
1

دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج دوم
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67.2 درصــد پاســخگویان از طریق رادیو و تلویزیــون اخبار مربوط به کرونا 
را پيگیری کرده اند. 

تعداد و آمار مبتالیان و متوفیان جالب ترین موضوع مرتبط با کرونا برای 
پاسخگویان بوده است. 

39 درصد پاسخگویان از سرعت اینترنت در ایران رضایت ندارند.

11.4 درصد پاســخگویان اعــالم کرده اند که میزان تماشــای گفت وگوهای 
چهره هــای محبــوب در الیوهای اینســتاگرام نســبت به قبل ظهــور کرونا 
افزایــش یافتــه اســت.  15.9 درصد پاســخگویان نســبت به قبــل از ظهور 
کرونــا بیشــتر از طریق ســایت های داخلــی مثل آپارات، نمــاوا و فیلیمو به 
صــورت آنالیــن فیلم تماشــا کرده اند.  9.4 درصد پاســخگویان در شــرایط 
کنونــی بیشــتر از قبــل کتــاب الکترونیــک یــا گویــا مصــرف می کننــد.  9.5 
درصد پاســخگویان بیشــتر از قبل پيگیر برنامه هــای آنالین مذهبی اعم 
از ســخنرانی و مداحــی بوده انــد.  9 درصــد پاســخگویان در شــرایط کنونی 
بیشــتر از قبــل در کالس هــای مهارت آمــوزی مجــازی از قبیــل دوره هــای 
هنری یا ورزشی شرکت کرده اند.  21.8 درصد پاسخگویان گفته اند پس از 

ظهور کرونا بیشتر خرید اینترنتی کرده اند.

7.3 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد در مــدت شــیوع کرونــا کنســرت 
یــا تئاتــر آنالیــن دیده انــد.  42.5 درصــد افــراد پاســخگو نیز از شــبکه های 
اجتماعــی بــرای ارتباطــات فــردی خــود  در شــرایط ظهــور کرونــا اســتفاده 
کرده اند. 13.8 درصد پاســخگویان نیز تجربه دورکاری یا برگزاری جلســات 
کاری آنالین را در مدت شیوع کرونا داشته اند. در نهایت 53.4 درصد افراد 
اعالم کرده اند از زمان شیوع کرونا تا کنون یکی از اعضای خانواده شان در 

کالس های مجازی مدرسه یا  دانشگاه شرکت کرده است. 

خودقرنطینگــی  فراینــد  ادامــه  بــا  مشــکلی  پاســخگویان  درصــد   54.5
نداشته اند.

مهم ترین 
یافته های نظرسنجی
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 مقدمه
بــا گذشــت نزدیک به چهــار ماه از ظهــور ویروس کرونــا در ایــران، اخبار 
مربــوط بــه ایــن بیماری همچنــان برای افکار عمومی کشــور از حساســیت 
ویژه ای برخوردار اســت.  از ســوی دیگر در طی بیش از 100 روز گذشــته دیگر 
مســاله کرونا تنها محدود به تاثیرگذاری بر ســالمت جســم و روان جامعه 
نشده و به عرصه های اقتصاد و فرهنگ و روابط اجتماعی نیز تسری یافته 
است. با بازگشایی بسیاری از مشاغل و نادیده انگاشتن محدودیت های 
اجتماعی احتمال گســترش این ویــروس بین مردم افزایش یافته اســت. 
امروزه برخی فعالیت های ایرانیان از عرصه حقیقی به فضای مجازی منتقل 
شــده که از جمله می تــوان به گذراندن اوقات فراغــت، روابط خانوادگی اعم 
از مهمانی و ختم، برگزاری جلســات کاری آنالین، خرید الکترونیک، برگزاری 
کالس هــای مجازی تحصیلی و دیگر موارد اشــاره کــرد. از طرف دیگر  به نظر 
می رسد در شرایط کنونی بخش دیگری از جامعه از طریق همان روش های 
ســنتی روابط اجتماعی خود را پيگیری می کنند. لذا در این طرح نظرســنجی 
ابتدا به بررسی میزان تغیيرات احتمالی مصرف مجازی ایرانیان در عصر کرونا 

و تجارب جدیدشان پرداخته می شود. 
همانطــور که پيش از این نیز گفته شــد، کرونا همچنــان دغدغه اصلی 
جامعه ایران است و عرصه های دیگر زندگی ایرانیان اعم از اقتصاد و روابط 
اجتماعــی تحــت تاثیــر این ویــروس قــرار گرفته ولی با گذشــت بیــش از 100 
روز از ایــن ویــروس همچنــان دغدغه ها و نگرانی های جامعه پابرجاســت. 
بخش دوم این نظرسنجی به بررسی نگرانی های جامعه در خصوص کرونا، 

تــرس و نگرانــی از ابتال به ویروس کرونــا  و کاهش درآمد دو دغدغه اصلی 
پاسخگویان در شرایط کنونی بوده است.

 74.2 درصد پاســخگویان به علم پزشــکی، 46.3 درصد افراد پاســخگو به 
طب سنتی و 60.1 درصد افراد پاسخگو برای معالجه ویروس کرونا به دعا 

و نیایش باور دارند. 

49.3 درصد پاسخگویان نگران ابتالی خود یا یکی از اعضای خانواده شان 
به بیماری کرونا هستند.

اکثریــت پاســخگویان بــا برگــزاری نمــاز جمعــه، بازگشــایی امکانــی دینــی، 
، برگزاری کنسرت ها و شروع مسابقات  مساجد،  سالن های سینما و تئاتر
ورزشــی تــا کنتــرل کامل ویــروس کویيــد 19 در کشــور مخالف هســتند. از 
سوی دیگر اکثریت افراد پاسخگو با بسته ماندن مدارس و دانشگاه ها و 
کافه و رستوران ها و ادامه روند خانه نشینی تا مهار این ویروس موافقند.

32.3 درصــد پاســخگویان بــه آمــار و ارقــام دولــت در زمینــه مبتالیــان و 
فوت شدگان کرونا اعتماد ندارند و 31.8 درصد افراد پاسخگو به اقدامات 

دولت در زمینه مدیریت کرونا بی اعتمادند.

میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مسئولین در قبال مدیریت کرونا، 
12.08 محاسبه گردید. 

از نظر 30.8 درصد پاسخگویان ایران موفق ترین کشور در مدیریت کرونا 
در جهــان اســت. در طــرف مقابــل 39.5 درصــد پاســخگویان معتقدنــد 

امریکا ناموفق ترین کشور در مدیریت کرونا است. 

37.7 درصــد پاســخگویان معتقدنــد بیــش از یــک ســال کشــور درگیــر 
ویروس کویيد 19 خواهد بود. 
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موافقت شــان با اقدامات مدیریتی این بیماری در کشور و ارزیابی عملکرد 
مسئولین توسط پاسخگویان اختصاص دارد.

داده های این نظرســنجی با اســتفاده از پرسشــنامه و به صورت تلفنی 
در30 اردیبهشت لغایت 10 خرداد ماه گردآوری شده است. جامعه آماری این 
نظرسنجی را شهروندان 18 سال و باالتر ساکن در شهر و روستاهای کشور 
تشکیل می دهد و 2112 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و مورد پرسش 

قرار گرفتند.

1- مشخصات پاسخگویان

جدول شماره1: مشخصات عمومی پاسخگویان

درصدفراوانیمشخصات عمومی

104149.3مردجنس
107150.7زن

سن

2434816.5-18 سال
3452725.0-25 سال
4451024.1-35 سال
5437918.0-45 سال

5533215.7 سال به باال
170.8بی پاسخ
39.04میانگین

تحصیالت

944.5بی سواد
23511.1ابتدایی

23611.2راهنمایی
1185.6متوسطه

63530.1دیپلم
1607.6کاردانی

40719.4کارشناسی
1436.8کارشناسی ارشد

211.0دکترا
633.0بی پاسخ
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وضعیت 
فعالیت

105450.0شاغل
69933.1خانه دار

1466.8دانشجو  و دانش آموز
1235.8بازنشسته

743.5بیکار
150.7سایر

10.1بی پاسخ

وضعیت 
مسکن

144468.4مالک
56726.9مستاجر

492.3سایر
522.4بی پاسخ

 

2-    یافته های نظرسنجی
1-2- مهم ترین منبع کسب اخبار کرونا

جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس 
مهم ترین منبع پیگیری اخبار مربوط به کرونا

درصد فراوانیفراوانیمنابع 

141967.2رادیو و تلویزیون

39218.6شبکه های اجتماعی مجازی

693.3خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی

442.1شبکه های ماهواره ای

301.4همکاران و آشنایان

70.3روزنامه ها

90.4سایر

1286.1پيگیری نمی کنم

130.6بی پاسخ

2112100.0جمع کل

بنابر یافته های این نظرســنجی، اکثریــت پاســخگویان )67.2 درصد( از 
طریق رادیو و تلویزیون اخبار مربوط به کرونا را پيگیری کرده اند. مهمترین 
منبع خبری دیگر پاسخگویان بعد از رادیو و تلویزیون شبکه های اجتماعی 
اســت و 18.6 درصــد افــراد پاســخگو اعــالم کرده انــد از طریــق این دســته از 
رســانه های مجــازی اطالعات و اخبار مربوط بــه کرونا را به دســت آورده اند. 
خبرگزاری هــا و ســایت های اینترنتــی )بــا فراوانــی 3.3 درصــد(، شــبکه های 
ماهواره ای )با فراوانی 2.1 درصد(، همکاران و آشنایان )با فراوانی 1.4 درصد( 
و روزنامه هــا )بــا فراوانــی 0.3 درصد( از دیگر منابع خبری پاســخگویان برای 

کسب اخبار کرونا هستند. 
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جدول شماره 3: نظر پاسخگویان در خصوص منابع پیگیری اخبار 
مربوط به کرونا )افراد ساکن در شهرها(1

درصد فراوانی منابع خبری
خرداد 1399

درصد فراوانی 
فروردین 1399

63.668.3رادیو و تلویزیون

21.220.3شبکه های اجتماعی مجازی

4.22.9خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی

2.71.8شبکه های ماهواره ای

1.70.8همکاران و آشنایان

0.40.1روزنامه ها

0.50.7سایر

5.14.5پيگیری نمی کنم

0.60.6بی پاسخ

100.0100.0جمع کل

در مقایســه مــوج اول این نظرســنجی با موج اخیر مشــاهده می شــود 
کــه هرچند صداوســیما همچنان به عنــوان اصلی ترین منبع کســب اخبار 
شهروندان ایرانی است اما میزان مخاطبان صدا و سیما برای پيگیری اخبار 
مربوط به کرونا کاهش یافته اســت. از ســوی دیگر گرایش شــهروندان به 

دیگر منابع خبری افزایش اندکی داشته است. 

1. در ایــن جــدول نتایــج پاســخگویان ســاکن در شــهرها نظرســنجی فعلــی بــا نظرســنجی انجــام 
شــده در فروردیــن 1399 بــا جامعــه آمــاری مراکــز اســتان ها مقایســه شــده اســت.

جدول شماره 4: توزیع پاسخگویان بر اساس منابع پیگیری اخبار  

مربوط به کرونا به تفکیک متغیرهای زمینه ای

متغیرهای
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62.073.055.065.279.580.655.664.176.6رادیو و تلویزیون
شبکه های اجتماعی 

19.118.327.721.010.98.928.821.312.0مجازی

خبرگزاری ها و 
4.12.54.63.52.71.74.84.20.8سایت های اینترنتی

2.81.41.22.42.12.32.92.70.5شبکه های ماهواره ای
0.60.10.20.42.40.40.50.40.2سایر

2.00.82.11.52.10.82.11.70.8شبکه های ماهواره ای
0.60.40.20.52.40.60.70.50.3سایر

8.83.59.05.52.44.74.75.18.6پيگیری نمی کنم
51.801121.531105.37265.729کای اسکوئر

0.0000.0000.0000.000سطح معناداری
0.1570.2410.2270.177ضریب

بــر اســاس نتایــج جــدول فــوق هــر دو گــروه مــردان و زنــان بیشــتر از 
طریــق رادیــو و تلویزیــون اخبــار مربــوط به کرونــا را پيگیــری کرده انــد، اما 
میزان مراجعه زنان به اخبار صداوســیما بیشــتر از مردان اســت. در بین 
گروه های ســنی نیز، افراد باالی 45 ســال نسبت به دیگر گروه های سنی 
برای کســب اخبار کرونا بیشــتر به رادیو و تلویزیون مراجعه کرده اند و با 
کاهش ســن پاســخگویان، میزان اســتفاده از این رســانه ها هم کاهش 
می یابد. همچنین پاسخگویان بدون تحصیالت دانشگاهی در مقایسه 
بــا افــرادی کــه تحصیالت دانشــگاهی دارند بیشــتر بــه صداوســیما برای 

کسب اخبار رجوع کرده اند. 
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از ســوی دیگر مردان نســبت به زنان بیشــتر از شــبکه های اجتماعی 
پيگیــر اخبــار کرونا بوده اند. در بین گروه های ســنی نیز جوانان بیشــتر از 
شــبکه های اجتماعــی برای کســب خبرهــای کرونایــی اســتفاده کرده اند 
و بــا افزایــش ســن میــزان مراجعه به ایــن منابع مجازی کاهــش می یابد. 
همچنیــن پاســخگویانی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد نســبت بــه 
پاسخگویان بدون تحصیالت دانشگاهی بیشتر از شبکه های اجتماعی 

برای کسب اخبار مربوط به کرونا بهره برده اند.  

2-2- عناوین خبری کرونایی مورد عالقه پاسخگویان
جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مهم ترین منبع پیگیری اخبار مربوط به کرونا2

درصد فراوانیعناوین خبری
فراوانی

107250.8تعداد و آمار مبتالیان و متوفیان در کشور

101448.0آموزش ها و توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به کرونا
اخبار مربوط به داروها، واکسن و پيشرفت های پزشکی مرتبط 

65931.2با کرونا

28613.5اخبار گسترش و شیوع بیماری در کشورهای دیگر

23711.2اطالعات مربوط به منشا و علت بیماری کرونا

21310.1تصمیمات و برنامه های دولت برای مواجهه با کرونا
تحلیل های کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درباره 

1848.7کرونا

733.4مطالب سرگرم کننده برای پر کردن اوقات فراغت

713.4سایر

در ســوالی از پاسخگویان این طرح نظرسنجی پرسیده شد:»در مورد کرونا 
بیشــتر چه نوع مطالبی برای شما جالب تر است و آنها را دنبال می کنید؟«؛ 

ــه دلیــل اینکــه پاســخگو چنــد گزینــه را می توانســت انتخــاب کنــد جمــع کل بیــش از 100  2. ب
درصــد اســت. 

تعــداد و آمار مبتالیان و متوفیان در کشــور و با اختــالف اندکی آموزش ها و 
توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به کرونا بیشتر از سایر موضوعات 
مرتبط با کرونا برای پاســخگویان جالب بوده است. پس از این دو موضوع 
به ترتیب اخبار مربوط به داروها، واکسن و پيشرفت های پزشکی مرتبط با 
کرونا، اخبار گســترش و شیوع بیماری در کشورهای دیگر، اطالعات مربوط 
به منشا و علت بیماری کرونا، تصمیمات و برنامه های دولت برای مواجهه 
با کرونا، تحلیل های کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درباره کرونا 
و مطالب ســرگرم کننده برای پر کردن اوقات فراغت از دیگر مطالب جالب 
و مورد توجه پاســخگویان اســت. نکته جالب این یافته ها، عدم جذابیت 
تصمیمات و برنامه های کرونایی دولت برای پاسخگویان است. تنها حدود 

10 درصد گفته اند پيگیر چنین اخباری بوده اند.

3-2- رضایت از سرعت اینترنت
جدول شماره 6: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان رضایت از سرعت اینترنت 

درصد فراوانیفراوانیمیزان رضایت
844.0خیلی زیاد

22310.5زیاد
50523.9تاحدی

21010.0کم
61229.0خیلی کم

46922.2استفاده نمی کنم
94بی پاسخ
2112100.0جمع کل

بــر اســاس نتایــج جــدول فــوق 39 درصــد پاســخگویان از ســرعت 
اینترنت در ایران رضایت ندارند. از سوی دیگر 14.5 درصد افراد پاسخگو 
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از ســرعت اینترنــت راضــی هســتند. 23.9 درصــد افــراد نیــز تاحــدودی از 
ســرعت اینترنــت رضایــت دارنــد. 22.2 درصــد افــراد پاســخگو نیــز اعــالم 

کرده اند از اینترنت استفاده نمی کنند.

4-2- تغیيرات مصرف مجازی ایرانیان
از  در ادامــه از پاســخگویان دربــاره تغیيــر در میــزان استفاده شــان 
برخــی مقــوالت موجــود در فضــای مجــازی در شــرایطی که جامعــه درگیر 
 : ویــروس کویيد 19 اســت ســوال پرســیده شــد. این مقــوالت عبارتند از
تماشای گفت وگوهای اینستاگرامی، تماشای آنالین فیلم از سایت های 
داخلــی، خریــد یــا دانلود کتــاب الکترونیک و گــوش دادن به کتــاب گویا، 
تماشــای آنالین ســخنرانی های مذهبی، مداحی و روضه خوانی، شــرکت 

در کالس های مهارت آموزی و سفارش و خرید اینترنتی. 

1-4-2- تماشای گفت وگوهای افراد محبوب در الیوهای اینستاگرام
جدول شماره 7: توزیع پاسخگویان در خصوص تماشای  گفت و گوهای افراد محبوب در الیوهای اینستاگرام

درصد فراوانیفراوانیتغیيرات
1396.6کمتر شده است 
27613.1فرقی نکرده است
24111.4بیشتر شده است
143267.8استفاده نمی کنم

241.1بی پاسخ
2112100.0جمع کل

تماشــای  میــزان  کــه  کرده انــد  اعــالم  پاســخگویان  درصــد   11.4
گفت وگوهــای چهره هــای محبــوب در الیوهــای اینســتاگرام نســبت به 
قبل از ظهور کرونا افزایش یافته است. این در حالی است که 6.6 درصد 
افراد گفته اند که این قبیل گفت وگوهای اینستاگرامی را نسبت به قبل 
کمتــر تماشــا کرده انــد. 13.1 درصــد افراد نیز بیان داشــته اند کــه تغیيری 
در میــزان مصرف شــان در این زمینه اتفاق نیافتاده اســت. 67.8 درصد 
پاســخگویان نیز گفت وگوهای زنده اینســتاگرامی چهره های شاخص را 

تماشا نمی کنند.

جدول شماره 8: تماشای گفت و گوهای افراد محبوب در  الیوهای اینستاگرام 
به تفکیک متغیرهای زمینه ای 
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7.75.66.78.64.37.15.46.47.3کمتر شده است 

12.114.317.313.99.110.918.114.111.0فرقی نکرده است 

12.011.118.410.86.89.914.712.29.8بیشتر شده است 

68.269.057.566.779.972.161.867.372.0استفاده نمی کنم
5.68288.28936.9187.105کای اسکوئر

0.1280.0000.000.069معناداری
0.0520.1460.1350.058ضریب

جوانان در قیاس با سایر گروه های سنی بیشتر اعالم کرده اند الیوهای 
چهره هــای معروف محبوبشــان در اینســتاگرام را نســبت به قبــل از ظهور 
کرونا بیشتر دیده اند. همچنین پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی 
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نسبت به افرادی که تحصیالت دانشگاهی ندارند نیز بیشتر گفت وگوهای 
زنده اینســتاگرامی چهره های محبوب را تماشا کرده اند. بین متغیر جنس 
با تماشای الیوهای شبکه اجتماعی اینستاگرام تفاوت معناداری مشاهده 

نشد.

2-4-2- تماشای آنالین فیلم
جدول شماره 9: توزیع پاسخگویان در خصوص تماشای آنالین فیلم از سایت های داخلی

درصد فراوانیفراوانیتغیيرات
813.8کمتر شده است 
1517.2فرقی نکرده است
33515.9بیشتر شده است
154373.0استفاده نمی کنم

20.1بی پاسخ
2112100.0جمع کل

15.9 درصد پاســخگویان نســبت به قبل از ظهور کرونا بیشــتر از طریق 
سایت های داخلی مثل آپارات، نماوا و فیلیمو به صورت آنالین فیلم تماشا 
کرده اند. از ســوی دیگر 3.8 درصد افراد اعالم کرده اند از طریق ســایت های 
مذکور در این شرایط کمتر فیلم به صورت آنالین دیده اند. 7.2 درصد افراد 
پاسخگو نیز گفته اند تغیيری در میزان تماشای آنالین فیلم در دوران کرونا 
برایشان ایجاد نشده است. 73 درصد پاسخگویان نیز از سایت های داخلی 

که امکان آنالین تماشای فیلم را فراهم می کند، استفاده نمی کنند. 

جدول شماره 10: تماشای آنالین فیلم از سایت های داخلی به تفکیک متغیرهای زمینه ای 
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5.02.83.95.22.13.74.44.03.4کمتر شده است 

6.77.67.89.83.55.89.88.04.9فرقی نکرده است 

16.015.826.014.98.911.123.917.511.6بیشتر شده است 

72.373.962.470.185.579.361.770.480.1استفاده نمی کنم
7.263114.83580.66421.458کای اسکوئر

0.0640.0000.0000.000معناداری
0.0590.1650.1980.101ضریب

جوانــان در مقایســه با ســایر گروه های ســنی بیشــتر اعــالم کرده اند در 
شــرایط کنونی بیشــتر از طریق ســایت های داخلــی به صــورت آنالین فیلم 
دیده اند. پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هم نسبت به افرادی که 
تحصیالت دانشگاهی ندارند بیشتر از طریق سایت های داخلی به صورت 
آنالین فیلم تماشــا کرده اند. همچنین پاســخگویان ســاکن شهرها نیز در 
قیاس با افراد ســاکن روستاهای کشور بیشتر اعالم کرده اند مراجعه شان 
به این قبیل ســایت ها برای تماشــای آنالین فیلم افزایش یافته اســت. در 
نهایت نظر زنان و مردان پاســخگو در این زمینه شــبیه به یکدیگر است و 

تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
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3-4-2- مصرف کتاب الکترونیک یا گویا 
جدول شماره 11: توزیع پاسخگویان در خصوص خرید یا دانلود کتاب الکترونیک و گوش دادن به کتاب گویا

درصد فراوانیفراوانیتغیيرات
502.3کمتر شده است 
1215.7فرقی نکرده است
1989.4بیشتر شده است
174082.4استفاده نمی کنم

30.1بی پاسخ
2112100.0جمع کل

کتــاب  قبــل  از  بیشــتر  کنونــی  شــرایط  در  پاســخگویان  درصــد   9.4
الکترونیــک یــا گویــا مصرف می کننــد امــا 2.3 درصد افــراد اعــالم کرده اند 
نســبت بــه قبل از ظهور کرونا کمتر کتــاب الکترونیک تهیه کرده اند یا به 
کتــاب گویا گــوش داده اند. 5.7 درصد افراد نیز گفته اند تغیيری در میزان 
اســتفاده از این قبیل کتاب ها در شــرایط کنونی نداشــته اند. 82.4 درصد 
پاسخگویان نیز در کل از کتاب های الکترونیک یا گویا استفاده نمی کنند. 

 

جدول شماره 12: خرید یا دانلود کتاب الکترونیک و گوش دادن به کتاب گویا به تفکیک 
متغیرهای زمینه ای پاسخگویان

متغیرهای
 زمینه ای 
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2.91.81.83.11.81.83.12.81.3کمتر شده است 

5.75.99.06.12.83.99.46.73.4فرقی نکرده است 

9.09.812.310.85.24.418.311.44.4بیشتر شده است 

82.582.576.980.090.289.969.179.290.9استفاده نمی کنم
3.26153.286149.42140.954کای اسکوئر

0.3530.0000.0000.0000معناداری
0.0390.1130.2700.139ضریب

جوانان نســبت به دیگر گروه های ســنی در شــرایط وجود کرونا بیشــتر 
از قبــل کتــاب الکترونیک یــا گویا اســتفاده کرده اند. افــراد دارای تحصیالت 
دانشــگاهی نیز در قیاس با پاسخگویانی که تحصیالت دانشگاهی ندارند 
بیشتر از قبل از ظهور کرونا کتاب الکترونیک دانلود/خرید کرده و یا به کتاب 
گویــا گــوش داده اند. میزان مصــرف کتاب الکترونیک یا گویا پاســخگویان 
شــهری نسبت به روســتایی نیز در دوران کنونی افزایش یافته است. زنان 
و مــردان نظر متفاوتی در این زمینه با یکدیگر نداشــته اند بــه گونه ای که 9 
درصد مردان و 9.8 درصد زنان اعالم کرده اند پس از شیوع کرونا از این نوع 

کتاب ها بیشتر بهره برده اند.
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4-4-2- تماشای آنالین سخنرانی های مذهبی، مداحی و روضه خوانی    
جدول شماره 13: توزیع پاسخگویان در خصوص تماشای  آنالین سخنرانی های مذهبی، مداحی و روضه خوانی

درصد فراوانیفراوانیتغیيرات
502.4کمتر شده است 
1517.2فرقی نکرده است
2029.5بیشتر شده است
170780.8استفاده نمی کنم

30.1بی پاسخ
2112100.0جمع کل

9.5 درصد پاسخگویان بیشتر از قبل پيگیر برنامه های آنالین مذهبی 
اعــم از ســخنرانی و مداحــی بوده انــد، ایــن در حالــی اســت کــه 2.4 درصــد 
افــراد پاســخگو کمتر از قبل این قبیــل موارد را تماشــا کرده انــد. 7.2 درصد 
پاسخگویان اعالم کرده اند تغیيری در میزان تماشای آنالین سخنرانی های 
مذهبی، مداحی و روضه خوانی نسبت به قبل از ظهور کرونا برایشان اتفاق 
نیافتــاده اســت. 80.8 درصــد پاســخگویان نیز بــه صورت کلــی از این قبیل 

برنامه ها استفاده نمی کنند.
 
 

جدول شماره 14: تماشای آنالین سخنرانی های مذهبی، مداحی 
و روضه خوانی به تفکیک متغیرهای زمینه ای پاسخگویان

متغیرهای
 زمینه ای 

فعالیت های
مذهبی

محل سکونتتحصیالتسنجنس
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2.52.21.63.61.52.42.22.71.5کمتر شده است 

6.87.510.46.75.25.610.57.56.2فرقی نکرده است 

10.48.711.310.76.98.212.69.69.4بیشتر شده است 

80.381.676.779.186.383.874.780.182.8استفاده نمی کنم
2.17233.58929.8983.939کای اسکوئر

0.5380.0000.0000.268معناداری
0.0320.0890.1210.043ضریب

جوانان در قیاس با دیگر گروه های ســنی بیشــتر از قبل سخنرانی های 
مذهبی، مداحی و روضه خوانی را به صورت آنالین تماشا کرده اند. افراد دارای 
تحصیالت دانشگاهی نیز نسبت به پاسخگویانی که تحصیالت دانشگاهی 
ندارنــد بیشــتر از قبل بــه صورت مجازی ســخنرانی های مذهبــی، مداحی و 
روضه خوان را پيگیری کرده اند. بین متغیرهای جنس و محل ســکونت با 

تماشای این دسته از برنامه های مذهبی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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5-4-2- کالس های مهارت آموزی مجازی   
جدول شماره 15: توزیع پاسخگویان در خصوص شرکت در کالس های مهارت آموزی  

درصد فراوانیفراوانیتغیيرات
452.1کمتر شده است 
894.2فرقی نکرده است
1909.0بیشتر شده است
178584.5استفاده نمی کنم

20.1بی پاسخ
2112100.0جمع کل

9 درصــد پاســخگویان در شــرایط کنونــی بیشــتر از قبــل در کالس های 
مهارت آموزی مجازی از قبیل دوره های هنری یا ورزشــی شرکت کرده اند اما 
2.1 درصد افراد اعالم کرده اند میزان حضور در این قبیل کالس ها نسبت به 
قبل از ظهور کرونا کاهش یافته است. 4.2 درصد پاسخگویان نیز گفته اند 
میــزان حضورشــان در کالس هــای مهارت آموزی مجــازی در شــرایط کنونی 
فرقی نکرده است. 84.5 درصد پاسخگویان نیز از کالس های مهارت آموزی 

آنالین به صورت کلی استفاده نمی کنند.
 
 

جدول شماره 16: شرکت در کالس های مهارت آموزی  به تفکیک متغیرهای زمینه ای پاسخگویان

متغیرهای
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2.51.81.62.72.01.92.72.41.5کمتر شده است 

4.53.94.25.33.13.16.44.82.7فرقی نکرده است 

8.39.812.99.84.85.515.610.84.4بیشتر شده است 

84.784.581.382.290.189.475.382.091.4استفاده نمی کنم
3.1300.05676.54730.171کای اسکوئر

0.3720.0000.0000.000معناداری
0.0390.0900.1930.120ضریب

جوانان در قیاس با سایر گروه های سنی در شرایط کنونی بیشتر از قبل 
در کالس هــای مهارت آمــوزی مجــازی شــرکت کرده اند. پاســخگویان دارای 
تحصیالت دانشگاهی هم نسبت به افرادی که تحصیالت دانشگاهی ندارند 
بیشتر در این قبیل کالس ها حاضر شده اند. در نهایت افراد ساکن شهرها 
در مقایسه با ساکنین روستاها بیشتر در کالس های مهارت آموزی مجازی 
مشارکت کرده اند. بین متغیر جنس و شرکت در کالس های مهارت آموزی 

ارتباط معناداری مشاهده نشد.
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6-4-2- سفارس و خرید اینترنتی   
جدول شماره 17: توزیع پاسخگویان در خصوص سفارش و خرید اینترنتی  

درصد فراوانیفراوانیتغیيرات
763.6کمتر شده است 
1959.2فرقی نکرده است
46121.8بیشتر شده است
137565.1استفاده نمی کنم

40.2بی پاسخ
2112100.0جمع کل

21.8 درصد پاسخگویان گفته اند پس از ظهور کرونا بیشتر خرید اینترنتی 
کرده اند. این در حالی است که 3.6 درصد پاسخگویان نسبت به قبل کمتر 
سفارس یا خرید اینترنتی انجام داده اند. 9.2 درصد افراد پاسخگو نیز تغیيری 
در میزان استفاده از امکان خرید اینترنتی نسبت به قبل نداشته اند. 65.1 

درصد افراد پاسخگو نیز به صورت کلی سفارس یا خرید اینترنتی نمی کنند.
 
 

جدول شماره 18: سفارش و خرید اینترنتی به تفکیک متغیرهای زمینه ای پاسخگویان

متغیرهای
 زمینه ای 
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محل سکونتتحصیالتسنجنس
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4.72.54.23.92.83.24.44.51.3کمتر شده است 

9.78.811.510.85.66.514.210.85.2فرقی نکرده است 

21.822.128.723.114.813.536.426.111.3بیشتر شده است 

63.866.655.662.276.876.745.058.682.2استفاده نمی-کنم
8.1570.153216.741105.8777کای اسکوئر

0.0430.0000.0000.0000معناداری
0.0620.1290.3260.224ضریب

جوانان در قیاس با ســایر گروه های ســنی پس از ظهور کرونا بیشــتر از 
قبل خرید اینترنتی کرده اند. میزان خرید یا ســفارس اینترنتی پاسخگویان 
دارای تحصیالت دانشگاهی هم نسبت به افرادی که تحصیالت دانشگاهی 
ندارنــد بیشــتر افزایــش یافته اســت. ســاکنین شــهرها نیــز در مقایســه با 
ساکنین روستاها بیشتر در شرایط کنونی خرید اینترنتی کرده اند. در نهایت 
خرید اینترنتی زنان و مردان بعد از کرونا حدودا به یک میزان افزایش یافته 

است.
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5-2- تجربه های جدید مجازی   
در ادامــه از پاســخگویان خواســته شــد تا اعــالم کنند از برخــی مصارف 
مجازی ای که در دوران کرونا رایج شــده اســت استفاده کرده اند یا خیر. این 
موارد عبارتند از: کنســرت یا تئاتر مجازی، اســتفاده از شبکه های اجتماعی 
برای ارتباطات خانوادگی، دورکاری و برگزاری جلسات کاری آنالین و شرکت در 

کالس های تحصیلی مجازی. 

جدول شماره 19: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مصرف مجازی  

استفاده کردن

فعالیت ها
بی پاسخخیربله

7.392.10.6تماشای کنسرت یا تئاتر مجازی
استفاده از شبکه های اجتماعی برای مهمانی  

آنالین )دورهمی یا جشن تولد(،  گفت وگو با 
دوستان و اقوام، مراسم ختم دوستان و اقوام

42.557.10.5

13.885.50.6دورکاری و برگزاری جلسات کاری آنالین
شرکت کردن یکی از اعضای خانواده در کالس های 

53.446.10.5مجازی مدرسه یا  دانشگاه

بر اساس یافته های جدول فوق 7.3 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند 
در مــدت شــیوع کرونا کنســرت یا تئاتــر آنالین دیده انــد. 42.5 درصــد افراد 
پاسخگو نیز از شبکه های اجتماعی برای مهمانی آنالین )دورهمی یا جشن 
تولــد(،  گفت وگــو با دوســتان و اقوام و یا مراســم ختم دوســتان و اقــوام  در 
شــرایط ظهور کرونا اســتفاده کرده انــد. 13.8 درصد پاســخگویان نیز تجربه 
دورکاری یا برگزاری جلســات کاری آنالین را در مدت شــیوع کرونا داشته اند. 
در نهایت 53.4 درصد افراد اعالم کرده اند از زمان شــیوع کرونا تا کنون یکی 
از اعضای خانواده شــان در کالس های مجازی مدرســه یا  دانشگاه شرکت 

کرده است. 

جدول شماره 20: مصرف مجازی به تفکیک متغیرهای زمینه ای پاسخگویان
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جوانــان در قیــاس بــا ســایر گروه هــای ســنی در شــرایط کنونــی بیشــتر 
کنسرت یا تئاتر مجازی دیده اند. پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی 
هم نســبت به افرادی که تحصیالت دانشــگاهی ندارند بیشتر به تماشای 
کنســرت یــا تئاتــر مجــازی نشســته اند. در نهایــت افــراد ســاکن شــهرها در 
مقایسه با ساکنین روستاها بیشتر کنسرت یا تئاتر مجازی تماشا کرده اند. 
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بیــن متغیر جنس و تماشــای تئاتر و کنســرت آنالین نیز ارتبــاط معناداری 
مشاهده نشد.

همچنیــن زنان نســبت به مردان بیشــتر از شــبکه های اجتماعی برای 
ارتباطات خانوادگی استفاده کرده اند. جوانان هم در قیاس با سایر گروه های 
ســنی در شــرایط کنونی بیشــتر از شــبکه های اجتماعی برای دورهمی های 
خانوادگــی یا دوســتانه )اعم از مهمانی، جشــن تولد یا ختم( بهــره برده اند. 
مصرف شــبکه های اجتماعی برای این قیبل اجتماعــات مجازی خانوادگی 
یــا دوســتانه نیز نــزد پاســخگویان دارای تحصیــالت دانشــگاهی در قیاس 
با افرادی که تحصیالت دانشــگاهی ندارند، بیشــتر بوده اســت. در نهایت 
تجربه این دورهمی های مجازی افراد ساکن شهرها در مقایسه با ساکنین 

روستاها در  زمان شیوع کرونا بیشتر بوده است. 
مــردان نســبت بــه زنان در زمان شــیوع کرونا بیشــتر تجربــه دورکاری یا 
جلسات آنالین کاری را داشته اند. همچنین افراد گروه سنی 30 تا 45 سال 
در قیاس با سایر گروه های سنی در شرایط کنونی بیشتر دورکاری یا جلسات 
آنالین کاری را تجربه کرده اند پاســخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی نیز 
در قیاس با افرادی که تحصیالت دانشــگاهی ندارند بیشــتر دورکاری کرده 
یا به صورت آنالین در جلســات کاری حاضر شــده اند. در نهایت تجربه این 
شکل از کار کردن در دوران شیوع کرونا نزد افراد ساکن شهرها در مقایسه 

با ساکنین روستاها نیز بیشتر بوده است. 
جوانان و با اختالف اندکی پاسخگویان گروه سنی 30 تا 45 سال بیشتر 
از افــراد گــروه ســنی بــاالی 45 ســال اعــالم کرده انــد خــود یــا یکــی از اعضای 
خانواده شــان تجربــه حضــور در کالس های تحصیلــی مجازی را داشــته اند.  
پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هم نسبت به افرادی که تحصیالت 
دانشــگاهی ندارنــد بیشــتر اعالم کرده انــد یکی از اعضــای خانواده شــان در 
کالس های مجازی مدرسه یا  دانشگاه شرکت کرده است. همچنین افراد 
ساکن شهرها در مقایسه با ساکنین روستاها بیشتر تجربه شرکت یکی از 
اعضای خانواده شان را در کالس های مجازی مدرسه یا  دانشگاه داشته اند.

6-2- مشکالت ناشی از کرونا   
جدول شماره 21: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مسائل 

و مشکالت پیش آمده در روزهای کرونایی3

درصد فراوانیفراوانیمسائل و مشکالت
122758.1ترس و نگرانی از بیماری

120156.9کاهش درآمد
88942.1مشکل در پرداخت قسط 

85540.5وسواسی شدن
50824.0از دست دادن شغل

53325.2افسردگی
57227.1تاخیر در پرداخت اجاره خانه یا مغازه
39518.7دعوا و اختالف بین اعضای خانواده

بــر اســاس یافته هــای بــه دســت آمــده از جــدول بــاال، تــرس و نگرانی از 
بیماری و کاهش درآمد دو دغدغه اصلی پاســخگویان بوده اســت. پس از 
آن به ترتیب مشــکل در پرداخت قســط، وسواســی شــدن، از دست دادن 
شغل، افسردگی، تاخیر در پرداخت اجاره خانه یا مغازه و دعوا و اختالف بین 
اعضای خانواده مهم ترین مشکالت ناشی از کرونا در شرایط کنونی است.  

 

ــه دلیــل اینکــه پاســخگو چنــد گزینــه را می توانســت انتخــاب کنــد جمــع کل بیــش از 100  3. ب
درصــد اســت. 
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جدول شماره 22: نظر پاسخگویان در خصوص مسائل و مشکالت پیش آمده 
در روزهای کرونایی ) افراد ساکن در شهرها(

درصد فراوانی مسائل و مشکالت
خرداد 1399

درصد فراوانی 
فروردین 1399

59.756.9ترس و نگرانی از بیماری
56.354.3کاهش درآمد

42.343.4مشکل در پرداخت قسط
42.538.4وسواسی شدن

22.927.0از دست دادن شغل
26.322.6افسردگی

30.322.2تاخیر در پرداخت اجاره خانه یا مغازه
20.116.0دعوا و اختالف بین اعضای خانواده

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، ترس و نگرانی از بیماری 
و کاهش درآمد همچنان مهم ترین نگرانی های مردم ایران در شرایط ظهور 
و مانــدگاری کرونــا از فروردین امســال تا خرداد ماه اســت. با این تفاوت که 
ترس شهروندان از ابتال به ویروس کویيد 19 و کاهش درآمدشان در خرداد 

سال جاری نسبت به فروردین ماه افزایش چند درصدی ای داشته است. 
در دیگــر زمینه هــای اقتصــادی یعنی از دســت دادن شــغل و پرداخت 
قســط  نگرانی شــهروندان روند نزولی داشته اما مشکل تاخیر در پرداخت 
اجاره خانه یا مغازه پاسخگویان ساکن شهرها سیر صعودی گرفته است. در 
زمینه های روحی و روانی نیز شاهد افزایش نگرانی های شهروندان هستیم. 
میزان وسواســی شدن، افسردگی و دعوا و اختالف بین اعضای خانواده در 

بین شهروندان افزایش چند درصدی ای داشته است. 

7-2- ادامه خانه نشینی   
جدول شماره 23: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس دیدگاه آنها درخصوص ادامه خانه نشینی4

درصد فراوانیمسائل و مشکالت
فراوانی

به دلیل مشکالت مالی دیگر نمی توانم خانه نشینی را 
62429.5ادامه دهم

خانه نشینی باعث مشکل روحی برای من شده و ادامه 
40719.3آن برایم قابل تحمل نیست

به دلیل خانه نشینی بسیاری از کارهایم عقب افتاده و 
24311.5دیگر نمی توانم بیش از این خانه نشینی را ادامه بدهم

طوالنی شدن قرنطینه و خانه نشینی باعث تنش و 
مشاجره در بین اعضای خانواده شده و دیگر ادامه این 

وضعیت قابل تحمل نیست
1034.9

115154.5مشکل جدی با ادامه خانه نشینی و قرنطینه بودن ندارم

در ادامــه ایــن طرح نظر پاســخگویان پيرامون دو نگاه به خانه نشــینی 
یعنی اتمام فرایند خانه نشینی یا ادامه آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه 
54.5 درصد پاسخگویان مشکلی با ادامه فرایند خودقرنطینگی نداشته اند. 
امــا از ســوی دیگر طیــف دیگری از پاســخگویان به دالیل مشــکالت مالی، 
مشکالت روانی، کارهای عقب افتاده و ایجاد تنش و مشاجره بین اعضای 

خانواده مخالف ادامه فرایند خانه نشینی هستند. 

8-2- اعتماد به روش های درمان کرونا
در بخشــی از ایــن طــرح نظرســنجی نظر پاســخگویان پيرامــون اعتماد 
به روش های درمان کرونا شــامل دانش و علم پزشــکی، طب ســنتی و دعا 

نیایش مورد ارزیابی قرار گرفت که در ادامه نتایج ارائه شده است. 

ــه دلیــل اینکــه پاســخگو چنــد گزینــه را می توانســت انتخــاب کنــد جمــع کل بیــش از 100  4. ب
درصــد اســت.
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1-8-2- علم پزشکی
جدول شماره 24: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس 

میزان اعتماد به علم پزشکی در درمان کرونا

درصد فراوانیفراوانیمدت زمان
93944.5خیلی زیاد

62729.7زیاد
35616.9تاحدی

743.5کم
622.9خیلی کم
542.6بی پاسخ
2112100.0جمع کل
4.12میانگین

اکثریــت پاســخگویان )74.2 درصــد( به علم پزشــکی برای درمــان کرونا 
اعتمــاد دارنــد و تنهــا 6.4 درصــد افراد پاســخگو به روش های پزشــکی برای 
درمان کرونا بی اعتمادند. 16.9 درصد پاسخگویان نیز تا حدی به علم پزشکی 

برای درمان این بیماری اعتماد دارند. 

جدول شماره 25: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس میزان اعتماد به علم پزشکی 
برای درمان کرونا به تفکیک متغیرهای زمینه ای

متغیرهای
 زمینه ای 

میزان 
اعتماد

محل سکونتتحصیالتسنجنس
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74.777.473.077.676.973.680.477.672.2زیاد

17.617.018.915.917.819.114.716.718.9تاحدی

7.75.58.06.55.37.35.05.78.9کم

11.8008.901-4.243کای اسکوئر
0.1200.1070.0030.012معناداری

0.0250.0770.066-0.045ضریب

کــه  افــرادی  بــه  نســبت  دانشــگاهی  تحصیــالت  دارای  پاســخگویان 
تحصیالت دانشگاهی ندارند بیشتر برای درمان کرونا به علم پزشکی اعتماد 
دارند. همچنین ساکنین شهرها و روستاها برای درمان این ویروس اعتماد 
زیادی به این روش درمانی دارند ولی نسبت اعتماد شهرنشینان بیشتر از 
روستایيان است. در نهایت بین دو متغیير جنس و سن با اعتماد به علم 

پزشکی رابطه معناداری مشاهده نشد. 



3233

ح های ملی          گروه افکارسنجی دفتر طر
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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2-8-2- طب سنتی
جدول شماره 26: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس 

میزان اعتماد به طب سنتی در درمان کرونا

درصد فراوانیفراوانیمدت زمان
1929.1خیلی زیاد

34716.4زیاد
44020.8تاحدی

40719.2کم
57327.1خیلی کم
1547.3بی پاسخ
2112100.0جمع کل
2.58میانگین

46.3 درصد افراد پاسخگو به طب سنتی برای درمان کرونا اعتماد کمی 
دارند، این در حالی است که 25.5 درصد پاسخگویان میزان اعتمادشان به 
ایــن روش را در ســطح زیــاد ارزیابــی کرده اند. 20.8 درصد افــراد نیز تا حدی به 

روش طب سنتی برای درمان کرونا اعتماد دارند. 

جدول شماره 27: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس میزان اعتماد 

به طب سنتی برای درمان کرونا به تفکیک متغیرهای زمینه ای

متغیرهای
 زمینه ای 

میزان 
اعتماد

محل سکونتتحصیالتسنجنس
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23.931.028.328.126.331.021.526.131.2زیاد

21.223.725.123.518.722.223.722.422.6تاحدی

54.945.346.648.355.046.854.851.546.2کم

20.6895.861-19.591کای اسکوئر
0.0000.0190.0000.053معناداری

0.0460.1040.055-0.100ضریب

  به طور کلی هم در بین زنان و مردان و هم در بین گروه های تحصیلی،  
همچنیــن حتی در شهرنشــینان و روســتایيان، اکثریت  افــراد اعتماد کمی 
به طب ســنتی برای درمان کرونا دارند. تنها در بین گروه های ســنی تفاوت 
معنی داری مشاهده می شود، بگونه ای که با افزایش سن میزان بی اعتمادی 

به این روش درمانی نیز افزایش می یابد.
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3-8-2- دعا و نیایش
جدول شماره 28: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس 

میزان اعتماد به دعا و نیایش در درمان کرونا

درصد فراوانیفراوانیمدت زمان
77236.6خیلی زیاد

49623.5زیاد
34516.3تاحدی

1336.3کم
29313.9خیلی کم
733.4بی پاسخ
2112100.0جمع کل
3.64میانگین

60.1 درصد افراد پاسخگو برای معالجه ویروس کرونا به دعا و نیایش باور 
دارند. از سوی دیگر 20.2 درصد پاسخگویان میزان اعتماد خود به دعا کردن 
برای مداوای این ویروس را کم ارزیابی کرده اند. 16.3 درصد افراد نیز تا حدی 

به دعا و نیایش برای درمان کرونا معتقدند.  

جدول شماره 29: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس میزان اعتماد 

به دعا و نیایش برای درمان کرونا به تفکیک متغیرهای زمینه ای

متغیرهای
 زمینه ای 
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54.469.555.362.767.468.851.159.469.4زیاد

17.016.920.816.015.014.620.617.315.9تاحدی

28.513.624.021.417.616.628.323.314.7کم

62.75221.803-72.074کای اسکوئر
0.0000.0000.0000.000معناداری

0.0760.1770.103-0.188ضریب

بــر اســاس نتایــج جــدول فــوق زنان نســبت بــه مردان بیشــتر بــه دعا 
کــردن بــرای معالجه کرونا باور دارند. در بین گروه های ســنی نیــز افراد باالی 
45 ســال در قیاس با ســایر گروه های ســنی بیشــتر به نیایش برای درمان 
کرونا معتقدند. پاسخگویان بدون تحصیالت دانشگاهی هم در مقایسه 
بــا افراد دارای تحصیالت دانشــگاهی بــرای درمان کرونا اعتقاد بیشــتری به 
دعــا و نیایــش دارنــد. در نهایت پاســخگویان ســاکن روســتاها نســبت به 

شهرنشین ها، برای مداوای ویروس کرونا بیشتر به دعا کردن معتقدند.
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9-2- احساس نگرانی از مبتال شدن خود یا اعضای خانواده
جدول شماره 30: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس احساس 

نگرانی از مبتال شدن خود یا اعضای خانواده

درصد فراوانیفراوانیمیزان نگرانی
62329.5خیلی زیاد

41819.8زیاد
42720.2تاحدی

23311.0کم
39518.7خیلی کم
160.8بی پاسخ
2112100.0جمع کل

نزدیک به نیمی از پاسخگویان )49.3 درصد( نگران ابتالی خود یا یکی از 
اعضای خانواده شان به بیماری کرونا هستند. از سوی دیگر 29.7 درصد افراد 
پاسخگو چندان نگران مبتال شدن خود یا نزدیکانشان به ویروس کویيد 19 
نیستند. 20.2 درصد افراد نیز تا حدی از ابتالی خود یا اعضای خانواده شان به 
این ویروس احساس نگرانی می کنند. همچنین بر اساس نتایج به دست 
آمده زنان بیشتر از مردان نگران ابتالی خود یا اعضای خانواده شان به کرونا 
هســتند. در نهایت تمام رده های ســنی و تحصیلی و پاســخگویان شهری 
و روســتایی در این زمینه نزدیک به هم می اندیشــند و بیشتر نگران مبتال 

شدن خود یا خویشانشان به ویروس کویيد 19 هستند.  

جدول شماره 31: نظر پاسخگویان  براساس احساس نگرانی از مبتال 
شدن خود یا اعضای خانواده )افراد ساکن در شهرها(

درصد فراوانی میزان نگرانی
خرداد 1399

درصد فراوانی 
فروردین 1399

29.737.6خیلی زیاد
20.323.7زیاد

20.818.1تاحدی
10.610.2کم

18.09.5خیلی کم
0.61.0بی پاسخ
100.0100.0جمع کل

مقایسه نتایج نظرسنجی پژوهشگاه در فروردین و خرداد امسال نشان 
می دهد، نگرانی از ابتالی شــهروندان )یا اعضای خانواده شــان( به ویروس 
کرونا کاهش 10 درصدی داشــته اســت. از ســوی دیگر جمعیتی که چندان 
نگران ابتالی خود یا خویشانشان به این ویروس نبوده اند، تفاوتی نکرده 

است )میزان نگرانی این گروه تنها 1.1 درصد کاهش یافته است(. 
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ح های ملی          گروه افکارسنجی دفتر طر
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج دوم

10-2- اقدامات و برنامه های پيشنهادی برای ادامه روند کنترل کرونا
جدول شماره 32:  نظر پاسخگویان در خصوص اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای ادامه روند کنترل کرونا

نظری مخالفمموافقماقدامات و برنامه های پيشنهادی
بی پاسخندارم

1562.222.50.4سالن های سینما، تئاتر  بازگشایی شوند
14.262.522.80.5برگزاری کنسرت ها

مدارس و دانشگاه ها تا کنترل کامل کرونا 
66.924.38.40.4بسته باشد

50.534.714.40.4کافه ها و رستوران ها بسته باشند
3158.110.40.4بازگشایی مساجد

اماکن دینی مثل حرم و امامزاده ها 
2861.410.10.5بازگشایی شوند

23.96312.60.4نمازهای جمعه برگزار شوند
31.851.7160.5شروع مسابقات ورزشی
60.7299.50.8ادامه روند خانه نشینی

در ادامــه نظــر پاســخگویان پيرامــون کاهــش برخــی محدودیت هــای 
اجتماعی گردآوری شد. بر این اساس در زمینه اماکن و مراسم های مذهبی؛ 
63 درصد پاسخگویان با برگزاری نماز جمعه،  61.4 درصد با بازگشایی امکانی 
دینی و 58.1 درصد با گشــایش مســاجد مخالف هســتند. در زمینه اماکن 
فرهنگی؛ 62.2 درصد افراد پاسخگو با بازگشایی سالن های سینما و تئاتر و 
62.5 درصد با برگزاری کنسرت ها مخالفت کرده اند. 63 درصد پاسخگویان 

نیز با شروع مسابقات ورزشی مخالفند. 
از ســوی دیگــر 66.9 درصــد افــراد پاســخگو بــا بســته ماندن مــدارس و 
دانشــگاه ها تــا کنتــرل کامــل کرونــا موافقنــد. 60.7 درصد نیــز با ادامــه روند 
خانه نشــینی تــا مهــار ایــن ویــروس موافقــت کرده انــد. نیمــی از جمعیــت 
پاسخگویان نیز )50.5 درصد( موافق بسته ماندن کافه و رستوران ها تا رفع 

یا کنترل کامل ویروس کویيد 19 هستند.

جدول شماره 33: نظر پاسخگویان در خصوص اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای 
ادامه روند کنترل کرونا  )افراد ساکن در شهرها(

درصد موافقت اقدامات و برنامه های پيشنهادی
در خرداد 1399

درصد موافقت 
در فروردین 

1399
سالن های سینما، تئاتر  بازگشایی 

شوند
15.9-

-15.4برگزاری کنسرت ها
مدارس و دانشگاه ها تا کنترل کامل 

کرونا بسته باشد
66.181.7

50.082.2کافه ها و رستوران ها بسته باشند
اماکن دینی مثل حرم و امامزاده ها 

28.618.8بازگشایی شوند

25.115.9نمازهای جمعه برگزار شوند
خانه نشینی را ادامه دهیم تا کرونا به 

61.291.3صورت کامل کنترل شود

-32.1شروع مسابقات ورزشی

بــر اســاس مقایســه دو نظرســنجی پژوهشــگاه در فروردیــن و خــرداد 
سال 1399، حساسیت مردم نسبت به اقدامات مرتبط با محدودیت های 
اجتماعی کمتر شــده اســت. مردم نســبت به دو ماه گذشته کمتر موافق 
عدم بازگشایی مدارس، دانشگاه ها، کافه  و رستوران ها تا کنترل کامل کرونا 
هستند. همچنین میزان موافقت مردم با ادامه خانه نشینی تا کنترل کامل 
( کاهش یافته  کرونا )حال چه خودشان خانه نشینی را رعایت کنند یا خیر
است )میزان موافقت مردم با خانه نشینی نسبت به دو ماه گذشته حدود 

30.1 درصد کاهش یافته است(. 
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 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج دوم

11-2-  ارزیابی عملکرد دولت در مقابله با کرونا
1-11-2- اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و فوت شدگان کرونا توسط دولت 

جدول شماره 34: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و 
فوت شدگان کرونا توسط دولت

درصد فراوانیفراوانیمیزان اعتماد
23311.0خیلی زیاد

40819.3زیاد
66431.4تاحدی

23211.0کم
45021.3خیلی کم
1255.9بی پاسخ
2112100.0جمع کل

32.3 درصــد پاســخگویان به آمــار و ارقام دولت در زمینــه مبتالیان و 
فوت شدگان کرونا اعتماد ندارند؛ این در حالی است که 30.3 درصد افراد 
پاسخگو به آمار منتشر شده از سوی دولت در این زمینه اعتماد دارند. 
31.4 درصد افراد پاسخگو نیز تا حدی به آمار و ارقام دولت درباره مبتالیان 

به ویروس کویيد 19 و فوت شدکان ناشی از این ویروس اعتماد دارند. 
جدول شماره 35: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و 

فوت شدگان کرونا توسط دولت

درصد فراوانی در فروردین 1399درصد فراوانی در خرداد 1399میزان اعتماد
9.313.4خیلی زیاد

19.319.3زیاد
31.029.2تاحدی

11.214.5کم
23.919.9خیلی کم
5.33.7بی پاسخ
100.0100.0جمع کل

بر اساس مقایسه نتایج دو نظرسنجی پژوهشگاه در فروردین و خرداد 
ســال جــاری، میــزان بی اعتمــادی شــهروندان نســبت به آمــار ارقــام دولتی 
پيرامون کرونا افزایش ناچیزی )1.2 درصد( داشته است. از سوی دیگر میزان 
اعتماد شهروندان به این نوع آمار نیز سیر نزولی گرفته است )میزان اعتماد 

به آمار دولتی 4.1 درصد کاهش یافته است(.
جدول شماره 36: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و 

فوت شدگان کرونا توسط دولت به تفکیک متغیرهای زمینه ای

متغیرهای
 زمینه ای 
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31.533.027.631.636.835.527.530.337.5زیاد

31.635.235.132.533.335.230.732.735.2تاحدی

37.031.837.335.829.929.341.737.127.3کم

32.05918.213-6.074کای اسکوئر
0.0480.2100.0000.000معناداری

0.0270.1290.096-0.055ضریب

بر اساس نتایج جدول فوق، مردان در قیاس با زنان کمتر به آمار دولتی 
در زمینــه افــراد مبتــال و فوت شــده ناشــی از کرونا اعتمــاد دارند. همچنین 
پاســخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی نسبت به افرادی که تحصیالت 
دانشــگاهی ندارنــد، کمتــر بــه آمــار دولــت پيرامــون مبتالیــان بــه ویروس 
کویيد 19 و فوت شــدگان ناشــی از آن اعتماد دارند. همچنین پاســخگویان 
شهرنشــین در مقایســه با افراد ســاکن روســتاها بیشــتر به آمار دولتی در 
این زمینه بی اعتمادند. بین متغیر سن و اعتماد به آمار دولتی نیز تفاوت 

معناداری مشاهده نشد. 
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 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج دوم

2-11-2- اعتماد به سیاست ها و اقدامات دولت برای بحران کرونا  
جدول شماره 37:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد 

به درستی سیاست ها و اقدامات دولت برای بحران کرونا

درصد فراوانیفراوانیمیزان اعتماد
1989.4خیلی زیاد

39018.5زیاد
63730.2تاحدی

28513.5کم
38618.3خیلی کم

21610.2نظری ندارم/ بی پاسخ
2112100.0جمع کل

31.8 درصد افراد پاسخگو به اقدامات دولت در زمینه مدیریت کرونا 
بی اعتمادنــد. از ســوی دیگر 27.9 درصد پاســخگویان به  عملکرد دولت 
بــرای مدیریت شــرایط کرونایی اعتماد دارنــد. 30.2 درصد افراد نیز تاحدی 

به اقدامات دولت برای کنترل کرونا اعتماد دارند.  
جدول شماره 38:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد به درستی سیاست ها و 

اقدامات دولت برای بحران کرونا )افراد ساکن در شهرها(

درصد فراوانی در فروردین 99درصد فراوانی در خرداد 99میزان اعتماد
7.210.2خیلی زیاد

19.318.0زیاد
30.832.6تاحدی

13.114.9کم
20.517.8خیلی کم
9.06.5بی پاسخ
100.0100.0جمع کل

همانطور که در جدول فوق مشــاهده می شــود بر اســاس مقایسه دو 
نظرســنجی پژوهشــگاه طی دو ماه، میزان اعتماد به شهروندان به درستی 

سیاست های دولت در قبال ویروس کرونا مقدار کمی )1.7 درصد( کاهش 
یافته اســت. از ســوی دیگر میزان بی اعتمادی به سیاســت های دولت در 

این زمینه نیز کمی افزایش یافته است )0.9 درصد(. 
جدول شماره 39: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس براساس اعتماد به درستی سیاست ها و 

اقدامات دولت برای بحران کرونا به تفکیک متغیرهای زمینه ای

متغیرهای
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میزان 
اعتماد

محل سکونتتحصیالتسنجنس

رد
18زنم

-2
9

30
-4

4

 و 
ال

س
 5

4
شتر

بی

ت 
یال

ص
تح

ن 
دو

ب
هی

گا
ش

دان

ت 
یال

ص
تح

ی 
دارا

هی
گا

ش
دان

هر
ش

ستا
رو

31.230.926.230.236.236.123.329.235.9زیاد

31.735.436.432.632.632.935.633.833.0تاحدی

37.133.737.437.131.231.141.137.031.1کم

35.7439.301-3.520کای اسکوئر
0.1720.0010.0000.010معناداری

0.0700.1390.070-0.043ضریب

در بین گروه های سنی جوانان و با اختالف اندکی افراد بین 30 تا 44 سال 
در مقایسه با پاسخگویان گروه سنی باالی 45 سال بیشتر به سیاست های 
دولــت در قبــال کنتــرل کرونــا بی اعتمادند. همچنیــن پاســخگویان دارای 
تحصیــالت دانشــگاهی در قیــاس بــا افــراد بــدون تحصیــالت دانشــگاهی 
اعتماد کمتری به درســتی اقدامات دولت در زمینه مدیریت شــرایط ناشی 
از کرونا دارند. شهرنشین ها نیز در مقایسه با ساکنین روستاها بیشتر به 
سیاســت ها و اقدامات دولت در قبال کرونا بی اعتمادند. زنان و مردان نیز 
در این زمینه شبیه به یکدیگر می اندیشند و تفاوت معناداری بین نظرات 

آنان وجود ندارد.
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ح های ملی          گروه افکارسنجی دفتر طر
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج دوم

3-11-2- ارزیابی عملکرد دولت
  جدول شماره 40: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ارزیابی عملکرد دولت

درصد فراوانیفراوانیمیزان اعتماد
793.7صفر

28013.3یک تا پنج
39018.5شش تا ده

54325.7یازده تا پانزده
32915.6شانزده تا نوزده

23010.9بیست
26212.4نمی دانم/ بی پاسخ

2112100.0جمع کل
12.08میانگین

در ادامه از پاســخگویان خواســته شد به عملکرد مسئولین از یک تا 
20 نمره  بدهند. میانگین نمره پاســخگویان به عملکرد مســئولین 12.08 

محاسبه گردید.
 

جدول شماره 41: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ارزیابی عملکرد دولت 
)افراد ساکن در شهرها(

درصد فراوانی نمره به عملکرد دولت
خرداد 1399

درصد فراوانی 
فروردین 99

4.42.3صفر
15.617.4یک تا پنج

20.130.5شش تا ده
26.018.4یازده تا پانزده

14.815.2شانزده تا نوزده
9.28.9بیست

10.07.3نمی دانم/ بی پاسخ
100.0100.0جمع کل
11.5210.66میانگین

در مقایسه دو طرح نظرسنجی پژوهشگاه، میانگین نمره شهروندان به 
عملکرد مسئولین در قبال مدیریت کرونا  افزایش یافته است. 

12-2- تجربه های موفق و ناموفق جهان در مدیریت کرونا 
1-12-2- کشورهای موفق 

جدول شماره 42:  نظر پاسخگویان در خصوص کشور موفق در زمینه کنترل کرونا

درصد فراوانیفراوانینام کشور
65130.8ایران
43320.5چین
1004.7آلمان

633کره جنوبی
271.3آمریکا

261.2هیچکدام
1296.2سایر 5 

68332.3نمی دانم/ بی پاسخ
2112100.0جمع کل

از نظر 30.8 درصد پاســخگویان ایران موفق ترین کشــور در مدیریت 
کرونا در جهان است. پس از ایران، چین با فراوانی 20.5 درصد، در جایگاه 
دوم اســت. بعــد از ایــن دو کشــور به ترتیب آلمــان، کره جنوبــی و آمریکا 

رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. 

5. سایر شامل: کانادا، ژاپن، اروپا، نیوزلند، اتریش، فرانسه، ایتالیا، کویت، تایوان، فنالند، 
روسیه، اسپانیا، کشورهای اسکاندیناوی ، پاکستان ، مالزی،  همه کشورها به جز ایران، 

، یونان، تونس، انگلیس، اروپا، تایلند، ونزوئال، امارات،  دبی، عراق، استرالیا، ترکیه، سنگاپور
اسلوونی، آفریقا، هند، آذربایجان، سوئد، سویيس، بلژیک وکشورهای حاشیه خلیج فارس 

است.
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دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج دوم

2-12-2- کشورهای ناموفق 
جدول شماره 43:  نظر پاسخگویان در خصوص  کشور نا موفق در زمینه کنترل کرونا

درصد فراوانیفراوانینام کشور
83539.5آمریکا
23611.2ایران
1044.9ایتالیا
211.0اروپا

211.0انگلیس
200.9چین

130.6اسپانیا
412.0سایر6 

81938.8نمی دانم
2112100.0جمع کل

39.5 درصــد پاســخگویان معتقدنــد آمریــکا ناموفق ترین کشــور در 
مدیریت کرونا است. جالب آنکه بر اساس نظر 11.2 درصد افراد پاسخگو، 
ایران رتبه دوم کشورهای ناموفق در کنترل ویروس کرونا در جهان را دارد. 
ایتالیا، کشورهای اروپایی و انگلیس نیز در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. 

6. ســایر شــامل: برزیــل، اســترالیا، آلمــان، همــه کشــورها، آفریقــا، هنــد، کانــادا، عــراق، فرانســه، 
دبــی، روســیه، ترکیــه، پاکســتان، ونزوئــال و هیچکــدام اســت.

13-2- پيش بینی میزان استمرار بحران کرونا 
 جدول شماره 44: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس  

پیش بینی مدت زمان ادامه درگیری با کرونا

درصد فراوانیفراوانیمدت زمان

562.6دو هفته

753.5یک ماه

1034.9دو ماه

2069.7سه ماه

22210.5شش ماه

36217.1یکسال

79737.7بیشتر از یکسال

29213.8بی پاسخ

2112100.0جمع کل

در ادامــه از پاســخگویان پرســیده شــد:» بــه نظــر شــما تــا چــه مدتی 
همچنــان درگیــر کرونــا بــه شــکل فعلــی خواهیــم بــود؟«؛ 37.7 درصــد 
پاســخگویان معتقدند بیش از یک سال کشور درگیر ویروس کویيد 19 
باشد.  17.1 درصد پاسخگویان بر این باورند که به مدت یکسال درگیری 
با بحران کرونا ادامه  دار خواهد بود. پيش ــبینی 10.5 درصد افراد پاســخگو 

از استمرار کرونا در ایران نیز شش ماه است.
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جدول شماره 45: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیش بینی مدت 
زمان ادامه درگیری با کرونا )افراد ساکن در شهرها(

درصد فراوانی مدت زمان
خرداد 1399

درصد فراوانی 
فروردین 99

2.62.7دو هفته
3.311.0یک ماه
3.714.1دو ماه

8.518.3سه ماه
10.914.1شش ماه

18.014.7یکسال
40.911.1بیشتر از یکسال

12.014.1بی پاسخ
100.0100.0جمع کل

بــر اســاس مقایســه نتایــج دو نظرســنجی پژوهشــگاه در فروردیــن 
و خــرداد، بیشــترین پيش بینــی شــهروندان از اســتمرار بحــران کرونــا در 
فروردین، 3 ماه بوده است )با فراوانی 18.3 درصد( این در حالی است که 
در خرداد بیشــترین احتمال متعلق به بیش از یک ســال ) با فراوانی 40.9 

درصد( است. 




