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رابطه اعتماد مردم به دولت و پیروی آنها از توصیه های بهداشتی مرتبط با 
کرونا )مطالعه موردی ساکنان شهر تهران(

را  دولت  به ویژه  حاکمیتی  نهادهای  به  مردم  اعتماد  کرونا  شیوع  مقدمه: 
تحت تأثیر قرار داده و متقاباًل اعتماد به این نهاد، رفتار مردم در مواجهه با 
این بیماری را تغییر داده است. افراد مختلف برای مقابله با بیماری کرونا به 
اشکال و میزان مختلفی سعی در رعایت پروتکلهای بهداشتی و محدودسازی 
تسهیلگر  عنصر  به عنوان  اعتماد  دراین بین  دارند.  خود  روزمره  رفتارهای 
اهمیت  مردم  بین  در  مسئولیت پذیری  ایجادکننده  و  اجتماعی  همکاری 
به سزایی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد به دولت و 

پیروی مردم از توصیه های بهداشتی مقابله با کرونا انجام شده است.
پیمایش استفاده شده و برای جمع آوری  از روش  این تحقیق  روش: در 
آماری  پرسشنامه محقق ساخته کمک گرفته شده است. جامعه  از  اطالعات 
پاندمی  شیوع  موج سوم  در  تهران  شهر  در  ساکن  افراد  کلیه  شامل  تحقیق 
کووید -19 )پاییز 1399( بود که از این میان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه 
به روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم انتخاب شد. یافته ها با روش 
تحلیل کمی و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک رگرسیون 

چندگانه به دست آمده است.
»اعتماد  و  بهداشتی«  توصیه های  از  »پیروی  بین  معناداری  رابطه  یافتهها: 
بُعد دگرخواهی، صداقت و کارایی مشاهده شده است. مدل  به دولت« در 
رگرسیونی نیز حاکی از آن است که بین مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر 
وابسته، همبستگی نسبتًا قوی وجود دارد. همچنین حدود 29 درصد از عوامل 
بیماری کرونا،  بهداشتی در دوران شیوع  توصیه های  میزان رعایت  بر  مؤثر 

تحت تأثیر متغیر مستقل )اعتماد به دولت( است.
بر رفتار  به طور مشخص دولت،  نهاد سیاسی و  ایران همچنان  بحث: در 
تأثیر  دولت  به  اعتماد  افزایش  به طوری که  است.  تأثیرگذار  افراد  اجتماعی 
بیشتر پروتکلهای بهداشتی  بیماری به واسطه رعایت  مثبتی بر کاهش شیوع 
از سوی مردم دارد. ازاین رو نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت باید روشهایی 
کرونا  شیوع  دوران  در  عملکرد خود  به  نسبت  عمومی  اعتماد  برای جلب 
همه گیر  بیماری  این  مهار  و  کنترل  راستای  در  تالشهایشان  تا  باشند  داشته 

بی نتیجه نماند.
.

1. بهنام لطفي خاچكي  
دکتر جامعه شناس، گروه علوم اجتماعی 

دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2. منصوره مهدی زاده  
دکتر جامعه شناس، گروه مطالعات 
نظری علم مرکز تحقیقات سیاست 

علمی کشور، تهران، ایران.)نویسند       ه 
مسئول(،

<mahdizadeh@nrisp.ac.ir >

واژههایکلیدی:
اعتماد، دولت، پیروی، توصیه های 

بهداشتی، کرونا

تاریخدریافت: 1400/04/14
تاریخپذیرش:1400/11/13

https://orcid.org/0000-0003-2903-9454
https://orcid.org/0000-0001-8788-1282


      10

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، تابستان 1401، شماره 85

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Summer 2022, No 85

1-Behnam Lotfi Khachaki 
Ph. D. in Sociology, 
Department of Humanities 
Social Science, university of 
Farhangian (IROST), Tehran, 
Iran. 

2-Mansoureh Mehdizade 
Ph. D. in Sociology, 
Department of Theory-
Oriented STI Studies, National 
Research Institute for Science 
Policy (NRISP), Tehran, Iran. 
(Corresponding Author) 
<nfallah@irost.ir>

Keywords: 
Trust, Government, Com-
pliance, Health advice, Co-
rona.

Received: 2021/07/05
Accepted: 2022/02/02

Relationship between People’s Trust in the Government 
and Their Compliance with Covid-19 Health Advice: A 

Case study of Tehran Residents
Introduction: Different people try to follow the health 
protocols and limit their daily behaviors in different 
ways to deal with Covid-19 Pandemic. In the meantime, 
trust is an important element as a facilitator of social co-
operation and a creator of responsibility among people. 
The present study aimed to investigate the relationship 
between people’s trust in government and their compli-
ance with Covid-19 recommendations.
Method: In this research survey a questionnaire was used 
for data collection. The statistical population of the study 
includes all people living in Tehran during the third wave 
of the Covid-19 pandemic (Autumn, 2020), of which 300 
people were selected by cluster sampling method. The-
data were analyzed using Pearson correlation coefficient 
and multiple regression technique.
Findings: Based on results, there is a significant relation-
ship between “compliance with health recommenda-
tions” and “government altruism” (R = 0.48), “Govern-
ment honesty” (R = 0.34), and “Government efficiency” 
(R = 0.26). The results of regression analysis also in-
dicate that the regression model of the research is sig-
nificant and the value of the correlation coefficient (R) 
between the variables is 0.543, which shows that there 
is a relatively strong correlation between the set of inde-
pendent variables and the dependent variable. 
Discussion: In Iran, the political institution, specifically 
the Government, still influence the social behavior of 
individuals. So that increasing trust in the government 
has a positive effect on reducing the prevalence of the 
disease through more compliance with health protocols 
by the people.
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Extended Abstract
Introduction: The spread of Covid-19 disease has various cultural and social con-
sequences and has affected many aspects of human social life. Infectious diseases 
now have far-reaching undeniable economic and social consequences, especially 
when faced with epidemics, which are sometimes more important than their thera-
peutic challenges. The pattern of pandemic spread, including Corona, which is 
one of the most complex challenges, is strongly related to the lifestyles and pat-
terns of social behavior of people and is tied to the behaviors of different classes 
and classes of society as well as regional, national, and local cultures. Therefore, 
in order to understand how to deal with this disease, it is necessary to see what 
factors affect the type of action of people to deal with the spread of Corona and 
to observe health issues. Different people try to follow the health protocols and 
limit their daily behaviors in different ways to deal with this disease. What factors 
play a role in how people deal with Covid-19 disease — in terms of the extent to 
which they follow health principles and display different behaviors, feelings, and 
attitudes toward the phenomenon — is an important question.
The results of various research studies show that in societies where the level of 
social trust in institutions, such as government is high, the level of social partici-
pation in compliance with pandemic-related health recommendations is also high, 
like the cases of rate of vaccination acceptance, the rate of referrals to medical 
care, and also the rate of adherence like social distancing. Accordingly, the present 
study aimed to investigate the relationship between People’s trust in Government 
and their compliance with Covid-19 recommendations. 

Method: In this research survey a questionnaire was used for data collection. The 
statistical population of the study includes all people living in Tehran during the 
third wave of the Covid-19 pandemic (Autumn, 2020). Cochran’s formula was 
used to select the sample size. According to this formula, 300 people were se-
lected by cluster sampling method. Cronbach’s alpha of “compliance with health 
recommendations” index is 0.826, and this rate is 0.801 for “trust in Government 
efficiency” index, 0.789 for “trust in government honesty” index, and 0.756 for 
“trust in government altruism” index, which indicates acceptable reliability of 
measurement tool. 
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Various items have been designed to operationalize the “Compliance with Health 
Recommendations” index such as using wearing mask, hand washing, not shaking 
hands and rubbing, observing physical distance, avoiding unnecessary traffic, etc. 
and others have measured people’s attitudes toward issues, such as health advice, 
strict restrictions, the closure of educational and recreational centers and lower num-
ber of travels. In order to measure the level of trust in the “Government honesty”, 
issues such as the accuracy and truthfulness of the statistics of Corona patients and 
deaths, the transparency of government policies in the face of the crisis, as well as 
accurate information about closures and restrictions have been considered. The level 
of trust in the “Government efficiency” is also designed with statements such as the 
correctness and appropriateness of government actions to deal with the crisis, fulfill-
ment of government commitments in the face of the corona outbreak, coordinated 
action of various government departments, and so on. Finally, trust in “government 
altruism” has been examined in terms of issues such as the use of different opinions 
in vital decisions, the creation of equal rights to treatment and economic support, as 
well as close monitoring of the implementation of restrictions.

Findings: Based on the findings, most of the respondents, 34.4% of them, have 
got their diplomas and postgraduate degrees, and most of them, about 30%, are 
students. In terms of contextual variables, there was no significant relationship 
between “compliance with health recommendations” and marital status. However, 
studies show that women are a little more likely than men to follow health tips 
and social distancing. There is also a significant relationship between this index 
and the level of education, so that with increasing level of education, people show 
more responsible behavior and attitude in the face of Corona disease. Descriptive 
findings indicate that more than 80% of respondents followed the above-average 
(high and very high) health recommendations in Covid-19 disease. This indicates 
a high level of compliance with health recommendations among the sample popu-
lation. The findings also showed that the level of trust of the sample people in the 
government in the dimensions of honesty, efficiency, and altruism is moderate. 
Also total trust index shows that most people, 62%, have a moderate trust in the 
Government, in contrast, 12.6% of people trust the Government below average 
and 24.1% of respondents trust the Government above average.
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Then, the research hypotheses were tested using Pearson correlation test and re-
gression analysis. The results confirmed all three research hypotheses. The results 
showed that there is a significant positive relationship between trust in Govern-
ment in all three dimensions and people’s compliance with Corona-related health 
advice in behavioral, attitudinal, and emotional dimensions. As shown in the table, 
the strongest relationship between “compliance with health recommendations” 
and “trust in the Government” is related to government altruism (R = 0.48). Then 
the variable “Government honesty” (R = 0.34) is placed and finally “Government 
efficiency” (R = 0.26) has the weakest relationship with the dependent variable.
The results of regression analysis also indicate that the regression model of the 
research is significant and the value of the correlation coefficient (R) between the 
variables is 0.543, which shows that there is a relatively strong correlation be-
tween the set of independent variables and the dependent variable. Also, the value 
of the coefficient of determination is equal to 0.287, which shows that about 29% 
of the factors affecting the compliance of people with health recommendations 
during the outbreak of Covid-19 disease, are affected by the dimensions of inde-
pendent variables (trust in government). Interpreting the regression coefficients 
based on the standardized coefficient (Beta), it can be said that the variable “Gov-
ernment altruism” with a regression coefficient of 0.429 has the highest regression 
coefficient and the variable “Government efficiency” with a coefficient of 0.120 
has the weakest regression coefficient.

Discussion: As the resaults show, in general, it should be said that there is a sig-
nificant relationship between the index of “compliance with health recommenda-
tions” and “trust in the Government” in different dimensions. A more detailed 
analysis of this relationship shows that trust in Government altruism plays a more 
effective role in people’s compliance with health guidelines. In other words, those 
who consider the government to be sympathetic to the people and pursue the de-
mands and justice, try more than others to observe the principles of social distanc-
ing, which is always emphasized by the same government.
Trust in Government honesty (honesty in providing Corona-related statistics, 
transparency, and generally being honest with the public) also plays an important 
role in how health advice is complied with. In fact, when the Government is not 
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honest with people, they are less likely to follow health protocols and take a more 
lenient approach to dealing with Corona disease. On the other hand, the efficiency 
of the government — although less than the other two dimensions of trust — also 
shapes the social behavior of the people. This means that the better performance of 
the government against Corona and the public belief that the government has done 
well in the fight against the virus, makes them pay more attention to the principles 
of social distancing in their behavior.
The sum of these findings shows that in Iran, the political institution and specifi-
cally the Government, still influence the social behavior of individuals. So that 
increasing trust in the Government (which is itself affected by the performance 
of the government) has a positive effect on reducing the prevalence of the disease 
by more compliance with health protocols by the people. Finally, it should be 
noted that trust is an element that is formed under the influence of various factors; 
but what matters, and what the present study confirms, is its undeniable role in 
people’s social behavior and their participation in the observance of the principles 
of social distancing. Therefore, government must have ways to gain public con-
fidence in their performance during the corona outbreak, so that their efforts to 
control and curb this pandemic are not in vain.
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مقدمه
اواخر سال 2019  از  از ویروس کرونا محسوب می شود  کووید 19- که نوع جدیدی 
در جهان پدیدار شد. نبود شناخت دقیق از این ویروس و تبعات آن در جهان انسانی، منجر 
به وضعیتی غامض در مواجهه با آن شده و احتماالً تداوم آن تصوری از آینده ای مبهم را 
پیش روی بشر قرار داده است. سرعت همه گیری و غافل گیری این ویروس تا آن حد بود 
که نهادهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی نتوانستند مواجهه درستی با این پدیده 
ابعاد و زیرساختهای  جدید داشته باشند. این شرایط به وضعیتی منجر شده است که همه 
زندگی اجتماعی را دچار شوکی عمیق کرده و بازاندیشی جدی در ابعاد مختلف زندگی را در 
دستور کار نهادها و سازمانهای متعدد قرار داده است. این همه گیری جهانی نه تنها ُخردترین 
و روزمره ترین الگوهای کنش انسانی مراودات و ارتباطات ساده میان افراد و همچنین روابط 
اقتصاد،  جهانی،  نظام  کالن  سطوح  بلکه  است؛  داده  تغییر  را  خدماتی  و  سازمانی  پیچیده 
سیاست، آموزش، فرهنگ و ارزشهای آن را دستخوش التهاب و بحرانهای جدی کرده است 

)میرزائی، 2020(.
الگوی گسترش پاندمیها و ازجمله کرونا که در شمار پیچیده ترین آنها است، به شدت 
با رفتارهای طبقات و  اجتماعی مردم است و  الگوهای رفتار  با سبکهای زندگی و  مرتبط 
صنفهای مختلف جامعه و فرهنگهای منطقه ای، ملی و محلی گره خورده است. بخش مهمی 
از تفاوت عملکرد این ویروس در کشورهای مختلف و حتی استانهای مختلف ایران نیز ناشی 
از تفاوتهای معنادار در الگوهای رفتار اجتماعی است )علوی پور و احدی، 2020(؛ بنابراین 
باید دید چه عواملی بر نوع کنش مردم جهت  بیماری  این  با  برای شناخت نحوه مواجهه 

مقابله با شیوع کرونا و رعایت مسائل بهداشتی تأثیر می گذارد.
رعایت  در  سعی  مختلفی  میزان  و  اشکال  به  بیماری  این  با  مقابله  برای  مختلف  افراد 
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پروتکلهای بهداشتی و محدودسازی رفتارهای روزمره خود دارند. اینکه چه عواملی بر شیوه 
بیماری کرونا )ازاین جهت که تا چه حد اصول بهداشتی را رعایت کرده و  با  افراد  مقابله 
رفتارها، احساسات و نگرشهای متفاوتی نسبت به این پدیده از خود نشان می دهند( نقش 
دارد، پرسش مهمی است. این تحقیق قصد دارد از بین عوامل اثرگذار بر نحوه مواجه مردم با 
پاندمی کووید- 19، نقش اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت را بر نحوه روبرو 

شدن آنها با این بیماری موردبررسی و تحلیل قرار دهد.
رابرت پاتنام اعتماد اجتماعی را مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی تعریف می کند. ازنظر 
وی، اعتماد همکاری را تسهیل می کند و هرچه سطح اعتماد در جامعه ای افزایش پیدا کند، 
احتمال همکاری نیز بیشتر می شود )خرمشاد و سوری، 2019(. شیوع کرونا اعتماد مردم به 
نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت را تحت تأثیر قرار داده است و به صورت یک روند برگشتی 
می توان گفت اعتماد به این نهادها، رفتار مردم در مواجهه با این بیماری را تغییر داده است.

چانگ  سی   ،)2020( همکاران2  و  چان   ،)2019( همکاران1  و  وینک  تحقیقاِت  نتایج 
و  ولفرت   ،)2021( همکاران5  و  پاک   ،)2016( همکاران4  و  بلیر   ،)2021( همکاران3  و 
اعتماد  میزان  که  جوامعی  در  داد  نشان   )2020( آمینجونو7  و  بارگین  و  همکاران6)2020( 
اجتماعی درزمینه رعایت  میزان مشارکت  باالست،  نهاد دولت  مانند  نهادهایی  به  اجتماعی 
توصیه های بهداشتی و درمانی مرتبط با پاندمی، میزان پذیرش واکسیناسیون، میزان مراجعه 
فاصله گذاری  مانند  طرحهایی  از  پیروی  میزان  همچنین  و  درمانی  و  پزشکی  مراقبتهای  به 

اجتماعی نیز در آنجا باالتر است.
در جوامعی که اعتماد باالیی وجود دارد، مسئولیت پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه 

دیده می شود. در جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت بیشتر دیده 
1. Vinck   2. Chan   3. Saechang
4. Blair   5. Pak   6. Woelfert
7. Bargain and Aminjonov
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می شود )عباس زاده و علیزاده اقدم، 2011(.
میان  همکاری  و  مشارکت  زمینه ساز  و  انسانی  روابط  مهم  جنبه های  از  یکی  اعتماد 
افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود.  اعتماد عمومی  اعضای جامعه است. بدون 
دولتهاست.  موفقیت  زمینه ساز  و  جامعه  هر  پیشرفت  اساسی  ملزومات  از  عمومی  اعتماد 
کارکرد اثربخش سازمانها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمانها بستگی دارد. افول 
اعتماد به نهادهای دولتی عالوه بر کاهش مشارکت عموم شهروندان در فرایندهای سیاسی 
و  همراهی  پشتیبانی،  به  نیاز  که  مواردی  )به خصوص  خط مشیها  اجرای  خط مشی گذاری، 
همکاری اثربخش شهروندان دارد( را با مشکل مواجه خواهد کرد )جابر انصاری و همکاران، 
2016(. لذا می توان گفت کاهش اعتماد شهروندان به دولت از بحرانهای جهان پرمخاطره 
امروز بوده و چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد نسبت به نهاد دولت از چالشهای اساسی تمامی 

دولتهاست.
اشاره  اخیر  ایران در دهه های  اجتماعی در  اعتماد  به کاهش  بسیاری  ازآنجاکه محققان 
آنچه   .)2009 جهانگیری،  و  معیدفر  2002؛  چلبی،  2009؛  قدرتی،  و  )منصوریان  کرده اند 
باعث نگرانی است کاهش مشارکت اجتماعی با توجه به رابطه بین آنهاست که درنتیجه نظم 

اجتماعی را با خطر مواجه می کند.
اهمیت تحقیق حاضر ازاین جهت است که در هنگام مواجهه با بحرانهای زیستی ازجمله 
شیوع کرونا در جامعه، رعایت دستورات و توصیه های بهداشتی رابطه مستقیمی با کنترل و 
مدیریت بحران پیدا می کند. درواقع در صورت کاهش مشارکت اجتماعی و پیروی نکردن 
مردم از پروتکلهای بهداشتی و توصیه های پزشکی، میزان تلفات و مرگ ومیر ناشی از شیوع 
پاندمی کرونا افزایش پیدا می کند؛ بنابراین در شرایط فعلی کنترل مناسب این بیماری بدون 

همکاری و رعایت دستورالعملهای بهداشتی از طرف مردم به سختی ممکن می شود.
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دولت نیز به عنوان رکنی که مسئولیت مهمی در بهبود شرایط بحرانی دارد، در صورتی در 
کنترل مؤثر پاندمیهایی همچون کرونا کاماًل موفق خواهد شد که بتواند با افزایش مشارکت 
پراهمیت  نکته  کند.  بهداشتی  و  علمی  توصیه های  رعایت  به  تشویق  را  مردم  اجتماعی، 
اینجاست که اعتماد نهادی به دولت، عنصر تأثیرگذاری بر نحوه تبعیت مردم از خواسته های 

دولت است.
دیدگاه  »بررسی  موضوع  با  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  نظرسنجی  اساس  بر 
در  دولت  اقدامات  به  کمی  میزان  به  پاسخگویان   32.7% کرونا«،  خصوص  در  شهروندان 
افراد پاسخگو میزان  این در حالی است که 28.2%  اعتماد دارند.  خصوص مدیریت کرونا 
اعتماد خود به سیاستها و اقدامات دولت در این خصوص را زیاد ارزیابی کرده اند. 32.6% 
افراد نیز تا حدودی به اقدامات دولت در خصوص مدیریت کرونا اعتماد دارند )پژوهشگاه 
فرهنگ هنر و ارتباطات، 2020(. درهرحال میزان اعتماد مردم به نهادها بر میزان پیروی آنها 

از توصیه های بهداشتی و رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی اثرگذار است.
دولتها  بوده اند، عملکرد  کرونا  درگیر  ایران  ازجمله  که کشورهای مختلف  ماههایی  در 
بیش ازپیش موردنقد قرار گرفته است. برخی متفکران مانند جوجیو آگامبن و اسالوی ژیژک 
هشدار داده اند که دولت با ایجاد و تداوم وضعیت استثنائی، در حال قبضه تمام حوزه های 
بسط  موجب  بحرانها،  زمان  در  دولتی  اقتدار  افزایش  به بیان دیگر  است.  شهروندان  زندگی 
حتی  و  استبداد  درنتیجه  و  شهروندان  زندگی  مختلف  حوزه های  به  دولت  قدرت  گستره 
تمامیت طلبی در زمان پس از بحران می شود )غالمی پور، 2020(. موضوعی که نوعی رویکرد 
معترضانه و انتقادی را نسبت به دولتها ایجاد کرده است. این رویکرد اثر مستقیمی بر اعتماد 
مردم به نهاد دولت داشته و این اعتماد زایل شده می تواند منجر به کاهش رعایت پروتکلهای 

بهداشتی مورد تأکید دولتها شود.
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تا حدودی  بوده و  متفاوت  با شیوع کروناویروس  مقابله  رویکرد سیاستی کشورها در 
میزان موفقیت هر رویکرد و اقدام سیاستی به خصائل و ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی هر کشور و هر منطقه و شهر وابسته است )مرکز بررسیهای استراتژیک 
ریاست جمهوری، 2020(؛ بنابراین نحوه عملکرد کشور در برخورد با این بیماری، اعتماد 
مردم به نهادهای حاکمیتی را تحت تأثیر قرار داده و این موضوع می تواند بر نحوه پیروی 
مردم از توصیه های بهداشتی اثر بگذارد. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به 
این سؤال است که چه رابطه ای بین اعتماد به دولت و پیروی مردم از توصیه های بهداشتی 

مقابله با کرونا وجود دارد.

پیشینهتحقیق
قبیل  از  انسانها  تعامالت روزمره  اساسی در  تغییرات  به  نه تنها  همه گیری جهانی کرونا 
دست دادن، بغل کردن، روبوسی کردن و کنشهای رودررو و متقابل اجتماعی منجر شد، بلکه 
 .)2020 )مطلبی،  کرد  اساسی  تغییرات  دستخوش  نیز  را  فراملی  و  کالن  اجتماعی  روابط 
دراین بین رفتارهای ُخرد و ساده ما تأثیر زیادی بر روند مواجهه دنیا با کرونا دارد. هرچند 
شاید در ظاهر اینکه یک نفر ماسک بزند یا خیر و اینکه شخصی روابط اجتماعی خود با 
دوستان و خانواده را مانند قبل پی بگیرد، اثر عمیقی بر گسترش کرونا نداشته باشد، اما بحران 
فعلی نشان می دهد باید سطوح ُخرد و کالن را درهم تنیده دانست. به عبارت دیگر رفتارها و 
کنشهای ُخرد تک تک افراد، می تواند پیامدهای مثبت یا منفی بزرگ و پراهمیتی را به دنبال 

داشته باشد.
بر  می تواند  زیادی  حد  تا  ُخرد  سطح  کنش  یک  به عنوان  جامعه  مردم  اجتماعی  رفتار 
روند شیوع این بیماری اثرگذار باشد. پرواضح است که عوامل و متغیرهای مستقل مختلفی 
این  فراگیر  ابعاد  مبهم بودن  و  نوظهور  به  توجه  با  آنها  اثر  تبیین  که  دارند  دراین بین وجود 
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بیماری، نیازمند تحقیقات جداگانه ای است. جنبه فراسرزمینی بحران کرونا باعث شده است 
از این عوامل موضوع  اثرگذار باشد. یکی  با آن  که عوامل مختلفی بر شیوه برخورد مردم 

»اعتماد« به طور عام و »اعتماد نهادی« به طور خاص است.
با نگاهی به پژوهشهای انجام شده در ایران در خصوص بیماری کرونا، می توان تعدادی از 
آنها که تا حدی مرتبط با موضوع تحقیق حاضر هستند نام برد. سلیمان وندی آذر و همکاران 
بهداشتی در  به بررسی عوامل و دالیل عدم رعایت توصیه های  )2021( در پژوهش خود 
برخی مشاغل پرداختند. در این تحقیق به عوامل شخصیتی، ساختاری، اقتصادی و اجتماعی-
فرهنگی مؤثر اشاره شده است. همچنین همایونی و میرحسینی )2021( نقش سرمایه اجتماعی 
بر رضایت مندی از عملکرد دولت در سیاست گذاری مهار کرونا را موردپژوهش قرار داده اند. 
این تحقیق نشان می دهد متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی باالیی با رضایت مندی از عملکرد 
دولت در مهار کرونا داشته و متغیر اعتماد، مهم ترین متغیر در پیش بینی رضایت از عملکرد 

دولت در مهار کرونا بوده است.
با  رابطه  از کشور در  متعددی در خارج  پاندمی کووید- 19، تحقیقات  از زمان شیوع 
ارتباط بین متغیر اعتماد نهادی )اعتماد به نهاد سیاسی و دولت( و پیروی مردم از توصیه های 
حاکی  اکثراً  تحقیق،  موضوع  با  مرتبط  تحقیقات خارجی  نتایج  است.  انجام شده  بهداشتی 
از وجود رابطه مثبت و معناداری بین اعتماد نهادی به دولت و پیروی مردم از توصیه های 

بهداشتی در شرایط شیوع پاندمیهایی مانند ابوال و کووید- 19 است.
در این راستا یافته های تحقیق وینک و همکاران )2019( که به بررسی نقش اعتماد و 
اطالعات غلط در رفتارهای پیشگیرانه فردی در هنگام شیوع بیماری ویروسی ابوال به روش 
تحقیق کمی و پیمایشی پرداخته، حاکی از این است که اعتماد نهادی کم و اعتقاد به اطالعات 
غلط با کاهش اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه ازجمله پذیرش واکسن و به دنبال آن مراقبتهای 
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بهداشتی رسمی همراه است.
 نتایج تحقیق بلیر و همکارانش )2016( که به ارزیابی رابطه بین اعتماد به دولت و پیروی 
از مداخالت کنترل بیماری ابوال پرداخته است نشان داد که پاسخ دهندگانی که اعتماد کم به 
دولت دارند بسیار کمتر احتمال دارد که در مورد ابوال در خانه های خود اقدامات احتیاطی 
ویروس  شیوع  مهار  برای  که  دولت  اجتماعی  فاصله گذاری  مکانیزمهای  از  یا  دهند  انجام 

طراحی شده اند، پیروی کنند.
تحقیق ایچنگیرین و همکاران1 )2020( نیز با تحلیل داده های پیمایش جهانی روی 138 
کشور جهان نشان می دهد که بی اعتمادی ناشی از اپیدمی به پیروی کمتر از سیاستهای مربوط 
به سالمت در قالب دیدگاههای منفی نسبت به واکسنها و نرخ پایین تر واکسیناسیون کودکان 

تبدیل می شود.
یافته ها همچنین نشان دهنده نقش اعتماد در زمینه سازی همکاری در نظامهای بهداشتی 
 )2004( همکاران2  و  اومالی  تحقیق  نتایج  راستا  همین  در  هستند.  مردم  توسط  مراقبتی  و 
نشان داد که اعتماد با استفاده از خدمات پیشگیرانه توصیه شده در زنان آفریقایی-آمریکایی 
ارتباط سطح  درزمینه  نیز   )2020( همکارانش  و  چان  تحقیق  نتایج  است.  همراه  کم درآمد 
اعتماد به سیستم مراقبتهای بهداشتی با واکنش رفتاری نسبت به بیماری همه گیر کووید19- 
نشان داد که شهروندانی که به نظام مراقبتهای بهداشتی و دولت اعتماد باالتری دارند، احتمال 
بیشتری دارد که خودشان را با توصیه های دولتی مبنی بر ماندن در خانه و کاهش رفت وآمد 

منطبق کنند.
در همین رابطه نتایج تحقیق سی چانگ و همکارانش )2021( نیز در یک مطالعه مقطعی 
روی مردم تایلند نشان داد که یک رابطه مثبت و معنی داری بین اعتماد عمومی به دولت و 

1 Eichengreen
2 Omaali
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احتمال رعایت اقدامات امنیتی از سمت مردم وجود دارد. نتایج تحقیق پاک و همکارانش 
که  است  آن  از  حاکی  بزرگ  مقیاس  در  نظرسنجی  دو  داده های  از  استفاده  با  نیز   )2021(
اعتماد باالی مردم به دولت و درک صداقتش تأثیر محدودیتهای سیاستی دولت را بر پیروی 
به  می کند.  دوچندان   19 کووید-  پاندمی  درزمینه  بهداشتی  دستورالعملهای  از  مردم  عموم 
عبارتی زمانی که مردم به دولت و صداقت او اعتماد بیشتری داشته باشند، بیشتر خود را با 

دستورالعملهای بهداشتی که از ناحیه دولت اعمال می شود، منطبق خواهند کرد.
انگلیس  مردم کشور  از  نمونه ای  نیز روی   )2020( و همکارانش  ولفرت  تحقیق  نتایج 
نشان داد که اعتماد اجتماعی با اهداف فاصله گذاری اجتماعی ارتباط مثبت دارد. در همین 
راستا نتایج تحقیق بارگین و آمینجونو )2020( در منطقه ای از اروپا نشان داد که مناطق با 
اعتماد باال، تحرک مربوط به فعالیتهای غیرضروری خود را در زمان پاندمی کووید- 19 به 
میزان قابل توجهی بیشتر از مناطق با اعتماد کم کاهش می دهند. به عبارتی کارآیی سیاست 
سختگیرانه دولت از نظر کاهش تحرک اجتماعی به طور قابل توجهی با اعتماد افزایش می یابد.
به طورکلی نتایج تمام تحقیقات مرتبط، حاکی از وجود رابطه مثبت معنی داری بین سطح 
اعتماد اجتماعی به نهادهایی مانند نهاد دولت و پیروی مردم از دستورالعملهای بهداشتی در 
شرایط شیوع پاندمیهایی مانند کووید- 19 و ابوالست. درمجموع تحقیقات بررسی شده غالبًا 
به روش کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و یا با تحلیل ثانویه داده های پیمایشهایی در 
سطوح ملی و بین المللی انجام شده اند. همچنین تحقیقی که در ایران منحصراً نقش اعتماد به 
دولت بر رعایت اصول بهداشتی را بررسی کرده باشد یافت نشد. نکته قابل توجه دیگر این 
است که جامعه آماری تحقیقات خارجی متفاوت از جامعه آماری ایران بوده است. لذا نتایج 
ازاین روی  داد؛  قرار  مورداستفاده  اجتماعی  سیاست گذاریهای  در  به راحتی  نمی توان  را  آنها 
جای تحقیقاتی به منظور بررسی نقش اعتماد اجتماعی به نهاد دولت بر میزان پیروی مردم از 

توصیه های بهداشتی- درمانی مرتبط با کووید- 19 در ایران بسیار خالی است.
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چارچوبنظری
به  توجه  نشان دهنده  و  اجتماعی  سرمایه  نظریه  مؤلفه های  مهم ترین  از  »اعتماد«  مفهوم 
روابط اجتماعی است. اگرچه این مفهوم تا چند دهه پیش در کانون نظریات جامعه شناسی 
اصلی جامعه شناختی  آثار  بیشتر  در  اما می توان گفت همواره حضور ساکتی  نداشت،  قرار 
داشته است )غالم زاده و شارع پور، 2009(. اعتماد اجتماعی کارکردهای بسیاری برای جوامع 
امروزی داشته، باعث تداوم کنش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود و بدون 
آن هیچ کنش متقابل مطمئنی شکل نمی گیرد. اعتماد یکی از عناصر نظم اجتماعی به شمار 
پیش بینی پذیر،  را  کنشگران  کنشهای  و  رفتار  اعمال،  مناسبات،  روابط،  که  نظمی  می رود؛ 

الگودار و قاعده مند می کند )ازکیا و حسنی راد، 2009(.
اعتماد به معنای اتکا به دیگری اعم از کنشگر فردی یا جمعی از حیث خیر در نیت، 
ارائه اطالعات  به منافع دیگران حتی خالف منافع خود، درستی در گفتار به معنای  توجه 
صحیح و راستی در کردار است. در تعریف فوق سه عنصر اصلی وجود دارد که به صورت 
هم زمان یا جداگانه می تواند مطرح شود: 1( صداقت، 2( کارایی، و 3( دگرخواهی )خرمشاد 

و سوری، 2019(.
دسته بندی های متفاوتی در خصوص اعتماد وجود دارد. در یک دسته بندی اعتماد به دو 
اعتماد  نیز  اتکینسون و بوچر  به زعم  اعتماد شخصی و غیرشخصی تقسیم شده است.  نوع 
به دو صورت شخصی و نهادی وجود دارد. مفهوم اعتماد را همچنین می توان در سه سطح 
اعتماد فردی، اجتماعی و نهادی تبیین کرد که در این مقاله شاخص اصلی ما مفهوم »اعتماد 
نهادی« خواهد بود. اعتماد نهادی بدین معنی است که فرد عقیده دارد ساختارهای نهاد در 

جایگاهی هستند که شخص را قادر به محقق ساختن آینده موفقیت آمیز می کنند.
 اعتماد نهادی دو شکل را در بر می گیرد: هنجارهای موقعیتی و اطمینان ساختاری. هنجار 
موقعیتی از ظاهر ریشه می گیرد، به طوری که اشیاء و چیزها طبیعی و عادی هستند یا این که 
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هرچیز در جایگاه مناسب خودش قرار دارد. از طرف دیگر اطمینان ساختاری بیان می کند 
که موفقیت احتمالی است، چون شرایط زمینه ای مانند قول و قرارها، عهد و پیمانها، قواعد و 

ضمانتها و اطمینان ساختاری در محل هستند )الوانی و حسینی، 2013(.
است.  غیرشخصی  اجتماعی  مقررات  و  افراد  بین  اعتماد  مبین  همچنین  نهادی  اعتماد 
اعتماد نهادی در تغییر جهت کنترل سازمان از سطح فردی به سطح تصمیمات جمعی، ریشه 
دارد. این شکل از اعتماد در جایی نمایان می شود که یک عامل اجتماعی از طریق ترتیبات 
نهادی خاصی، یک تعهد مقدماتی در خصوص بنیان گذاری مجموعه ای از مبانی مشترک و 
مقررات هنجاری مربوط به رفتار درون سازمانها، به عامل دیگر می دهد )الوانی و حسینی، 
2013(. شرایط محیط خارجی تأثیر شدیدی روی شرایط شکل گیری اعتماد نهادی در درون 

سازمانها به جای می گذارد.
اعتماد نهادی حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمانهاست؛ نهادها و سازمانهایی نظیر 
مدرسه، ارتش، دانشگاه، دادگاه و مانند آن. در نظریه های نهادی مطرح می شود که اعتماد 
شهروندان به هر نهاد نتیجه عملکرد مناسب آن نهاد است. اعتماد به یک نهاد پایه ای کاماًل 
که  نهادهایی  می شود.  مربوط  نهاد  آن  عملکرد  از  شهروندان  ارزیابی  به  که  دارد  عقالیی 
عملکرد رضایت بخشی داشته باشند یا چنین برداشتی را نسبت به خود بیافرینند مورد اعتماد 
مردم قرار خواهند گرفت و بالعکس. همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد که »اعتماد 
رویه ای« نامیده می شود؛ یعنی اعتمادی که در اعمال و رویه ها نهادی شده و بر این مبناست 
که اگر از این  رویه ها پیروی شود بهترین نتایج حاصل خواهد شد؛ مانند اعتماد به شیوه های 
مردم ساالرانه )انتخابات، نمایندگی، اکثریت آرا و...( به عنوان بهترین شیوه برای تأمین منافع 
بزرگ ترین بخش از جمعیت و کسب مستدل ترین توافقها در میان منافع متعارض یا اعتماد 

به درستی فرایندهای قانونی )خرمشاد و سوری، 2019(.
به  »اعتماد  آنها  از  یکی  که  دارد  مختلفی  جنبه های  اعتماد  است  معتقد  گیدنز  آنتونی 
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نظامهای تخصصی« است. این جنبه همان اعتماد نهادی است که به عنوان اعتماد به نظامهای 
انتزاعی نیز از آن یاد شده و شاخص مهمی برای سنجش سرمایه اجتماعی در سطح کالن و 
ملی محسوب می شود )گیدنز، 2009(. طبق نظر گیدنز، اعتماد به نظامها )از قبیل نظامهای 
اقتصادی، سیاسی و علمی( به معنی ایمان به درستی اصول انتزاعی نظیر شناختهای فنی است. 
هم گیدنز و هم لومان معتقدند که اعتماد به عنوان یکی از پیامدهای مدرنیته دچار تغییر شده 
است. در دوران پیش از مدرن، اعتماد غالبًا شامل روابط چهره به چهره بین دو فرد کاماًل آشنا 

با یکدیگر می شد؛ اما در عصر مدرنیته مردم به نظامهای کارشناسی انتزاعی اعتماد می کنند.
 به عقیده لومان اعتماد به این نظامهای کارشناسی به منظور عملکرد و تحریک فعالیتهای 
حمایتی در وضعیت نبود قطعیت و وجود خطر موردنیاز است )اسکندری، 2013(. در دوران 
شیوع کرونا که مصداق خوبی برای وضعیت نبود قطعیت و وجود خطر است، تحقیق حاضر 
سعی دارد نقش اعتماد نهادی بر شیوه برخورد مردم با شیوع کرونا را مورد کنکاش قرار دهد.
همان طور که پیش تر ذکر شد یکی از عناصر اصلی در تعریف اعتماد، »صداقت« است. 
بررسی تعدادی از تحقیقاتی که از آغاز شیوع کرونا انجام شده نشان می دهد که میزان اعتماد 
مردم به آمارهای ارائه شده از مراجع رسمی در خصوص روند ابتال و مرگ ناشی از کرونا 
پایین است. همچنین رضایت مردم از عملکرد دولت و نهادهای دولتی در مقابله با کرونا 
اعتماد  این موضوع نشان می دهد مسئله  )ایسپا، 2019؛ فاضلی، 2019(.  نیست  باال  چندان 
به ویژه موضوع صداقت در مواجهه بحران کرونا باید اهمیت داشته و مورد تدقیق بیشتری 

قرار بگیرد.
در حال حاضر در تمامی دنیا این سؤال مطرح است که آیا آمارهای رسمی اعالمی از 
با واقعیت مطابقت دارد یا خیر. در بسیاری از کشور همواره بین آمار  میزان تلفات کرونا 
اعالمی و آمار واقعی میزان تلفات کرونا تفاوتهایی وجود دارد. در واقع مقامات دولتی اغلب 
کشورها متمایل به کمتر محاسبه کردن تلفات این بیماری از میزان واقعی آن بوده اند. بررسی 
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تعداد  که  هم  اروپایی  در کشورهای  که حتی  است  داده  نشان  مختلف  داده های  و  شواهد 
آمار اعالمی مبتالیان و فوتیها بیشترین فراوانی را دارد و به نظر می رسد پنهان کاری صورت 
نمی گیرد؛ اما باز هم کم شماری قابل توجهی دیده می شود )مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست 
جمهوری، 2020(. این مسئله در ایران که سطح اعتماد به گواه تحقیقات مختلف پایین است 

)جوادی یگانه، 2016؛ سیاهپوش، 2008(، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
دو عنصر اساسی دیگر در تعریف اعتماد، »کارآیی« و »دگرخواهی« است. یکی از موارد 
دخیل در حوزه اعتماد به نهاد سیاسی و به طور خاص دولت، موضوع کارآیی و شفافیِت 
عملکرد دولت است. از مهم ترین عواملی که به عملکرد و ساختار سیستمهای حکمرانی نظم 
و کارآیی می دهد، شفافیت و نبود تناقض در مجموعه مرجع این نظامهاست. نبود شفافیت 
می تواند سبب آشفتگی در ساختار، اقدامات و سیاست گذاریهای سیستم شود. نظام حکمرانی 
ایران در مواجهه با ورود کرونا تا مدتها مشخص نکرد که حفظ سالمت عموم مردم در درجه 
اگرچه سیاست گذاری  اقتصادی.  یا حفظ وضعیت  قرار دارد )دگرخواهی(  اهمیت  نخست 
صحیح باید با توجه به هر دو بُعد سالمت و اقتصاد صورت گیرد، شفافیت در اولویت بخشی 
یکی بر دیگری، اهمیتی اساسی در سیاست گذاری دارد. این موضوع سبب سیاست گذاریهایی 
آشفته و سینوسی در مواجهه با کرونا شد. به گونه ای که هم کشور متحمل هزینه های اقتصادی 
شد و هم آسیبهای فراوانی به سالمت مردم وارد شد. سیاستهای دولت درزمینه تعطیلیهای 
استانی و ملی،  متناقض مسئوالن در سطوح  بازگشاییهای زودهنگام و مواضع  دیرهنگام و 

به خوبی گویای این وضعیت است )فتاحی، 2020(.
در واقع چون دولت هنوز اولویت اقتصاد بر سالمت را مشخص نکرده و گاهی شفاف 
درنتیجه  و  نکردند  فرض  خطرناک  و  جدی  را  وضعیت  آن  به تبع  هم  مردم  نکرده،  عمل 
پروتکلهای بهداشتی را آن چنان که باید رعایت نکردند. به بیان دیگر نداشتن اعتماد به سیستم 
حکمرانی باعث می شود هر تصمیم و سیاستی که در ارتباط با این بیماری اتخاذ شود، چه 
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تعطیلی و چه بازگشایی، چه سخت گیری و چه سهل گیری، جامعه با دیده تردید به آن بنگرد 
و آن را نه اقدامی در جهت حفظ سالمت و تأمین منافع جامعه، بلکه اقدامی در جهت تأمین 
ناگفته پیداست که چنین تصمیماتی در اولویت رفتار و  بنابراین  منافع نظام سیاسی بداند؛ 

کنش مردم قرار نمی گیرد.
اعتماد و سرمایه اجتماعی نظامهای حکمرانی نقشی اساسی در کاهش هزینه های آنها و 
افزایش همراهی و مشارکت بخشهای گوناگون جامعه در طراحی و اجرای سیاستها دارد. 
در وضعیتی که شاهد کاستی و فرسایش سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر هستیم )غفاری 
و جوادی یگانه، 2017؛ سعادت، 2007، شارع پور، 2001(، در بحرانهایی چون کرونا، نظام 
حکمرانی باید تمرکز بیشتری را بر تولید اعتماد کند و از اقداماتی که سبب استهالک بیشتر 

سرمایه اجتماعی می شود پرهیز کند )سلگی و همکاران، 2020(.
اینکه سیاستهای دولت  باشند )از چند جهت یکی  اعتماد نداشته  وقتی مردم به دولت 
برای مقابل با کرونا را درست و مطلوب ندانند )عدم کارآیی(، دوم اینکه دولت را صادق و 
گوینده حقیقت ندانند )عدم صداقت( و سوم اینکه دولت را دلسوز، پشتیبان و حافظ منافع 
خود ندانند )عدم دگرخواهی(( به هشدارهای آن نیز بی توجه می شوند و کمتر آنها را رعایت 

می کنند.
اولریش بک، جامعه شناس مشهور آلمانی، اولین بار مفهوم »جامعه مخاطره آمیز« را مطرح 
کرده است. او مفهوم جامعه مخاطره آمیز را برای بازتاب تغییرات اجتماعی اساسی ارائه داد که 
مشکالت محیطی را وارد زندگی سیاسی و اجتماعی کرده است. مخاطرات مدرن محصول 
فعالیت بشری هستند، به عبارتی مخاطرات، ناشی از محیِط ساخته شده یا طبیعِت اجتماعی اند 
 .)2015 )متیومن،  آمده اند  پدید  طبیعی  و  مادی  محیط  در  انسانی  دانش  نفوذ  سبب  به  که 
سیاست مداران و صاحبان قدرت در جامعه مخاطره آمیز جهانی، دیگر حامالن ِصرِف قدرت 
و اعمال آن نیستند؛ بلکه آنها نیز در کنار دانشمندان علوم طبیعی و دیگر برگزیدگان حوزه 
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علم و فناوری و تکنوکراتها در معرض نقدها و چالشهای مختلف قرار می گیرند )توسلی و 
ودادهیر، 2009(. در اینجا می توان با استعانت از نظریه »جامعه مخاطره آمیز« اولریش بک، 
شیوع کرونا را به مثابه یک مخاطره در نظر گرفت؛ زیرا شیوع بیماری کرونا در جامعه تمام 
ویژگیهای مخاطره را دارد. از نظر بک در جامعه مخاطره آمیز شاهد کاهش اطمینان و فرسایش 
)مهدی زاده،  هستیم  دولت  قبیل  از  سیاسی  و  اجتماعی  حاکم  نهادهای  به  نسبت  »اعتماد« 
2020(. از طرفی ترنر )1994( معتقد است که در جوامع صنعتی پیشرفته، مخاطره کارکردی 
از وابستگی زیاد ما به نهادهایی مثل دولت، علم پزشکی تخصصی و بازار کار است )احمدی 
به  به شدت  بشریت  که  می شود  مشاهده  نیز  کرونا  بیماری  با  رابطه  در   .)2015 دهقانی،  و 
تصمیمات و عملکرد نهاد دولت برای درمان و مهار این بیماری وابسته است. ازاین رو خلل 
در عملکرد دولت و ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به آن، می تواند بر میزان پیروی مردم از 

پروتکلهای بهداشتی و رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی اثر مستقیم داشته باشد.
طبق همه توضیحات ذکرشده، مدل نظری تحقیق بر اساس تأثیر ابعاد مختلف »اعتماد به 

دولت« بر »پیروی از توصیه های بهداشتی« به شکل زیر ترسیم می شود.

شکل)1(مدلنظریتحلیلتأثیراعتمادمردمبهدولتبرمیزانپیرویآنهاازتوصیههای

بهداشتی
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است،  بهداشتی«  توصیه های  از  »پیروی  وابسته  متغیر  آن  در  که  فوق  مدل  اساس  بر 
متغیر »اعتماد به دولت« شامل ابعاد »کارایی دولت«، »صداقت دولت« و »دگرخواهی دولت« 
تأثیرگذار بر میزان رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی در مقابله با بیماری کرونا در نظر 
گرفته شده است. شایان ذکر است که شاخص »پیروی از توصیه های بهداشتی« و نحوه رفتار 
مردم در مواجهه با این بیماری، طیفی از رفتار از سهل انگارانه تا مسئوالنه را شامل می شود.

طبق این توضیح فرضیات این تحقیق شامل موارد زیر است:
بین اعتماد مردم به کارایی دولت و پیروی آنها از توصیه های بهداشتی رابطه وجود دارد. 	
بین اعتماد مردم به صداقت دولت و پیروی آنها از توصیه های بهداشتی رابطه وجود دارد. 	
بین اعتماد مردم به دگرخواهی دولت و پیروی آنها از توصیه های بهداشتی رابطه وجود  	

دارد.

روش
در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه 
محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه افراد ساکن در شهر تهران بوده و برای 
انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. طبق این فرمول و با پذیرش درصدی از 
خطا، حدود 300 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند که پرسشنامه پژوهش را به صورت 

خوداظهاری تکمیل کردند.
همچنین در این تحقیق برای نمونه گیری از روشهای نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی شده 
ابتدا هریک از  متناسب با حجم استفاده شده است. روش کار بدین صورت بوده است که 
مناطق 22 گانه شهر تهران به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. سپس متناسب با جمعیت 
نواحی  پایان در  انتخاب شد و در  به صورت تصادفی  ناحیه  تعدادی  از هرکدام  هر خوشه 
منتخب، بلوکهایی به روش تصادفی در نظر گرفته شده و داخل هر بلوک، از چند خانوار 
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با کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده نظرسنجی انتخاب شده است. در فرایند انتخاب 
نمونه ها به گونه ای عمل شد که درصد افرادی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب شدند 

با درصد همان گروه در جامعه موردنظر برابر باشند.
فاز جمع آوری و تحلیل داده های تحقیق در پاییز سال 1399 انجام شده است. همچنین 
میزان آلفای کرونباخ شاخص »پیروی از با توصیه های بهداشتی« 0.826 و این میزان برای 
شاخص »کارایی دولت« 0.801، برای شاخص »صداقت دولت« 0.789 و برای »دگرخواهی 

دولت« 0.756 به دست آمده است که بیانگر پایایی قابل قبول ابزار سنجش است.
منابع  مطالعه  طریق  از  شاخصها  این  با  مرتبط  گویه های  استخراج  که  است  شایان ذکر 
گوناگون و به صورت محقق ساخته انجام شده است. برای تأمین اعتبار ابزار سنجش نیز از 
اعتبار صوری و رجوع به نظر محققان این حوزه استفاده شده است. همچنین برای ساخت 

شاخصها از برخی سازه های از پیش  ساخته شده نیز کمک گرفته شد.
برای عملیاتی سازی شاخص »پیروی از توصیه های بهداشتی« گویه های مختلفی طراحی 
شده است. برخی از این گویه ها میزان رعایت اصول بهداشتی همچون استفاده از ماسک، 
شست وشوی دستها، دست ندادن و روبوسی نکردن، رعایت فاصله فیزیکی، خودداری از تردد 
غیرضروری و ... را سنجیده است )7 گویه( و برخی دیگر نیز نگرش افراد نسبت به مسائلی 
چون جدی گرفتن توصیه های بهداشتی، لزوم وضع محدودیتهای سخت گیرانه، تعطیلی مراکز 
آموزشی -تفریحی و رفت وآمد کمتر )6 گویه(. همچنین جنبه های احساسی مرتبط با نگرانیها 
به  اعتماد  میزان  سنجش  برای  گویه(.   3( است  گرفته  قرار  مدنظر  اقتصادی  دغدغه های  و 
»صداقت دولت« مواردی چون دقیق و واقعی بودن آمار و ارقام مبتالیان و فوت شدگان کرونا، 
شفافیت سیاستهای دولت در مقابله با بحران و نیز اطالع رسانی درست در خصوص تعطیلیها 
و محدودیتها موردتوجه بوده است )6 گویه(. میزان اعتماد به »کارایی دولت« نیز با گویه هایی 
چون درست و مناسب بودن اقدامات دولت برای مقابله با بحران، انجام تعهدات دولت در 
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قبال شیوع کرونا، هماهنگ عمل کردن بخشهای مختلف دولت و ... طراحی شده است )5 
گویه(. درنهایت وضعیت اعتماد مردم به »دگرخواهی دولت« با توجه به مواردی مانند استفاده 
از نظرات مختلف در تصمیم گیریهای حیاتی، ایجاد حقوق برابر درزمینه درمان و حمایتهای 

اقتصادی و همچنین نظارت دقیق بر اجرای محدودیتها بررسی شده است )4 گویه(.
شایان ذکر است که همه این گویه ها با استفاده از طیف لیکرت و از طریق نمره گذاری 1 
تا 5 سنجیده شده است. گزینه های مورداستفاده نیز شامل کاماًل »مخالفم، تا حدی مخالفم، 
متوسط، تا حدی موافقم و کاماًل موافقم« برای تعدادی از سؤاالت و گزینه های »خیلی کم، 

کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد« برای سایر گویه ها بوده است.

یافتهها
در ابتدا یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای زمینه ای تحقیق ارائه می شود.

جدول)1(وضعیتجنسیت،سنوتأهلپاسخگویان
%fجنسیت%fوضعیتتأهلمقدارسن

12741.9مرد16253.5مجرد31.2میانگین

17357.1زن13143.2متأهل14حداقل

مطلقه/69حداکثر
103.3همسر فوت شده

---
---11.3انحراف معیار

N298N303100.0n303100.0

همان طور که یافته های جدول شماره )2( نشان می دهد، اغلب پاسخگویان مجرد و زن 
بودند و میانگین سنی آنها نیز 31 سال بود.
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جدول)2(وضعیتتحصیالتواشتغالپاسخگویان

%fوضعیتاشتغال%Fوضعیتتحصیالت

289.3خانه دار3310.9پایین تر از دیپلم

8728.9دانش آموز/ دانشجو10434.4دیپلم/ فوق دیپلم

6220.6کارمند/ کارشناس بخش دولتی یا خصوصی7023.2لیسانس

165.3مدیر بخش دولتی یا خصوصی6220.5فوق لیسانس

5116.9شغل آزاد3110.3دکتری

248مدرس )مدرسه، دانشگاه، حوزه(20.7تحصیالت حوزوی

93شاغل نیستم302100مجموع

248سایر مشاغل--

301100.0مجموع--

است.  شده  مشخص  پاسخگویان  اشتغال  و  تحصیالت  وضعیت  نیز   )2( جدول  طبق 
34.3 درصد پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم بوده و حدود 30 درصد نیز 

دانش آموز و دانشجو بودند.
و وضعیت  بهداشتی«  توصیه های  از  »پیروی  بین شاخص  زمینه ای  متغیرهای  لحاظ  به 
از  بیش  کمی  زنان  می دهد  نشان  بررسیها  البته  نشد.  مشاهده  معناداری  رابطه  افراد  تأهل 
مردان نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند. در واقع میانگین رعایت 
توصیه های بهداشتی در بین زنان 4.1 و در بین مردان 3.6 است. ضریب اتا نیز با مقدار 0.29 
و سطح معناداری 0.000 نشانگر معنادار بودن این رابطه است. همچنین بین این شاخص و 
میزان تحصیالت رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که افراد دارای تحصیالت پایین تر از 
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لیسانس با میانگین 3.8 و افراد لیسانس و باالتر با میانگین 4، مسئولت پذیری متفاوتی نسبت 
به مواجهه با بیماری کرونا از خود نشان می دهند.

ادامه وضعیت شاخصهای تحقیق ذکر می شود. شایان ذکر است شاخصها به صورت  در 
فاصله ای محاسبه شده و از 1 الی 5 است و میانگین و انحراف معیار بر طبق آن به دست 

آمده است.

جدول)3(وضعیتپیرویپاسخگویانازتوصیههایبهداشتی
f%MSDمیزانشاخص

پیروی از 
توصیه های 
بهداشتی 

)شاخص کل(

20.7خیلی کم

3.900.61
72.3کم

4916.2متوسط
14648.2زیاد

9932.7خیلی زیاد

پیروی از 
توصیه های 

بهداشتی
)بعد رفتاری(

20.7خیلی کم

3.990.76
155کم

4113.5متوسط
10835.6زیاد

13745.2خیلی زیاد

پیروی از 
توصیه های 

بهداشتی
)بعد نگرشی(

00خیلی کم

3.920.64
124کم

5116.8متوسط
13544.6زیاد

10534.7خیلی زیاد
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f%MSDمیزانشاخص

پیروی از 
توصیه های 

بهداشتی
)بعد احساسی(

124خیلی کم

3.660.93
227.3کم

9732متوسط
7223.8زیاد

10033خیلی زیاد

همان طور که در جدول فوق مشخص است، میانگین پاسخهای افراد نمونه به پرسشهای 
شاخِص کلی »پیروی از توصیه های بهداشتی« حدوداً برابر 4 است و به این معنی است که 
افراد نمونه این توصیه های بهداشتی را به میزان زیاد رعایت می کنند. شاخص مذکور دارای 
سه بعِد رفتاری، نگرشی و احساسی است که میانگین پاسخهای افراد نمونه به پرسشهای 
شاخصهای سه بعد مذکور نیز به ترتیب 3.99، 3.92 و 3.66 است و نشان می دهد که افراد 
نمونه با گویه های این ابعاد به میزان زیاد و متوسط موافقند. به عبارتی پیروی افراد نمونه 
از توصیه های بهداشتی به طورکلی و همچنین پیروی افراد از توصیه های بهداشتی در ابعاد 
متوسِط  میزان رعایت  این  بعد احساسی،  تنها در  زیاد است و  میزان  به  نگرشی  رفتاری و 
رو به باالست. از سوی دیگر طبق جدول تنها 3 درصد افراد پیروی پایین تر از متوسط از 
توصیه های بهداشتی دارند. درحالی که بیش از 80 درصد پاسخگویان باالتر از حد متوسط 
)زیاد و خیلی زیاد( توصیه های بهداشتی را رعایت کرده اند. این موضوع نشانگر میزان باالی 

رعایت توصیه های بهداشتی در بین جمعیت نمونه است.
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جدول)4(وضعیتمیزاناعتمادبهصداقت،کاراییودگرخواهیدولت

f%MSDمیزانشاخص

اعتماد به دولت 
)شاخص کل(

51.7خیلی کم

3.120.66

3310.9کم

18862متوسط

7123.4زیاد

20.7خیلی زیاد

اعتماد به 
صداقت دولت

103.3خیلی کم

3.050.90
6521.5کم

14046.2متوسط
6722.1زیاد

175.6خیلی زیاد

اعتماد به کارایی 
دولت

93خیلی کم

3.360.81
227.3کم

12541.3متوسط
12139.9زیاد

113.6خیلی زیاد

اعتماد به 
دگرخواهی 

دولت

124خیلی کم

2.960.79
6019.8کم

14447.5متوسط
7424.4زیاد

00خیلی زیاد
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بر اساس جدول شماره )4( باید گفت میانگین پاسخهای افراد نمونه به پرسشهای تحقیق 
در بعد اعتماد به صداقت دولت برابر 3.05، در بعد اعتماد به کارآیی دولت برابر 3.36 و در 
بعد اعتماد به دگرخواهی دولت برابر 2.96 است و به این معنی است که وضعیت اعتماد 
افراد نمونه به دولت در ابعادِ صداقت، کارایی و دگرخواهی به میزان متوسط است. همچنین 
به  متوسطی  اعتماد  درصد   62 یعنی  افراد  اغلب  می دهد  نشان  اعتماد  کل  بررسی شاخص 
دولت دارند و در مقابل میزان اعتماد 12.6 درصد افراد به دولت پایین تر از متوسط و اعتماد 

24.1 درصد پاسخگویان به دولت باالتر از متوسط است.
بین  دومتغیره  همبستگی  ابتدا  تحقیق،  فرضیه های  تأیید  و  استنباطی  تحلیل  انجام  برای 
متغیر وابسته و هریک از ابعاد سه گانه آن با هریک از متغیرهای مستقل سنجیده شده است. 
با توجه به اینکه همه شاخصهای ساخته شده در این تحقیق اعم از متغیرهای مستقل و متغیر 

وابسته، در سطح سنجش فاصله ای قرار دارند، از آزمون پیرسون استفاده شده است.

جدول)5(همبستگیدومتغیرهبینمتغیروابستهومستقلتحقیق

rpمتغیر مستقلمتغیر وابسته

اعتماد به دولت شاخص کل پیروی از توصیه های بهداشتی
0.000>۰.48۱**)همه ابعاد(

0.000>۰.256**کارایی دولتشاخص کل پیروی از توصیه های بهداشتی

0.000>۰.34۱**صداقت دولتشاخص کل پیروی از توصیه های بهداشتی

0.000>۰.483**دگرخواهی دولتشاخص کل پیروی از توصیه های بهداشتی
0.000>0.249**کارایی دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد رفتاری
0.000>0.342**صداقت دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد رفتاری
0.000>0.398**دگرخواهی دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد رفتاری
0.000>0.215**کارایی دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد نگرشی



37      

رابطه اعتماد مردم به دولت و پیروی آنها از توصیه های بهداشتی مرتبط با کرونا ...
Relationship between People’s Trust in the Government and Their Compliance ...

37      

rpمتغیر مستقلمتغیر وابسته

0.000>0.261**صداقت دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد نگرشی
0.000>0.403**دگرخواهی دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد نگرشی
0.1230.038*کارایی دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد احساسی
0.1420.014*صداقت دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد احساسی
0.000>0.371**دگرخواهی دولتپیروی از توصیه های بهداشتی - بعد احساسی

است. طبق  تأیید شده  تحقیق  فرضیه  نشان می دهد، هر سه  فوق  همان طور که جدول 
جدول فوق قوی ترین رابطه بین »پیروی از توصیه های بهداشتی« و »اعتماد به دولت« مربوط 
با دگرخواهی دولت )r=0.48( است. بعد از آن نیز متغیر »صداقت دولت« )r=0.34( قرار 
دارد.  وابسته  متغیر  با  را  رابطه  »کارایی دولت« )r=0.26( ضعیف ترین  درنهایت  می گیرد و 
همچنین میزان رابطه شاخص کل اعتماد با متغیر وابسته 0.48 است که نشان دهنده همبستگی 
نسبتًا قوی بین اعتماد مردم به دولت و پیروی آنها از توصیه های بهداشتی مرتبط با کرونا 

است.
در ادامه برای تحلیل دقیق تر یافته ها از رگرسیون چندمتغیره نیز استفاده شده است. در 
اینجا با کمک رگرسیون خطی چندمتغیره با روش همزمان و آزمون همبستگی پیرسون، به 
بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی در جداول 

شماره های )6( و )7( مشاهده می شود.
جدول)6(خالصهمدلتأثیراعتمادبهدولتبرمیزانپیرویازتوصیههایبهداشتی

RR2R2
Adj.

Fp

0.5430.2950.28738.8<0.000
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داده های جدول شماره )6( حاکی از آن است که مدل مذکور معنادار بوده و مقدار ضریب 
همبستگی چندگانه )R( بین متغیرها 0.543 است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای 
مستقل با متغیر وابسته، همبستگی نسبتًا قوی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تعیین برابر 
با 0.287 است، نشان می دهد که حدود 30 درصد از عوامل مؤثر بر میزان پیروی مردم از 

توصیه های بهداشتی در دوران شیوع بیماری کرونا، تحت تأثیر اعتماد به دولت است.

جدول)7(ضرایبرگرسیونیمدلتبیینکنندهتأثیراعتمادمردمبهدولتبرپیرویآنهااز

توصیههایبهداشتی

Bβtpمتغیر مستقل

0.000>7.929---1.727عدد ثابت
0.1150.1202.1630.031کارایی دولت
0.1540.1632.8610.005صداقت دولت

0.000>0.4460.4298.229دگرخواهی دولت

از متغیرهای مستقل  بتا در مدل نظری رابطه بین هریک  با قراردادن ضرایب  درنهایت 
اصلی، با شاخص پیروی از توصیه های بهداشتی در قالب مدل تحقیق ترسیم می شود:

شکل)2(آزمونمدلنظریتأثیراعتمادبهدولتبرمیزانپیرویازتوصیههایبهداشتی
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)β( استانداردشده بر اساس ضریب  تفسیر ضرایب رگرسیونی  با  مطابق جدول )7( و 
می توان گفت متغیر »دگرخواهی دولت« با ضریب رگرسیونی 0.429 دارای باالترین ضریب 
رگرسیونی و متغیر »کارآیی دولت« با ضریب 0.120 دارای ضعیف ترین ضریب رگرسیونی 

هستند.

بحث
کرونا ابعاد اجتماعی انکارناپذیری دارد و در شبکه ای از روابط اجتماعی ظهور و گسترش 
یافته است. بنابراین مدیریت پیامدهای حاصل از آن نیز خصلتی اجتماعی دارد. در ایران بعد 
از اعالم رسمی ورود کووید- 19 تالشهایی در راستای شناخت ابعاد اجتماعی این همه گیری 
صورت گرفت. در این پژوهش تالش شد از منظر اجتماعی نقش اعتماد به نهاد دولت بر 

پیروی مردم از توصیه های بهداشتی مورد کنکاش قرار گیرد.
یافته ها نشان داد زنان کمی بیش از مردان نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را 
در رابطه با پاندمی کووید- 19 رعایت می کنند. همچنین بین شاخص »پیروی از توصیه های 
بهداشتی« و »اعتماد به دولت« با میزان تحصیالت رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که با 
افزایش سطح تحصیالت، افراد رفتار و نگرش مسئوالنه تری در مواجهه با بیماری کرونا از 
خود نشان می دهند. این یافته همسو است با یافته تحقیق آرچربرگ و همکاران1 )2017( که 
نشان داد شکاف اعتماد به شدت با سطح تحصیالت مرتبط است، این شکاف اعتماد در میان 
افراد کمتر تحصیل کرده بیشتر از افراد تحصیل کرده است. همچنین نتایج تحقیق الموتیری 
و همکارانش2 )2020( نیز با استفاده از یک مطالعه مقطعی روی نمونه ای از مردم عربستان 
سعودی در طی شیوع کووید- 19 حاکی از نقش متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل و 

سطح تحصیالت درزمینه رعایت اقدامات پیشگیرانه است.
1. Achterberg
2. Almutairi
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طبق نتایج، پیروی افراد از توصیه های بهداشتی مرتبط با کووید- 19 در ابعاد رفتاری و 
نگرشی به میزان زیاد و در بعد احساسی به میزان متوسط است. همچنین بیش از 80 درصد 
پاسخگویان باالتر از حد متوسط )زیاد و خیلی زیاد( توصیه های بهداشتی را رعایت کرده اند. 

این موضوع نشانگر میزان باالی رعایت توصیه های بهداشتی در بین جمعیت نمونه است.
یافته ها نشان داد که وضعیت اعتماد افراد نمونه به دولت در ابعادِ صداقت، کارایی و دگرخواهی 
به میزان متوسط است. بررسی شاخص کل اعتماد نشان می دهد اغلب افراد، یعنی 62 درصد، 
اعتماد متوسطی به دولت دارند و اعتماد 24.1 درصد پاسخگویان به دولت باالتر از متوسط است.
شد.  استفاده  پیرسون  دومتغیره  همبستگی  آزمون  از  تحقیق  فرضیات  بررسی  به منظور 
ضریب معناداری هر سه رابطه برابر با صفر و معنادار بود؛ ازاین روی هر سه فرضیه تحقیق 
تأیید شد. نتایج آزمون مذکور نشان داد که بین اعتماد به دولت در ابعاد سه گانه آن )اعتماد به 
صداقت، اعتماد به کارایی و اعتماد به دگرخواهی دولت( و پیروی از توصیه های بهداشتی در 
ابعاد مختلف )رفتاری، نگرشی و احساسی( رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. به این معنی 
که با افزایش اعتماد افراد به دولت، میزان پیروی آنها از توصیه های بهداشتی مرتبط با پاندمی 

کووید- 19 نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.
بر  مؤثرتری  نقش  به دگرخواهِی دولت  اعتماد  نشان می دهد  رابطه  این  دقیق تر  تحلیل 
رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم دارد. به بیان دیگر افرادی که دولت را دلسوزِ 
می کنند  سعی  بقیه  از  بیش  می دانند،  عدالتجویانه  خواسته های  و  مطالبات  پیگیر  و  مردم 
دستورالعملهای بهداشتی را که از سوی همین دولت همواره مورد تأکید است، رعایت کنند.
 همچنین اعتماد به صداقت دولت )راستگویی در ارائه آمار و ارقام مرتبط با کرونا، شفافیت 
توصیه های  از  پیروی  نحوه  در  مهمی  نقش  مردم(  با  روراست بودن  به طورکلی  و  عملکرد 
بهداشتی دارد. در واقع زمانی که مردم دولت را صادق ندانند، کمتر دستورالعملهای بهداشتی 
را رعایت کرده و نگرش سهل انگارانه تری نسبت به روبرو شدن با بیماری کرونا دارند. از 
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سوی دیگر کارایی دولت -هرچند کمتر از دو بُعد دیگر اعتماد- نیز از جهاتی شکل دهنده 
رفتار اجتماعی مردم است. بدین معنی که اعتقاد مردم به عملکرد خوب دولت در مقابله با 
کرونا، باعث می شود آنها بیشتر دستورالعملهای بهداشتی و اصول فاصله گذاری اجتماعی را 

در رفتار خود در نظر بگیرند.
مجموع این یافته ها نشان می دهد که در ایران نهادهای سیاسی و به طور مشخص دولت، 
بر رفتار اجتماعی افراد تأثیرگذار است. به طوری که افزایش اعتماد به دولت )که خود متأثر از 
عملکرد دولت است( تأثیر مثبتی بر کاهش شیوع بیماری به واسطه رعایت بیشتر پروتکلهای 

بهداشتی از سوی مردم دارد.
این یافته همسو با نتایج تحقیق سی چانگ و یانگ لی )2021( است که نشان داد بین 
اعتماد عمومی و پیروی عموم مردم در مورد اتخاذ اقدامات محافظتی شخصی معرفی شده در 
مرحله اولیه بیماری ویروس کرونا در تایلند، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین 
نتایج تحقیق پاک و همکاران )2021( نیز حاکی از آن است که اعتماد باالی مردم به دولت 
و درک صداقت آن، تأثیر محدودیتهای سیاستی را بر پیروی عمومی دوچندان می کند. نتایج 
تحقیق اوکسانن و همکاران1 )2020( نیز نشان داد اعتماد نهادی با کاهش مرگ ومیر ناشی از 

کووید19- همراه است.
عالوه بر این نتایج تحقیق چان و همکاران )2020( نیز نشان داد در مناطقی که مردم اعتماد 
زیادی به دولت دارند، تحرک آنها به طرز چشمگیری کاهش می یابد )رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی( و این امر نشانگر همبستگی اعتماد به دولت با واکنشهای رفتاری در طی بحران 
کووید- 19 است. نتایج تحقیق ولفرت و همکاران )2020( نیز نشان داد که اعتماد اجتماعی 

با اهداف فاصله گذاری اجتماعی در کشور انگلستان در طول دو موج شیوع پاندمی کووید- 
19 ارتباط مثبت داشت. در همین رابطه نتایج تحقیق بارگین و همکاران )2020( نیز حاکی از 

1. Oksanen
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این است که در اروپا در دوره شیوع پاندمی کووید- 19، مناطق با اعتماد باال، تحرک مربوط 
به فعالیتهای غیرضروری را به میزان قابل توجهی بیشتر از مناطق با اعتماد کم کاهش می دهند.
عالوه براینها نتایج تحقیق وینک و همکاران )2019( طی یک نظرسنجی در شمال کنگو 
در رابطه با شیوع ابوال نیز حاکی از این است که اعتماد نهادی کم و اعتقاد به اطالعات غلط 
)صداقت پایین( با کاهش اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه ازجمله پذیرش واکسنهای ابوال و به 
دنبال آن مراقبتهای بهداشتی رسمی همراه است. در همین خصوص نتایج تحقیق مشابهی 
توسط بلیر و همکاران )2016( در خصوص ارزیابی رابطه بین اعتماد به دولت و پیروی از 
مداخالت کنترل ابوال در لیبریا نیز نشان داد پاسخ دهندگانی که اعتماد کمی به دولت دارند 
بسیار کمتر احتمال دارد که در خانه های خود اقدامات احتیاطی انجام دهند یا از مکانیزمهای 

فاصله گذاری اجتماعی دولت که برای مهار شیوع ویروس طراحی شده اند، پیروی کنند.
به منظور بررسی مدل تحقیق و تحلیل دقیق تر یافته ها از رگرسیون چند متغیره با روش 
مذکور  که مدل  است  آن  از  تحلیل رگرسیونی حاکی  نتایج  است.  استفاده شده  نیز   Enter

می دهد  نشان  که  است   0.543 متغیرها  بین   )R( همبستگی  ضریب  مقدار  و  بوده  معنادار 
بین مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، همبستگی نسبتًا قوی وجود دارد. همچنین 
مقدار ضریب تعیین برابر با 0.287 است که نشان می دهد حدود 29 درصد از عوامل مؤثر 
بر میزان پیروی مردم از توصیه های بهداشتی در دوران شیوع بیماری کرونا، تحت تأثیر ابعاد 
متغیرهای مستقل )اعتماد به دولت( است. همچنین با تفسیر ضرایب رگرسیونی بر اساس 
ضریب استانداردشده )Beta( می توان گفت متغیر »دگرخواهی دولت« با ضریب رگرسیونی 
0.429 دارای باالترین ضریب رگرسیونی و متغیر »کارآیی دولت« با ضریب 0.120 دارای 
ترتیب  به  دولت  به  اعتماد  مختلف  ابعاد  عبارتی  به  است.  رگرسیونی  ضعیف ترین ضریب 
بیشترین میزان تأثیر بر پیروی مردم از توصیه های بهداشتی عبارتند از: اعتماد به دگرخواهی 

دولت، اعتماد به صداقت دولت و درنهایت اعتماد به کارآیی دولت.
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باید اشاره کرد که اعتماد عنصری است که خود تحت تأثیر عوامل مختلف شکل می گیرد؛ 
اما آنچه اهمیت دارد و تحقیق حاضر نیز آن را تأیید می کند، نقش انکارناپذیر آن بر رفتار 
اجتماعی مردم و مشارکت آنها در رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است. 
عملکرد  به  نسبت  اعتماد عمومی  برای جلب  روشهایی  باید  نهادهای حاکمیتی  ازاین روی 
خود در دوران شیوع کرونا داشته باشند تا تالشهایشان در راستای کنترل و مهار این بیماری 

همه گیر بی نتیجه نماند.
تحقیق  و  است  بوده  همراه  بسیاری  افت وخیزهای  با  ایران  در  کرونا  همه گیری  بحران 
حاضر به عنوان یک پژوهش مقطعی در یک بازه زمانی خاص انجام شده است. در این راستا 
باید متذکر شد که نوع رفتار افراد در مواجهه با این بیماری و میزان رعایت دستورالعملهای 
بهداشتی از سوی جامعه تا حدی متأثر از شرایط زمانی است؛ به طوری که با آغاز یک پیک 
)موج( و افزایش ابتالء به بیماری و مرگ ومیر ناشی از آن، میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی 
متغیر  بر  مستقل  متغیرهای  تأثیر  میزان  می رسد  نظر  به  ازاین روی  می کند.  پیدا  افزایش  نیز 
وابسته در این تحقیق می تواند تا حدی متأثر از زمان باشد؛ چنانکه یافته های تحقیق نشان 
با یکی از  می دهد میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در زمان اجرای پژوهش که همزمان 

پیکهای کرونا بود، باال بوده است.
چه بسا اگر تحقیق حاضر در برهه زمانی دیگری انجام می شد، نتایج متفاوتی به همراه 
به دولت  اعتماد  تأثیرگذاری  به زعم نگارندگان شرایط زمانی بر اصل موضوع  البته  داشت. 
بر پیروی مردم از توصیه های بهداشتی اثر معناداری ندارد؛ هرچند ممکن است شدت این 

تأثیرگذاری تغییراتی داشته باشد.
کرونا  به  ابتالء  از  پیشگیری  با  مرتبط  علمی  جدید  یافته های  برخی  اینکه  دیگر  نکته 
»پیروی  بخش  در  به ویژه  شده  استفاده  گویه های  و  تحقیق  نوع شاخص سازی  بر  می تواند 
یافته های  با  متناسب  باید  آتی  به طوری که تحقیقات  باشد.  اثرگذار  بهداشتی«  از توصیه های 
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جدیدتِر مرتبط با این پاندمی، متغیرها را به روز کنند.
در پایان الزم است پیشنهادهایی در جهت پیروی بهتر از اصول بهداشتی و اعتماد بیشتر 

مردم به دولت ارائه شود:
ایجاد شفافیت بیشتر در ارائه آمار و ارقام مرتبط با ابتالء و مرگ ومیر ناشی از همه گیری کرونا 	
اطالع رسانی دقیق، درست و به موقع در خصوص نحوه رعایت توصیه های بهداشتی و  	

نقش آن در کنترل مؤثر پاندمی
افزایش سرعت عمل و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایِی مرتبط در کنترل مؤثر پاندمی 	
وجود وحدت رویه در بخشهای مختلف دولت و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ضدونقیض 	
باالبردن سطح مشارکت مردمی از طریق مداخالت سازمانهای مردم نهاد به عنوان واسط  	

میان مردم و دولت

مالحظاتاخالقی

مشارکتنویسندگان
همه نویسندگان در نگارش مقاله مشارکت مؤثر داشته اند.
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