال محدودیت و فاصله

 270/0 7 ایفاصله وابسته پذیرهای آسیب حمایت از گروه
 277/0 8 ایفاصله وابسته انداز آیندهسازی راهبردی و چشمتصمیم

مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقالم 
 بهداشتی

 837/0 3 ایفاصله وابسته

 290/0 72 ایفاصله وابسته رضایت از عملکرد کلی دولت در مهار کرونا
 227/0 8 ایفاصله مستقل انسجام اجتماعی

 272/0 8 ایفاصله مستقل مشارکت اجتماعی
 272/0 78 ایفاصله مستقل اعتماد اجتماعی
 272/0 37 ایفاصله مستقل سرمایه اجتماعی

 (.Cronbach's Alpha>0.7تمام ضرایب پایایی قابل قبول هستند )* 

( = 134/4شود، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ) ( مشاهده می2طور که در جدول  ) همان
دهنده پایایی قابل قبول  باشد که نشان ( می= 121/4و برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی )

 ابزار تحقیق است.
آوری مورد بازبینی و کنترل قرار  ها پس از جمع روش تحقیق، دادهبا توجه به ماهیت و 

تک  tهای  و از طریق آزمون SPSSافزار  گرفت و بعد از کدگذاری با استفاده از نرم
سویه  ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس یک نمونه

 مورد پردازش قرار گرفت.
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 ها یافته 

نفر نمونه مورد مطالعه،  022پاسخگویان به این صورت است که از تعداد کل تحلیل سیمای 
اند. میانگین سن درصد( بوده 5/05نفر مرد ) 233درصد( و  2/50نفر زن ) 223تعداد 

 21سال بوده است. حداقل سن در نمونه مورد مطالعه  30سال و میانه سن  40/35پاسخگویان 
سال قرار  34-04شترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی سال بوده است. بی 31و حداکثر سن 

اند. کمترین گانه شهر تهران در نمونه حضور داشته 22درصد(. از تمام مناطق  5/32دارند )
 1/24نفر،  05) 20درصد( و بیشترین تعداد از منطقه  1/4)23کننده از منطقه  تعداد شرکت

اده است که بیشترین تعداد پاسخگویان درصد( هستند. توزیع تحصیالت پاسخگویان نشان د
%( 1/24نفر،  05%( دارای تحصیالت در مقطع لیسانس و کمترین تعداد )2/32نفر،  235)

%( متأهل، 1/01نفر ) 242اند. در مورد وضعیت تأهل، تعداد  دارای تحصیالت زیر دیپلم بوده
ت همسر/طالق( %( ازدواج کرده بدون همسر )فو1/4نفر ) 3%( مجرد و 5/52نفر ) 221

 اند. %( غیر شاغل بوده1/05نفر ) 232%( از پاسخگویان شاغل و 0/50نفر ) 223هستند. 

 توصیف متغیرهای اصلی تحقیق .7جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار
داری  معنی

t 

 وضعیت

 00/0** 22/0 08/7 277 رسانی شفافیت و اطالع
تر از پایین

 متوسط
 باالتر از متوسط 00/0** 27/0 82/3 278 گذاری اجتماعیفاصلهاعمال محدودیت و 

 00/0** 92/0 77/7 277 پذیرهای آسیب حمایت از گروه
تر از پایین

 متوسط
 تقریباً متوسط 00/0** 27/0 87/7 278 انداز آیندهسازی راهبردی و چشمتصمیم

مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقالم 
 بهداشتی

277 20/7 83/0 **00/0 
تر از پایین

 متوسط
 تقریباً متوسط 007/0** 22/0 98/7 207 رضایت از عملکرد کلی دولت در مهار کرونا

 باالتر از متوسط 00/0** 27/0 87/3 399 انسجام اجتماعی
 باالتر از متوسط 00/0** 22/0 98/3 207 مشارکت اجتماعی
 متوسط 00/0** 22/0 72/3 390 اعتماد اجتماعی
 باالتر از متوسط 00/0** 32/0 22/3 392 سرمایه اجتماعی

 دار است. معنی 42/4تفاوت میانگین در سطح **
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( توصیف متغیرهای اصلی تحقیق را نشان داده است. متغیر وابسته رضایت 2جدول  ) 
از عملکرد کلی دولت در مهار کرونا در پنج بعد سنجش شده است. در بین ابعاد این 

 و اهتیدودحم لامعا و (43/2) نیگنایم نیرت رسانی پایینشفافیت و اطالعمتغیر، 
 هسیاقم .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار (50/3) نیگنایم نیرتالاب یعامتجا یراذگ هلصاف
 و تیفافش رد هک دراد نیا زا ناشن (3) رایعم نیگنایم اب هدمآ تسدب یاهنیگنایم
 ؛یتشادهب مالقا نیمأت هریجنز تیریدم و ریذپبیسآ یاه هورگ زا تیامح ،یناسر عالطا
 اب انورک راهم رد تلود یلم درکلمع زا تیاضر .تسا هدش یبایزرا طسوتم زا رتنییاپ
 هیامرس ریغتم .تسا هدش یبایزرا طسوتم دح رد هنومن کت t نومزآ هجیتن هب هجوت
 رد نیگنایم نیرتنییاپ .دنا هدش یبایزرا الاب هب ور طسوتم حطس رد زین نآ داعبا و یعامتجا
                                       .تسا هداد صاصتخا دوخ هب 21/3 اب یعامتجا دامتعا ار یعامتجا هیامرس ریغتم داعبا نیب

 23به این شکل بوده است که حدود  رسانی اطالعنگرش مردم در خصوص شفافیت و 
والن دولتی آمار دقیق و واقعی از درصد از نمونه تحقیق بر این باور هستند که مسئ

. کمتر از نیمی از پاسخگویان در حد زیاد و کنند نمیمبتالیان و مرگ و میر را اعالم 
درصد اساساً به این آمارهای دولتی  22. حدود دانند میخیلی زیاد آمارها را صحیح 

صادق است.  نیز تقریباً رسانی اطالعاعتماد ندارند. این موضوع در مورد سایر اقدامات 
بویژه  گیری تصمیمو  رسانی اطالعبخش بزرگی از نمونه تحقیق از تشتت و تنوع مراکز 

درصد(. عملکرد دولت در تنظیم  12هستند )در ابتدای شیوع پاندمی کرونا بسیار ناراضی 
اخیر همواره مورد انتقاد  های سالبازار و مدیریت زنجیره تأمین اقالم ضروری مردم در 

دارد. نزدیک  تر افزوناست. این موضوع در شرایط بحران، اهمیتی به مراتب  مردم بوده
درصد( از شیوع مدیریت بازار اقالم بهداشتی و پیشگیری از  03) انیپاسخگوبه نیمی از 

ضعف در موضوع ). هر چند این اند بودهبسیار ناراضی  ها آناختالل در دسترسی مردم به 
هداشتی( در برخی کشورهای اروپایی نیز در شرایط مدیریت دسترسی مردم به اقالم ب

 بحران کرونا مشاهده شد.
 پذیر آسیب گروهایران، امکان حمایت مناسب از  یشرایط ناشی از تحریم و اقتصاد 
دولتی در حمایت از  های برنامهگرفت. هر چند ضعف  از دولتشرایط بحران را  در

اما بیش از نیمی از  ،محدود به دوران بحران کرونا نیست پذیر آسیب های گروه
درصد( از نحوه حمایت دولت از تولید، افراد دارای مشاغل آزاد و  52) انیپاسخگو
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از  مورد حمایتناراضی بودند. با توجه به اخبار مختلف در  پذیر آسیبهای دیگر گروه
اعتمادی به انجام این  درصد از مردم 51توسط دولت، نزدیک به  پذیر آسیباقشار 

ندارند.  پذیر آسیبهای برای جبران خسارات کرونا بر زندگی و معیشت گروه ها سیاست
درصد از  34در مورد نظام سالمت و کادر فعال آن، نتایج متفاوت بوده است. نزدیک به 

جنبه ها ) آن پذیری مسئولیتتجربه کافی کادر درمان و  نمونه تحقیق، در مورد توانایی
. در عین حال مسأله ضعف و اند داشته( در حد زیاد و خیلی زیاد توافق افزاری نرم

 33( مورد انتقاد نزدیک به افزاری سختجنبه سالمت )نظام  های زیرساختفرسودگی 
 درصد از پاسخگویان بوده است.



 

 و عملکرد کلی دولت در مهار کرونا(همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته )ابعاد  .3جدول 

 (1) (7) (3) (0) (5) 
رضایت از 

عملکرد دولت 
(6) 

(2) (8) (1) 
سرمایه 
 (14اجتماعی )

          7 (7رسانی ) شفافیت و اطالع
         7 02/0 (7گذاری اجتماعی ) اعمال محدودیت و فاصله

        7 07/0 22/0** (3پذیر ) های آسیب حمایت از گروه
       7 28/0** 78/0** 27/0** (2انداز آینده )سازی راهبردی و چشمتصمیم

      7 282/0** 382/0** 727/0** 22/0** (8مدیریت دسترسی به اقالم بهداشتی )

     7 29/0** 88/0** 82/0** 82/0** 22/0** (2رضایت از عملکرد کلی دولت در مهار کرونا )
    7 722/0** 00/0 022/0 -08/0 27/0** 02/0 (2انسجام اجتماعی )

   7 27/0** 78/0** 07/0 79/0** 72/0* 73/0* 77/0* (8مشارکت اجتماعی )
  7 83/0** 28/0** 88/0** 39/0** 22/0** 78/0** 32/0** 22/0** (9اعتماد اجتماعی )
 7 89/0** 22/0** 88/0** 88/0** 30/0** 22/0** 73/0** 22/0** 32/0** (70سرمایه اجتماعی )

 دار است. معنی 42/4همبستگی در سطح ** دار است. معنی 45/4همبستگی در سطح *
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را نشان  ها آن( نتایج همبستگی دومتغیره بین متغیرهای مستقل و وابسته و ابعاد 3جدول  )
داده است. نتایج نشان داده است بین متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با ارزیابی رضایت 

(. 55/4**دار وجود دارد )از عملکرد کلی دولت در مهار کرونا ارتباط مستقیم و معنی
بیشترین میزان ضریب همبستگی بین اعتماد اجتماعی با رضایت از عملکرد دولت در مهار 

مندی  گانه رضایت (. متغیر سرمایه اجتماعی با ابعاد پنج53/4**ست آمده است )کرونا بد
دار داشته است. سرمایه اجتماعی از عملکرد دولت در مهار کرونا رابطه مستقیم و معنی

 ( داشته است.01/4**انداز آینده )سازی راهبردی و چشمبیشترین همبستگی را با تصمیم
سرمایه اجتماعی با هم اشاره دارد. نتایج نشان  های مؤلفهاطع موضوع مهم دیگر به رابطه تق

داده است که متغیر اعتماد همبستگی قابل توجهی با انسجام اجتماعی و مشارکت 
 اجتماعی دارد.

بینی متغیر وابسته ( برای پیشEnterنتایج رگرسیون خطی دومتغیره )به روش  .0جدول

 )عملکرد کلی دولت در مهار کرونا(

متغیرهای 
 بینپیش

B beta sig t F 
Adjusted 

R2 
Durbin-
Watson 

 
بینی متغیر وابسته رضایت از عملکرد دولت بر مبنای سرمایه  ( نتایج پیش0) جدول 

اجتماعی را نشان داده است. بر این اساس، سرمایه اجتماعی با ضریب بتای استاندارد 
درصد از تغییرات متغیر رضایت از عملکرد دولت در مهار  3/34بینی  توان پیش 552/4

Adjusted Rکرونا را دارد )
2
( در محدوده 11/2(. نتیجه آزمون دوربین واتسون )0.303=

( قرار داشته و مشاهدات مستقل از هم هستند. لذا مدل رگرسیونی 5/2-5/2مورد قبول )
 دار و مورد قبول است.معنی

  

سرمایه 
 اجتماعی

877/0 887/0 000/0 22/77 92/727 303/0 22/7 

مقدار ثابت 
(Constant) 

70/78    
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بینی متغیر وابسته ( برای پیشEnterنتایج رگرسیون خطی چندمتغیره )به روش . 5جدول 

 ونا()عملکرد کلی دولت در مهار کر

-متغیرهای پیش

 B beta sig t F بین
Adjusted 

R2 
Durbin-
Watson 

 -27/0 83/0 -079/0 -09/0 انسجام اجتماعی

22/22 
328/0 28/7 

مشارکت 
 اجتماعی

382/0 778/0 078/0 28/7 

 77/77 000/0 880/0 278/0 اعتماد اجتماعی
مقدار ثابت 

(Constant) 
27/78 

 
رگرسیون خطی چندمتغیره رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا را ( نتایج 5جدول )

بر مبنای ابعاد سرمایه اجتماعی نشان داده است. بر این اساس، انسجام اجتماعی توان 
بینی متغیر وابسته را نداشته و از مدل حذف شده است. متغیرهای مشارکت اجتماعی پیش

 5/30بینی ( در مجموع توان پیش554/4)بتای ( و اعتماد اجتماعی 223/4)بتای استاندارد 
 Adjusted)درصد از تغییرات متغیر رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا را دارند 

R
2
، 554/4شود، متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب بتای  طور که مشاهده می . همان(0.345=

ا بوده است. نتیجه بینی رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونترین متغیر در پیش مهم
( قرار داشته و مشاهدات 5/2-5/2( در محدوده مورد قبول )15/2آزمون دوربین واتسون )

 دار و مورد قبول است.مستقل از هم هستند. لذا مدل رگرسیونی معنی
گویای یک موضوع بسیار مهم است و آن اینکه بخش  5و  0های مقایسه نتایج جدول

رضایت از عملکرد دولت، به مفهوم اعتماد  بینی پیش عمده سهم سرمایه اجتماعی در
توانند پسایندهای اعتماد گردد و بقیه ابعاد سرمایه اجتماعی، در واقع میاجتماعی باز می

اجتماعی باشند. این موضوع اهمیت اعتماد اجتماعی را بعنوان وجه الزامی و بالمنازع 
 .سازد میسرمایه اجتماعی روشن 
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 گیری نتیجه
)اعتماد به  ( و اعتماد عمودییافته تعمیم -بینافردی)اعتماد  ست که اعتماد افقیشکی نی

اقدام  هرگونه ساز زمینهملزومات توسعه بوده و  ترین مهم)دولت( از  های انتزاعی(نظام
. میزان قابل قبول از اعتماد اجتماعی در رود میموفق در شرایط عادی و بحرانی به شمار 

مشارکت و انسجام اجتماعی( اثرگذار بوده و ) یاجتماعبر سایر ابعاد سرمایه  ای جامعههر 
. در این پژوهش اعتماد به صورت دو شود میباعث کاهش تعارض در سطوح مختلف 

زوجی بررسی شد. اعتماد افقی به مثابه اعتماد مردم به مردم و اعتماد عمودی به مثابه 
 فرا نظامدیگر در سطح کالن است. اعتماد به اعتماد مردم به سازوکار دولت. دوگانه 

های تخصصی آن یعنی اعتماد به نظام سالمت. نتایج نشان دولت و اعتماد به یکی از نظام
غیاثوند، ) رانیادولت، مانند سایر مطالعات انجام شده در  فرانظامداده است که اعتماد به 

( در 2330مایه اجتماعی، ، پیمایش ملی سنجش سر2331؛ شایگان، 2330؛ ایسپا، 2334
؛ به این معنا گیدنز در سطح اعتماد بالقوه است سازی مفهومسطح اعتماد پایه یا به اعتبار 

. کارآمدی باشدتر می پایینمردم به دولت از سطح متوسط  (پایه)سطح اعتماد عمومی  که
 های نظامبه  ها آننهادهای سیاسی و اجتماعی، واسطه بین اعتماد اجتماعی افراد و اعتماد 

اجتماعی کارآمد به ایجاد دولت  -سیاسی های سازمانانتزاعی است. طبیعی است که 
شرایط اجتماعی مناسب  گیری شکلها به . این سازمانرسانند میکارآمد و مشروع یاری 

در سطح اعتماد  کنند.نیز کمک می یافته توسعهبرای سرمایه اجتماعی باال و جامعه مدنی 
انتزاعی مدنظر گیدنز  های نظامبه  اعتمادت، فهم این نوع از اعتماد در قالب به نظام سالم

قابل تحلیل است. زتومکا نیز اشاره دارد که اعتماد در زمینه اجتماعی مبتنی بر مشارکت 
ها و مراکز مختلف موجود در نظام انتزاعی است. متخصصان و مهارت سازمان

کارآمدی، رعایت قانون و نظارت از باال تخصص،  ؛های روابط چنین اعتمادی مشخصه
 (.2330زتومکا، است )

عملکرد دولت در مواجهه با کرونا در ابتدای امر مطلوب نبوده و عمدتاً با تشویش،  
 های هماهنگیسردرگمی و غافلگیری خودساخته همراه بوده است. به صورت تدریجی با 

و مدیریت بحران و  گیری تصمیمصورت گرفته و تالش بر ایجاد پنجره یکپارچه 
و  شناسی وظیفه، یفشان جاننظام سالمت در مواجهه با بحران، نظام سالمت با  داری سکان
و اعتماد به  شد 2333 سال دردلسوزانه باعث بهبود عملکرد کلی دولت  های تالش
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که بر اساس نتایج پیمایش ملی  گونه آندولت را اندکی بهبود بخشیده است.  فرانظام
گفت رضایت مردم از عملکرد دولت در مواجهه با کرونا، بیش  توان میصورت گرفته، 

ت گرفته باشد، اسازی سیاسی در شرایط بحران نش از آنکه از توان مدیریت و تصمیم
 توان میمدیون عملکرد کادر تخصصی نظام سالمت است. متأثر از دیدگاه زتومکا، 

از نوع اعتماد ابزاری است که کماکان میزان  نظام سیاسی(دولت )گفت اعتماد مردم به 
اما در مقابل آن باید از اعتماد ؛ آن در بین مردم جامعه، در سطح اعتماد پایه است

 زیر نظاماخالقی/ارزشی سخن گفت. این اعتماد مبتنی بر انتظارات اخالقی و ارزشی از 
تهران از عملکرد  آمده، ارزیابی شهروندان شهر که در نتایج گونه همانسالمت است. 

ترین میانگین  دولت در مهار کرونا در سطح متوسط قرار دارد. از طرفی پایین
مندی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقالم بهداشتی و باالترین  رضایت

گذاری اجتماعی بوده است.  ها و فاصله مندی مربوط به اعمال محدودیت میانگین رضایت
و توزیع عادالنه این امکانات و همچنین  آنهاداشتی و دسترسی به تهیه امکانات به

در حفظ سالمت مردم و کاهش خطرات ناشی  تواند میخدمات بهداشتی، عالوه بر آنکه 
در افزایش اعتماد اجتماعی و  تواند میاز بیماری و پیشگیری و درمان آن تأثیرگذار باشد، 

مندی مؤثر ایش سطوح همکاری و به تبع رضایتبنا بر نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام، افز
متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی  دهد میباشد. به طوری که نتایج این پژوهش نیز نشان 

و توان  (R=0.552)مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا داشته  باالیی با رضایت
ق با نتیجه مندی را دارد، این یافته تحقی درصد از تغییرات رضایت 3403بینی  پیش

، (2334همکاران )جو و  های پیشین نیز مطابقت دارد. نتایج تحقیق رشادت پژوهش
نیز بر اهمیت سرمایه  (2333و دامغانیان و کشاورز ) (2335ذاکرزاده )سلطانی حبیب و 

 اند. اجتماعی بر مدیریت بحران تأکید داشته
نتیجه کلی تحقیق نشان داده است اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در   

درصد از تغییرات متغیر عملکرد دولت در مهار کرونا را  3005بینی  مجموع توان پیش
بینی عملکرد دولت در مهار کرونا بوده و  ترین متغیر در پیش مهم ،متغیر اعتماد دارند و

طور که در  همان -متغیر وابسته را نداشته است. این مسأله بینی  انسجام اجتماعی توان پیش
بنیان سرمایه اجتماعی است  ،که اعتماد دهد مینشان  -ه زتومکا و فوکویاما اشاره شدنظری
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 دینمامندی بیش از بقیه اجزای سرمایه اجتماعی ایفای نقش  در میزان رضایت تواند میو 
 (.2330و موسوی، یتوسل ؛2333احمدی،)

عملکرد دولت را با  تنگاتنگر اعتماد اجتماعی در سطح تحلیل خرد، ارتباط متغی 
های بهداشتی نشان نوایانه مردم در قالب رعایت پروتکلرفتارهای مشارکتی و هم

. واکنش مثبت یا منفی مردم به رعایت رفتارهای پیشگیرانه در سطح فردی و دهد می
گفت سرمایه  توان می. دهد میقرار  جمعی، سطح اعتماد به دولت را نیز تحت تأثیر

پیوندی بین عملکرد دولت و عملکرد مردم در  هم آن اجتماعی، گلوگاهی است که در 
مواجهه با کرونا را دید. سازوکار جدیدی از تعامل بین دولت و ملت در شرایط بحران 

یا  با اقدامات مردم تقویت و تواند میکه نتیجه مطلوب اقدامات دولت در پیشگیری، 
در مواجهه با شرایط بحرانی، اعتماد به  ها آنخنثی شود. وضعیت تعامل مردم و همکاری 

. این موضوع زند میعملکرد دولت در مدیریت بحران را به سرمایه اجتماعی پیوند 
. اول اینکه دولت با آسودگی خاطر بیشتری کند می جامعه ایجادرا در  هایی ظرفیت

. دوم اینکه آمادگی نماید میحران را وضع و کنترل زمان ب های محدودیتشرایط و 
مشارکت و حضور فعال برای کاستن از مقتضیات شرایط بحرانی در بین مردم امکان 

  .دارد اذعان امر نیا به روشن طور به( 2333) اثوندیغ قیتحق جهینت .کند میوجود پیدا 
در وجه دیگر، اعتماد به دولت و رضایت از عملکرد نظام سیاسی در مواجهه با بحران  

اجتماعی پیوند دارد.  پذیری مسئولیتبا انسجام اجتماعی و عملکرد مردم در قالب 
با کرد. همکاری مردم  نامگذاریسرمایه اجتماعی  افزایی همآن را  توان میموضوعی که 

اجتماعی در شرایط بحران، فرصت مناسبی برای و افزایش تدریجی مشارکت  دولت
موجب  ،یاجتماع هیو انباشت سرما شیافزا افزایش سرمایه اجتماعی عمودی است.

در  یهمکار یالزم را برا نهیکنشگران شده و زم انیم ییگرا و هم یبستگ هم تیتقو
 نیا تیبزرگ، کاربرد و اهم یها . در مواقع بحرانآورد یبه اهداف فراهم م یابیدست

 یزن چانه یها نهیهز ادیز اریچراکه موجب کاهش بس شود؛ یم انینما شتریب اریمسئله بس
زمان  ،یبحران طیخواهد بود. در شرا ها یگذار استیس کردن ییدولت با مردم و اجرا

اتخاذشده  یها استیس یاجرا یدارد و از دست دادن آن برا یا کننده نییتع ارینقش بس
به آن اشاره شد،  زین تر شیجامعه وارد سازد. چنانچه پ کرهیبر پ یصدمات جد تواند یم

جلب اعتماد افراد صرف نشود و با  یزمان برا شود یموجب م یجتماعا هیوجود سرما
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 تواند یاتخاذشده م یها استیس یجامعه، سرعت اجرا و اثربخش یاز سو یوجود همکار
به  توانند ینم زین ها یگذار استیس نیصورت، بهتر نیا ریدر مهار بحران مؤثر باشد. در غ

احسن  یاجرا یبرا یپشتوانه مردم رایز ند؛اثربخش شو جیطور مورد انتظار منجر به نتا
 تر یاجرا شده، به بحران یها استیاز س یمند تیآنها وجود ندارد و احساس عدم رضا

نقش  یارپژوهش و اثرگذ نیا یها افتهیرو بنا بر  نیدامن خواهد زد. از ا طیشدن شرا
از  توان یم ،یدر بعد اعتماد اجتماع ژهیآن بو یها و شاخص یاجتماع هیسرما

سطوح  شیافزا نیشهروندان و همچن یاجتماع هیسرما تیتقو نهیدر زم یگذار استیس
 ،اساس نیبرد و بر ا هرهکرونا ب تیریآنها به منظور کنترل و مد انیدر م یاعتماد اجتماع

 :شود یم شنهادیپ قیتحق یها افتهی به توجه اب ییت و راهکارهاااقدام
کرونا از  یدولت و ستاد مل یها برنامه ها، یگذار استیاز س یرسان در اطالع تیشفافـ 

 ؛یرسم یها شبکه قیطر
 ؛و رفع ابهامات یجمع یها ها و شبکه مداوم به رسانه ییپاسخگوـ 
 ؛آن عیو توز هیدر کشور و نحوه ته یاقالم بهداشت زانیدر خصوص م یرسان اطالعـ 
در دولت در  یمواز یها از اعالم نظر گروه زیو پره یرسان شبکه متمرکز اطالع لیتشکـ 

و  تیریعملکردها در رابطه با مد یده گزارش نیها، اقدامات و همچن خصوص برنامه
  ؛کنترل کرونا

  ؛یاجتماع یگذار و فاصله نهیبر قرنط یمبتن یها تداوم برنامهـ 
 ؛خصوص نیشفاف در ا یها و ارائه برنامه ریپذ بیآس یها از گروه تیحما شیافزاـ 
 .جامعه آحاد گانیرا ونیناسیواکس در عیتسر و واکسن هیتهـ 
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های اجتماعی ناشی  مدیریت بحران» ،(7398) ،احتشامی، علی؛ بیات، بهرام و شعبانی، ناصر
  .3شماره  ،77سال  ،یدانش انتظام یها پژوهش، «شهرها کالناز نقاط بحرانی در 

شماره  ،تیریتوسعه مد ،«مدیریت بر مبنای اعتماد» ،(7383) ،احمدی مهربانی، محمدرضا
 و یاجتماع انسجام نیب رابطه یبررس» ،(7380) ،غالمرضا ،یغفار ؛یمصطف ا،یازک.22
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 ،«کاشان شهرستان ییروستا ینواح در انییروستا افتهی سازمان یاجتماع مشارکت
 .32 شماره. 9 ساله، توسع یکشاورز اقتصاد

بررسی رابطه بین سرمایه » ،(7397) ،فر، نجات و نجفی، داوود آقاحسینی، علیرضا؛ محمدی
توسعه ، «اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی )مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان(

 . 3شماره  ،2دوره  ،اجتماعی
تهران:  ،محمدتقی دلفروز ترجمه ،یمدن یها و سنت یدموکراس ،(7380) ،پاتنام، رابرت

 روزنامه سالم.
دیدگاه شهروندان در خصوص کرونا )مطالعه  ،(7399) ،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 کشوری(.
 دیجد و کیکالس اتینظر در هیمفهوم سرما» ،(7382) ه،یمرض ،یموسو عباس؛ غالم ،یتوسل

 . 72شماره  ،یشناخت مطالعات جامعه، «یاجتماع هیسرما یها هینظر بر دیتأک با

)مطالعه  یزندگ تیفیک و یاجتماع هیرابطه سرما یبررس ،(7397) د،یسع ،یکالئیقاد یموریت
ارشد، دانشگاه عالمه   یکارشناس نامه ـانیپا ،(مازندران احوال ثبت کارکنان: یمورد

 .یطباطبائ
بر اعتماد  79-دیکوو یماریب ریتأث یواکاو» ،(7399) ،محمد ،کشاورز و نیحس ،انیدامغان

 یها رسانه گر لیو نقش تعد یاجتماع هیسرما یانجیبا توجه به نقش م یاسیس
 . 77شماره  ،2دوره ، یپژوه دولت ،«یاجتماع

(. نتایج موج سوم نظرسنجی از 7399) ،دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
 مردم تهران درباره کرونا.

 ،و همکاران الدن رهبریترجمه  ،اعتماد مسأله و یاجتماع یهادام ،(7393)، رثستاین، بو
 .نشر آگهتهران: 

حقوق  ،«مشروعیت حکومت از دیدگاه اسالم و ماکس وبر» ،(7387) ،الهی، حسین رحمت
 . 8. شماره 7دوره  ،خصوصی

 هینقش سرما »،(7398) ،، میرنویدجو میر حقاکبر و  جو، حمیده؛ رضایی، علی شادتر
 یمطالعه مورد رانیا یکالن شهرها یاجتماع یها بحران تیریدر مد یاجتماع

 . 2شماره  ،3دوره  ،یشهر تیریمطالعات مد، « شهررشت

نشر  :گالبی، تبریز، ترجمه فاطمه یشناخت جامعه هینظر کیاعتماد  ،(7382) ،وتریپزتومکا، 
 .ستوده
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های  ها و تهدید دولتی مسئول بحران های سازمانجایگاه » ،(7382) ،زینالی، امیرحمزه
 . 72شماره  ،2سال  ،یرفاه اجتماع ،«اجتماعی در ایران

سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در » ،(7398. )،سلطانی حبیب، مسعود و ذاکرزاده، کیانوش
 یفصلنامه دانش انتظام ،«)نمونه موردی: شهر همدان(مدیریت بحران در شهرها 

 . 7شماره  ،3دوره  ،همدان
 ،«کرونا وعیش طیسازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرا» ،(7399) ،احمد ،اثوندیغ

 . 77شماره  ،2دوره ، یدولت پژوه
جامعه تهران: انتشارات  ،عباس توسلی ترجمه غالم ،نظم انیپا ،(7329) ،فوکویاما، فرانسیس

 .ایرانیان
های سرمایه  قابلیت» ،(7390) ،زاده، هادی نشین، ارسالن؛ کرمی، کامران و عباس قربانی شیخ

 . 72شماره  ،یالملل نیب و یاسیس یها افتیره. «دهی به قدرت نرم اجتماعی در شکل
حاج  سعیدی و یوسف اصغر علی ترجمه، جهان رها شده، (7380) ،گیدنز، آنتونی

 .نشر علم و ادب :عبدالوهاب، تهران
 .7392-7398ای  های منطقه حساب ،(7398)، مرکز آمار ایران
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