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مهم ترین یافته های نظرسنجی
ویـروس  بـه  مرتبـط  اخبـار  کـه  کرده انـد  اعـالم  پاسـخگویان  درصـد   63.2
ایـران پیگیـری می کننـد. 21.1 درصـد  رادیـو و تلویزیـون  از طریـق  را  کرونـا 
پاسـخگویان نیـز از طریـق شـبکه های اجتماعـی مجازی پیگیر اخبـار کرونا 

هسـتند.

و  عـدم  دسـت دادن  درصـد(،   92.6 )بـا  دسـت ها  شست وشـوی 
روبوسـی کردن )بـا 88.5 درصـد(، اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش )بـا87.2 
درصـد(، شست وشـو وضـد عفونی کـردن وسـایل خریداری شـده از بیـرون 

می شـود. رعایـت  پاسـخگویان  توسـط  درصـد(   70.3 )بـا 

سـالن های  سـینماها،  عـدم  بازگشـایی  بـا  پاسـخگویان  درصـد   80.9
بازگشـایی  عـدم  بـا  پاسـخگویان  درصـد   74.7  ، تئاتـر  سـالن  و  کنسـرت 
مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی، 72.5 درصـد بـا عـدم بازگشـایی مـدارس و 
دانشـگاه ها، 66.8 درصـد بـا عـدم مجـوز بـرای رفتـن بـه شـهر دیگـر و 64.7 
درصـد بـا قرنطینـه کلـی و تعطیلی کامل همـه اصناف )به جز مـواد غذایی(  

بـه مـدت دو هفتـه موافـق هسـتند. 

40 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند در دوران کرونایی وقت بیشتری 
صرف خود کرده و بیشتر فیلم و سریال دیده یا کتاب خوانده اند. 

72.6 درصـد از پاسـخگویان اعـالم کرده انـد کـه در یکسـال اخیـر بیشـتر بـا 
خانـواده خودشـان وقـت گذرانده انـد. 

از قبـل  را بیشـتر  ایـن یکسـال خطـر مـرگ  از پاسـخگویان در  56 درصـد 
کرده انـد. احسـاس 

48.3 درصـد پاسـخگویان بـه میـزان زیـادی احسـاس می کننـد نسـبت بـه 
یـک سـال گذشـته از نظـر روحـی و روانـی ضعیف تـر و عصبی تـر شـده اند.  

31.6 درصـد پاسـخگویان گفته انـد بیشـتر از ایـن، تحمـل محدودیت هـای 
بهداشـتی را ندارند. 

مهم ترین 
یافته های نظرسنجی
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27.4 درصد پاسـخگویان اظهار داشـته اند به دلیل شـیوع کرونا، بیشـتر از 
قبـل از آینده ناامید شـده اند. 

آنهـا در تمـام  34.7 درصـد پاسـخگویان اعـالم کرده انـد احسـاس ناامنـی 
عرصه هـای زندگـی در ایـن یکسـال بیشـتر شـده اسـت. 

نظـر  از  شـد  باعـث  کرونـا  دوران  گفته انـد  پاسـخگویان  از  درصـد   58.4
بگیرنـد.  قـرار  بیشـتری  تنگنـای  در  اقتصـادی 

بیشــتر  دوران  ایــن  در  کرده انــد  اعــالم  پاســخگویان  درصــــــــــــد   54.2
احســاس نزدیکــی بــه خــدا کــرده و اعتقــادات مذهبی  شــان تقویــت شــده 

اســت. 

17.1 درصـد پاسـخگویان گفته انـد کـه با فامیل و خویشـاوندان در یک ماه 
گذشـته دیـد و بازدیـد کرده انـد.  16.3 درصـد در روز سـیزده به در بـه گـردش 

رفتـه  و 9.6 درصـد نیـز  مـاه قبـل بـه سـفر رفته اند. 

32.7 درصـد وارد کـردن واکسـن خارجـی بـا سـرعت بیشـتر را، اقدامـی موثـر 
بـرای کاهـش شـیوع کرونـا می داننـد. درحالی کـه 29.5 درصـد پاسـخگویان 
برایـن باورنـد بایـد تـالش بیشـتری بـرای بـه بهـره بـرداری رسـیدن واکسـن 

داخلـی صـورت پذیـرد. 

73.3 درصد از پاسخگویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند.

29.9 درصـد افـراد پاسـخگو ترجیـح  می دهنـد از واکسـن ایرانـی اسـتفاده 
کننـد. در مقابـل 24.1 درصـد افـراد تمایـل بـه اسـتفاده از واکسـن سـاخت 

ج از کشـور را داشـته اند.  خـار

20 درصـد پاسـخگویان، زمـان بـه بهره بـرداری رسـیدن واکسـن داخلـی را تـا 
پایـان خـرداد پیش بینـی کرده انـد. 16 درصـد تابسـتان، 9.3 درصـد پاییـز و 
14.6 درصـد زمسـتان را بـه عنـوان زمـان بهره بـرداری واکسـن ایرانـی اعـالم 

کرده انـد. 

38.5 درصد از پاسـخگویان بر اثربخشـی واکسـن کرونای ایرانی امیدوار و 
خوش بین هسـتند. 
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8 درصـد پاسـخگویان بـر ایـن باورند که دولت می تواند تـا پایان خردادماه 
واکسیناسـیون عمومـی را انجـام دهـد. درحالی کـه 13.6 درصـد تابسـتان، 
11.1 درصـد پاییـز و 26.7 درصـد زمسـتان را، بـه عنوان زمان واکسیناسـیون 

عمومـی پیش بینـی کرده انـد. 

38.3 درصد از پاسخگویان توزیع واکسن در جامعه را عادالنه نمی دانند. 

83.8 درصـد از پاسـخگویان مخالـف دریافـت هزینـه بـرای تزریـق واکسـن 
کرونـا هسـتند. 

35.6 درصـد پاسـخگویان بی توجهـی مـردم بـه رعایـت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی را مهم تریـن عامـل اسـتمرار ویـروس کرونـا در کشـور ارزیابـی 
را  آسـان گیری مسـئولین  کرده انـد. در  مقابـل 47.8 درصـد بی توجهـی و 

دلیـل وضعیـت موجـود دانسـته اند. 

67.9 درصـد از پاسـخگویان از ابتـالی خـود یـا یکـی از اعضـای خانواده شـان 
بـه ویـروس کرونـا احسـاس نگرانـی می کنند. 

26 درصد افراد پاسخگو اظهارکرده اند به ویروس کرونا مبتال شده اند. 

92.4 درصـد پاسـخگویانی اعـالم کرده انـد بـه کرونـا مبتـال شـدند )24 درصد 
بیمارسـتان  در  کرونـا  بـه  ابتـال  از  بعـد  کـه  داشـته اند  اظهـار  نمونـه(  کل 

نشـده اند.  بسـتری 

ویـروس  شـیوع  مـدت  طـی  در  کرده انـد  اعـالم  پاسـخگویان  درصـد   97.6
اثـر کرونـا فـوت نشـده اسـت.  آنهـا در  از اعضـای خانـواده   کرونـا، فـردی 

یـاری  ضعیـف  اقشـار  بـه  کرده انـد  اعـالم  پاسـخگویان   از  درصـد   56.3
رسـانده اند. 

41.3 درصـد پاسـخگویان اعـالم کرده انـد کـه زمـان مشـخصی بـرای پایـان 
ایـن دوره نمی تواننـد اعـالم کننـد. 

40.5 درصـد بـه آمـار و ارقـام مبتالیـان و فوت شـدگان کرونـا توسـط دولـت 
اعتمـاد کمـی دارنـد. 
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کنتـرل  بـه سیاسـت های دولـت در خصـوص  پاسـخگویان  44.8 درصـد 
بحـران کرونـا اعتمـاد ندارنـد. 

میانگیـن نمـره داده شـده توسـط پاسـخگویان بـه عملکـرد مسـئولین در 
مدیریـت کرونـا 9.45 اسـت. 
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1- مقدمه
اجتماعــی  و  فرهنگــی  حوزه هــای  در  به ویــژه  افکارعمومــی  شــناخت 
از جملــه اهدافــی اســت کــه پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات از 
طریــق انجــام نظرســنجی ها آن را رصــد و دنبــال می کنــد. شــیوع کرونــا 
و پیامدهــای مختلــف آن به ویــژه در حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی گــروه 
ــا مجموعــه نظرســنجی هایی  ــرآن داشــت ت افکارســنجی پژوهشــگاه را ب
بــه شــیوه تلفنــی را به صــورت مســتمر و در بــازه زمانــی منظــم در ســطح 
اختیــار  در  را  آن  نتایــج  و  کنــد  تعریــف  خــود  برنامه هــای  در  کشــوری 
مســئوالن، پژوهشــگران و مــردم قــرار دهــد. از ایــن رو دو مــاه پــس از 
، اقــدام بــه  اعــالم رســمی مســئوالن در خصــوص شــیوع کرونــا در کشــور
نظرســنجی هایی در ایــن زمینــه کــرد. تاکنــون 5 مــوج نظرســنجی ملــی 
انجــام شــده اســت. مــوج اول آن در فروردیــن 1399 بــا تعــداد نمونــه 
1259 پرسشــنامه، مــوج دوم در خــرداد 1399 بــا تعــداد 2112 پرسشــنامه، 
مــوج ســوم در مهــر 1399 بــا تعــداد 2024 پرسشــنامه و مــوج چهــارم آن در 
بهمــن 1399 بــا تعــداد 2103 پرسشــنامه انجــام شــد. غیــر از مــوج اول کــه 
فقــط در مراکــز اســتان ها انجــام شــد ســایر نظرســنجی ها در گســتره کل 

ــت.  ــوده اس ــتایی( ب ــهری و روس ــور )ش کش
گــردآوری اطالعــات نظرســنجی اخیــر از 5 تــا 25 اردیبهشــت 1400 انجــام 
آمــاری  جامعــه  انجام شــده،  نظرســنجی های  همــه  در  اســت.  شــده 
کشــور  روســتاهای  و  شــهر  در  ســاکن  باالتــر  و  ســال   18 شــهروندان 
بوده انــد. نمونــه آمــاری در مــوج پنجــم براســاس ســطح اطمینــان 95 
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درصــد )σ 0.05: ( و میــزان خطــای حاشــیه ای 2.1+ـ و حجــم نمونــه 2071 
انتخــاب شــده اســت. پاســخگویان به شــیوه تصادفــی از طریــق مصاحبــه 

تلفنــی انتخــاب و از آنهــا پرسشــنامه تکمیــل شــد.  
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2- مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
جدول شماره 1: مشخصات فردی پاسخگویان

درصد  فراوانیفراوانیمشخصات عمومی

جنس
104250.3مرد
102949.7زن

وضعیت تأهل

151273.0متأهل
46322.4مجرد

803.9بدون همسر
160.8بی پاسخ

سن

34216.5 18- 24سال

2549023.7 – 34 سال

3548123.2 – 44 سال

4537718.2 – 54 سال

5537818.3 سال به باال
30.1بی پاسخ

40.01 سالمیانگین

تحصیالت

773.7بی سواد

24011.6ابتدایی

33816.3راهنمایی و متوسطه

60029.0دیپلم

59928.9کاردانی و کارشناسی

1698.2کارشناسی ارشد و دکترا

50.2حوزوی

432.1بی پاسخ
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درصد  فراوانیفراوانیمشخصات عمومی

وضعیت 
فعالیت

90743.8شاغل
66632.2خانه دار

1728.3دانشجو  و دانش آموز
1406.8بیکار

1577.6بازنشسته
50.2سرباز
50.2سایر

190.9بی پاسخ
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دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج پنجم

3-یافته های نظرسنجی
1-3-رسانه و کرونا در ایران

1-1-3-مهم ترین منبع کسب اخبار کرونا
جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مهم ترین منبع پیگیری اخبار مربوط به کرونا

درصدفراوانیمنابع خبری

130963.2رادیو و تلویزیون

43721.1شبکه های اجتماعی مجازی

492.4همکاران و آشنایان

422.0خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی

371.8شبکه های ماهواره ای

00.0روزنامه ها و مطبوعات
100.5سایر1

1879.0پیگیری نمی کنم

2071100.0جمع کل

63.2 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند که اخبار مرتبط به ویروس کرونا 
را از طریق رادیو و تلویزیون ایران پیگیری می کنند. 21.1 درصد پاسخگویان 
نیز از طریق شــبکه های اجتماعی مجازی پیگیر اخبار کرونا هســتند. بعد 
از آن به ترتیب همکاران و آشــنایان )2.4 درصد( خبرگزاری ها و ســایت های 
اینترنتــی )2 درصد(، شــبکه های ماهــواره ای )1.8 درصد(، اصلی ترین منابع 
خبــری پاســخگویان بــرای به دســت آوردن اخبار مرتبــط با مســاله کرونا در 
کشــور بوده انــد. 9  درصــد پاســخگویان نیــز بیــان داشــته اند کــه خبرهای 

کرونایی را پیگیری نمی کنند. 
، مرکز بهداشت محل، مرکز درمان و همه موارد است. 1. سایر شامل؛ محل کار



10

ح های ملی          گروه افکارسنجی دفتر طر
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

جدول شماره 3: توزیع پاسخگویان بر اساس منابع پیگیری اخبار مربوط به کرونا به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای
جمعیت 
شناختی

منابع

محل سکونتتحصیالتسنجنس

44-2930-18زنمرد
 45

سال و 
بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

رادیو و 
59.766.846.757.980.571.649.960.372.0تلویزیون

خبرگزاری ها 
و سایت های 

اینترنتی
2.71.42.22.81.21.62.82.21.4

آشنایان و 
2.42.32.71.62.92.42.22.23.0همکاران

شبکه های 
اجتماعی 

مجازی
22.719.434.125.57.214.532.023.214.6

شبکه های 
1.81.71.61.12.62.01.42.20.6ماهواره ای

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0روزنامه ها

پیگیری 
10.08.112.610.25.37.610.99.47.9نمی کنم

0.70.30.20.90.30.30.80.40.6سایر

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0جمع کل

14.9520.232116.90630.871مقدار آزمون

0.0210.0000.0000.000معناداری

0.2400.122-0.085مقدار کرامر
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تفاوت اندکی در منابع پیگیری اخبار کرونا در میان زنان و مردان وجود 
دارد. به طوری که زنان بیشتر از مردان اخبار کرونا را از طریق رادیو و تلویزیون 
ایران پیگیری می کنند. در مقابل مردان بیشتر از زنان اخبار مربوط به کرونا را 

از طریق شبکه های اجتماعی مجازی پیگیری می نمایند.
 بــا افزایــش ســن پاســخگویان میزان پیگیــری اخبــار مربوط بــه کرونا از 
طریق تلویزیــون و رادیو ایران افزایش می یابد. به گونه ای کــه افراد باالی 45 
سال بیشتر از سایر گروه های سنی، اخبار کرونا را از طریق رادیو و تلویزیون 
پیگیری می کنند و با کاهش ســن پاســخگویان میزان پیگیری اخبار کرونا 
از طریق شــبکه های اجتماعی مجازی افزایش می یابــد. به طوری که افراد 18 
تا 29 ســال بیشــتر از ســایر گروه های ســنی اخبار مربوط به کرونا را از طریق 

شبکه های اجتماعی مجازی پیگیری می کند. 
افــراد فاقــد تحصیــالت دانشــگاهی نســبت بــه افــراد بــا تحصیــالت 
دانشگاهی برای پیگیری اخبار مربوط به کرونا به رادیو و تلویزیون مراجعه 
می کنند. در مقابل افراد دارای تحصیالت دانشــگاهی بیشــتر از افراد فاقد 
تحصیالت دانشگاهی اخبار مربوط به کرونا را از طریق شبکه های اجتماعی 

مجازی پیگیری می کنند. 
 همچنین افراد ســاکن در مناطق روســتایی نســبت به شهرنشــینان 

بیشتر اخبار کرونا را از طریق رادیو و تلویزیون ایران پیگیری می کنند. 
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جدول شماره 4: مقایسه نتایج چهار نظرسنجی در خصوص منابع پیگیری اخبار مربوط به کرونا

درصدمنابع خبری
اردیبهشت 1400

درصد
 بهمن 1399

درصد 
مهر 1399

درصد 
خرداد 1399

63.258.464.867.2رادیو و تلویزیون
21.115.220.818.6شبکه های اجتماعی مجازی

1.82.72.23.3شبکه های ماهواره ای
2.43.11.92.1همکاران و آشنایان

2.02.80.91.4خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی

0.00.10.00.3روزنامه ها
0.50.30.70.4سایر2

9.017.08.46.1پیگیری نمی کنم

100.00.30.00.6بی پاسخ

100.0100.0100.0100.0جمع کل

ــری  ــزان پیگی ــده، می ــوری انجام ش ــنجی کش ــوج نظرس ــار م ــاس چه براس
ــه  ــت 1400 افزایــش یافت ــون در اردیبهش ــق تلویزی ــی از طری ــار کرونای اخب
اســت و از 58.4 درصــد در بهمــن 1399 بــه 63.2 درصــد در اردیبهشــت 
ســال جــاری رســیده اســت. همچنیــن میــزان مراجعــه بــه شــبکه های 
اجتماعــی بــرای کســب اخبــار کرونایــی در اردیبهشــت نســبت بــه بهمــن 

ســال گذشــته اندکــی افزایــش یافتــه اســت. 
میــزان پاســخگویانی کــه اخبــار مرتبــط بــا کرونــا را پیگیــری نمی کننــد هــم 
نســبت بــه بهمــن 1399 کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن را می تــوان ناشــی 
آمــار قربانیــان و مبتالیــان کرونــا در کشــور و پیــک چهــارم  از افزایــش 

کرونــا دانســت.
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2-3-رعایت دستورالعمل های بهداشتی
جدول شماره 5:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس رعایت دستورالعمل های بهداشتی

میزان رعایت
  دستورالعمل

کامال 
رعایت 
می کنم

تاحدی 
رعایت
می کنم

چندان 
رعایت

نمی کنم

اصال 
رعایت 
نمی کنم

بی پاسخ

92.66.00.70.50.2شست وشوی دست ها

عدم دست   دادن و 
88.58.21.02.20.2روبوسی کردن

استفاده از ماسک و 
87.28.21.82.60.1دستکش

شست وشو و ضدعفونی 
کردن وسایل خریداری شده 

70.318.35.75.60.1از بیرون

رعایت فاصله فیزیکی تا 
1/564.628.43.03.80.2 متر

عدم رفت و آمد با فامیل و 
63.530.23.33.20.1آشنایان

در ادامــه میــزان رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی توســط پاســخگویان 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. یافته هــای به دســت آمده حکایتگــر آن اســت کــه 
بیشــتر دســتور العمل ها در ســطح حداکثــری رعایــت شــده اســت. در بیــن 
درصــد(،   92.6 )بــا  دســت ها  شست وشــوی  بهداشــتی،  دســتورالعمل های 
ماســک  از  اســتفاده  درصــد(،   88.5 )بــا  روبوســی کردن  و  عدم دســت دادن 
وســایل  وضدعفونی کــردن  شست وشــو  درصــد(،  )بــا87.2  دســتکش  و 
خریداری شــده از بیــرون )بــا 70.3 درصد( توســط پاســخگویان جدی انگاشــته 
شده است. رعایت فاصله فیزیکی تا 1/5 متر )با 64.6 درصد( و عدم رفت و آمد 
 کمتر از ســایر دســتورالعمل ها 

ً
بــا فامیــل و آشــنایان )بــا 63.5 درصد( نســبتا

توسط پاسخگویان رعایت شده است.
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3-3- اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای ادامه روند کنترل کرونا
جدول شماره 6:  نظر پاسخگویان در خصوص اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای ادامه روند 

کنترل کرونا

نظری مخالفمموافقماقدامات و برنامه های پیشنهادی
بی پاسخندارم

عدم بازگشایی سینماها، سالن های کنسرت و 
80.913.45.60.1سالن تئاتر

74.719.85.40.1عدم بازگشایی مساجد و هیئت های مذهبی

72.520.47.00.1عدم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

66.828.64.30.2عدم مجوز برای رفتن به شهر دیگر

قرنطینه کلی و تعطیلی کامل همه اصناف )به جز 
64.730.64.50.2مواد غذایی(  به مدت دو هفته

50.641.38.00.1محدودیت رفت  وآمد شبانه از 10 شب تا 3 صبح

نظــر پاســخگویان درخصــوص اقدامــات و برنامه هــای پیشــنهادی کــه 
بــرای کنتــرل شــیوع کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت نشــان می دهــد 
80.9 درصــد پاســخگویان موافــق عدم بازگشــایی ســینماها، ســالن های 
کنســرت و ســالن تئاتــر هســتند. همچنیــن 74.7 درصــد پاســخگویان بــا 
عــدم بازگشــایی مســاجد و هیئت هــای مذهبــی، 72.5 درصــد بــا عــدم 
بــرای  عــدم مجــوز  بــا  و دانشــگاه ها، 66.8 درصــد  مــدارس  بازگشــایی 
رفتــن بــه شــهر دیگــر و 64.7 درصــد بــا قرنطینــه کلــی و تعطیلــی کامــل 
همــه اصنــاف )بــه جــز مــواد غذایــی(  بــه مــدت دو هفتــه موافق هســتند. 
ــت  ــا محدودی ــد(  ب ــخگویان )50.6 درص ــی از پاس ــدود نیم ــه ح ــی ک در حال

رفت  وآمــد شــبانه از 10 شــب تــا 3 صبــح اعــالم موافقــت کرده انــد. 
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4-3-تغییرات ناشی از کرونا 
جدول شماره 7:  توزیع  پاسخگویان در خصوص تغییرات ناشی از کرونا

خیلی 
خیلی زیادمتوسطکمکم

زیاد
نظری 
ندارم

بی پاسخ / 
میانگیننمی دانم

در این دوران 
وقت بیشتری 

صرف خود کردم، 
بیشتر فیلم و 
سریال دیدم یا 

کتاب خواندم

19.011.624.821.618.44.20.52.22

در این یکسال 
بیشتر با خانواده 

خودم وقت 
گذراندم.

7.35.813.031.641.01.20.12.97

در این یکسال 
خطر مرگ را بیشتر 

از قبل احساس 
کردم.

15.912.813.323.432.61.70.22.49

احساس می کنم 
نسبت به یک 
سال گذشته 
از نظر روحی و 

روانی ضعیف تر و 
عصبی تر شدم.

19.214.216.519.329.01.70.12.30

بیشتر از 
این، تحمل 

محدودیت های 
بهداشتی را ندارم.

27.415.322.216.814.83.30.31.86

بیشتر از قبل، 
از آینده ناامید 

شده ام.
32.520.913.713.415.43.80.31.70
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خیلی 
خیلی زیادمتوسطکمکم

زیاد
نظری 
ندارم

بی پاسخ / 
میانگیننمی دانم

احساس ناامنی 
من در تمام 

عرصه های زندگی 
در این یکسال 

بیشتر شده 
است.

26.716.319.417.617.12.50.41.90

این دوران 
باعث شد از نظر 

اقتصادی در 
تنگنای بیشتری 

قرار بگیرم.

14.311.314.320.737.71.70.12.61

در این دوران 
بیشتر احساس 
نزدیکی به خدا 

کردم و اعتقادات 
مذهبی ام  تقویت 

شد.

15.58.817.224.529.73.90.42.56

کرونایــی وقــت  اظهــار داشــته اند در دوران  پاســخگویان  از  40 درصــد 
بیشــتری صــرف خــود کــرده و بیشــتر فیلــم و ســریال دیــده یــا کتــاب 
پــــــــاسخگویـــــــــان انجــام چنیــن  خوانــــــــده اند. درحالی کــه 30.6 درصــد 
فعالیت هایــی را در دوران شــیوع کرونــا کــم و خیلــی کــم اعــالم کرده انــد. 
اکثریــت پاســخگویان )72.6 درصــد( اعــالم کرده انــد کــه در یکســال اخیــر 
بیشــتر بــا خانــواده خودشــان وقــت گذرانده انــد. در مقابــل 13.1 درصــد 

گفته انــد در ایــن دوران وقــت کمــی را بــا خانــواده خــود گذرانده انــد. 
بیــش از نیمــی از پاســخگویان )56 درصــد( در ایــن یکســال خطــر مــرگ 
را بیشــتر از قبــل احســاس کرده انــد. در حالــی کــه 28.7 درصــد تغییــر 

چندانــی در ایــن زمینــه احســاس نکرده انــد.
48.3 درصــد پاســخگویان به میــزان زیــادی احســاس می کننــد نســبت 
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عصبی تــر  و  ضعیف تــر  روانــی  و  روحــی  نظــر  از  گذشــته  ســال  یــک  بــه 
شــده اند. از ســوی دیگــر  33.4 درصــد کمتــر احســاس می کننــد نســبت 
عصبی تــر  و  ضعیف تــر  روانــی  و  روحــی  نظــر  از  گذشــته  ســال  یــک  بــه 

شــده اند. 
تحمــــــــــــــل  ایــن،  از  بیشــتر  گفتــــــــــــه اند  پاسخگــــــــــویان  درصــد   31.6
محدودیت هــای بهداشــتی را ندارنــد. در حالی کــه  42.7 درصــد تــاب آوری 

بیشــتری در ایــن زمینــه دارنــد.
کرونــا،  شــیوع  به دلیــل  داشــته اند  اظهــار  پاســخگویان  درصــد   28.8  
بیشــتر از قبــل از آینــده ناامیــد شــده اند. در مقابــل بیــش از نیمــی از 

کرده انــد. نظــر مخالفــت  ایــن  بــا  پاســخگویان )53.4 درصــد( 
34.7 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد احســاس ناامنــی آنهــا در تمــام 
عرصه هــای زندگــی در ایــن یکســال بیشــتر شــده اســت. در مقابــل 43 
ــال  ــی در یکس ــای زندگ ــام عرصه ه ــود در تم ــت خ ــاس امنی ــد احس درص

اخیــر را کــم ارزیابــی کرده انــد.
کرونــا  گفته انــد دوران  پاســخگویان )58/4 درصــد(  از  نیمــی  از  بیــش 
باعــث شــد از نظــر اقتصــادی در تنگنــای بیشــتری قــرار بگیرنــد. در حالــی 
کــه 25.6 درصــد تاثیــر کرونــا در وضعیــت اقتصــادی و مشــکالت ناشــی از 

ــد.  ــی کرده ان ــم ارزیاب آن را ک
54.2 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد در این دوران بیشــتر احســاس 
نزدیکــی بــه خــدا کــرده و اعتقــادات مذهبی  شــان تقویــت شــده اســت. از 
ســوی دیگــر 24.3 درصــد نظــر دیگــری داشــته و بــر ایــن باورنــد در دوران 

کرونــا کمتــر احســاس نزدیکــی بــه خــدا کرده انــد. 
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جدول شماره 8: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اقدامات انجام داده شده در ماه گذشته1

درصدفراوانیفعالیت ها

35517.1دید و بازدید فامیل و خویشاوندان
1989.6سفر

33716.3گردش در روز سیزده  به در
136065.7هیچکدام

50.2سایر

در  خویشـاوندان  و  فامیـل  بـا  کـه  گفته انـد  پاسـخگویان  درصـد   17.1
یـک مـاه گذشـته دیـد و بازدیـد کرده انـد. همچنیـن  16.3 درصـد در روز 
سـیزده به در بـه گـردش رفتـه  و 9.6 درصـد نیـز ماه قبل به سـفر رفته اند. 
درحالی کـه اکثریـت پاسـخگویان )نزدیـک بـه 66 درصد( اظهار داشـته اند 
کـه در ایـام نـوروز هیچکـدام از اقدامـات  ذکـر شـده را انجـام نداده انـد. 

5-3- اقدام موثر برای کاهش شیوع کرونا 
جدول شماره 9: نظر پاسخگویان در خصوص  اقدام موثر برای کاهش شیوع کرونا

درصدفراوانیاقدام موثر

44621.5قرنطینه و تعطیلی کامل

67732.7واردکردن واکسن خارجی  با سرعت بیشتر

61129.5تالش بیشتر برای به بهره برداری رسیدن واکسن داخلی

1959.4سایر

1426.9نمی دانم/ بی پاسخ

2071100.0جمع کل

1.  در ایــن ســوال بــه دلیــل آن کــه پاســخگو می توانســت بیــش از یــک گزینــه را انتخــاب کنــد، 
جمــع کل بیشــتر از 100 شــده اســت.
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در سوالی از پاسخگویان پرسیده شد »از نظر شما مهمترین اقدامی که 
دولت در حال حاضر برای بهترشدن وضعیت کرونا انجام دهد چیست؟« 
نتایج به دست آمده نشان می دهد 32.7 درصد واردکردن واکسن خارجی 
می دانند.  کرونا  شیوع  کاهش  برای  موثر  اقدامی  را،  بیشتر  سرعت  با 
درحالی که 29.5 درصد پاسخگویان براین باورند باید تالش بیشتری برای به 
بهره برداری رسیدن واکسن داخلی صورت پذیرد. 21.5 درصد نیز قرنطینه و 

تعطیلی کامل را راهکاری موثر در این زمینه اعالم کرده اند. 

جدول شماره 10: توزیع پاسخگویان براساس اقدام موثر برای کاهش شیوع کرونا  به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای 
جمعیت شناختی

اقدام موثر

تحصیالتسنجنس
محل سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

قرنطینه و تعطیلی 
22.523.823.623.722.125.319.021.727.8کامل

واردکردن با سرعت 
بیشتر واکسن 

خارجی
34.735.541.334.730.527.946.438.822.9

تالش بیشتر برای به 
بهره برداری رسیدن 

واکسن داخلی
31.931.428.031.634.836.524.929.239.6

10.99.47.211.012.610.49.810.39.7سایر
16.56629.36174.09543.640کای اسکوئر

0.0020.0000.0000.000معناداری

0.0930.1230.1980.150مقدار کرامر
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نظــر زنــان و مــردان در خصــوص اقــدام موثــر بــرای کاهــش شــیوع کرونــا 
تفــاوت اندکــی بــا یکدیگــر دارد. 

، نســبت  ، افــراد 45 ســال و باالتــر در میــان گروه هــای ســنی مختلــف نیــز
بــه دیگــر ســنین، بیشــتر بــر تــالش بــرای بــه بهره برداری رســیدن واکســن 
داخلــی تاکیــد کرده انــد. درحالی کــه جوانــان )گــروه ســنی 18 تــا 29 ســال(، 
واردکــردن واکســن خارجــی بــا ســرعت بیشــتر را به عنــوان اقــدام موثــر در 

ایــن زمینــه اعــالم کرده انــد.                 
ــی داری  ــاوت معن ــز تف ــی نی ــف تحصیل ــطوح مختل ــراد دارای س ــن اف در بی
درخصــوص اقــدام موثــر بــرای کاهــش شــیوع کرونــا وجــود دارد. یافته هــا 
نشــان می دهــد افــراد فاقــد تحصیــالت دانشــگاهی بیشــتر از افــراد بــا 
تحصیــالت دانشــگاهی تــالش بــرای بــه بهره برداری رســاندن واکســن 
ایرانــی و قرنطینــه و تعطیلــی کامــل را، راهــکار کاهــش آمــار مبتالیــان و 
فوتی هــای کرونــا در وضعیــت فعلــی عنــوان کرده انــد. درحالی کــه افــراد 
بــا تحصیــالت دانشــگاهی، بیشــتر بــر وارد کــردن واکســن خارجــی در ایــن 

ــد.  برهــه زمانــی تاکیــد کرده ان
نظــر روســتاییان و شهرنشــینان در زمینــه اقــدام موثــر بــرای کاهــش 
شــیوع کرونا تفاوت معناداری دارد. روســتاییان بیشــتر از شهرنشــینان، 
قرنطینــه و تعطیلــی کامــل و تولیــد واکســن ایرانــی را راهــکار کاهــش 
، اقــدام موثــر  شــیوع کرونــا می داننــد. در حالی کــه افــراد ســاکن در شــهر
در ایــن زمینــه را واردکــردن بــا ســرعت بیشــتر واکســن خارجــی بیــان کــر

ده انــد.                                 
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6-3-تمایل به واکسینه  شدن
جدول شماره 11: توزیع پاسخگویان براساس تمایل به واکسینه شدن

درصدفراوانیتمایل به واکسینه شدن

151873.3بله

52325.3خیر

301.4بی  پاسخ

2071100.0جمع کل

حاضــر  آیــا  واکســن،  فراهم شــدن  صــورت  »در  ســوال  بــه  پاســخ  در 
هســتید واکســن بزنیــد؟« اکثریــت پاســخگویان )73.3 درصــد( اظهــار 
تمایــل بــه تزریــق واکســن کرده انــد. از ســوی دیگــر 25.1 درصــد اعــالم 

ندارنــد. واکسینه شــدن  بــه  تمایلــی  کرده انــد 
از ســایر گروه هــای  ( بیــش  افــراد در ســنین باالتــر )45 ســال و باالتــر
کاهــش ســن  بــا  و  کرده انــد  بــرای واکسیناســیون  تمایــل  ابــراز  ســنی 

هســتیم. واکســن  زدن  بــه  تمایــل  کم شــدن  شــاهد 
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7-3-نوع واکسن مطلوب
جدول شماره 12: توزیع پاسخگویان براساس نوع واکسن مطلوب

درصدفراوانینوع واکسن
اردیبهشت 1400

درصد
بهمن 1399

61929.942.1واکسن ایرانی

49924.116.7واکسن خارجی

62530.217.5فرقی نمی کند

31115.021.5هیچکدام

170.82.2بی پاسخ

2071100.0100.0جمع کل

29.9 درصد افراد پاسخگو ترجیح  می دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند. 
ج  از واکسن ساخت خار در مقابل 24.1 درصد افراد تمایل به استفاده 
از کشور را داشته اند. 30.2 درصد پاسخگویان اظهار داشته اند برایشان 
فرقی نمی کند که از واکسن ایرانی یا خارجی استفاده کنند. 15درصد افراد 
پاسخگو نیز ترجیح می دهند واکسن نزنند، و گزینه هیچکدام را انتخاب 
 1400 )اردیبهشت  کشوری  نظرسنجی  موج  دو  نتایج  مقایسه  کرده اند. 
از  استفاده  به  تمایل  که  افرادی  میزان  می دهد  نشان   )1399 بهمن  و 
واکسن خارجی دارند و یا کشور سازنده واکسن برایشان فرقی نمی کند، 
افرادی  یافته است. در مقابل  افزایش  گذشته  به بهمن سال  نسبت 
که تمایل به تزریق واکسن ایرانی دارند نسبت به چند ماه قبل کاهش 
پیدا کرده است. احتمال دارد این تغییرات ناشی از تاخیر در بهره برداری 
از واکسن ساخت داخل و شدت  پیداکردن تعداد مبتالیان و قربانیان 

ناشی از آن در سال جدید باشد. 
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جدول شماره 13: توزیع پاسخگویان براساس نوع واکسن مطلوب به تفکیک متغیرهای 
جمعیت شناختی

متغیرهای 
جمعیت شناختی

نوع واکسن

محل سکونتتحصیالتسنجنس

29-زنمرد
18

-44
30

 45
سال و 
بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

31.828.520.532.135.434.224.328.136.5واکسن ایرانی

24.424.232.425.517.018.234.326.517.5واکسن خارجی

برایم فرقی 
28.632.328.627.334.832.926.730.829.2نمی کند

15.315.018.515.112.814.814.714.616.9هیچکدام

4.22171.21972.18223.496کای اسکوئر

0.2390.0000.0000.000معناداری

0.0450.1860.1890.107مقدار کرامر

میــزان تمایــل بــه اســتفاده از واکســن داخلــی در میــان زنــان و مــردان 
 یکســان اســت و تفــاوت معنــاداری در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 

ً
تقریبــا

افــراد بــاالی 45 ســال نســبت بــه دیگــر ســنین، بیشــتر تمایــل دارنــد از 
واکســن ایرانــی اســتفاده کننــد و بــا کاهــش ســن از میــزان تمایــل بــه 
ــه واکســن خارجــی افــزوده  ــر تمایــل ب ــی کاســته و ب تزریــق واکســن ایران
تحصیــالت  بــدون  افــراد   ، نیــز تحصیلــی  گروه هــای  بیــن  در  می شــود. 
دانشــگاهی  تحصیــالت  کــه  پاســخگویانی  بــا  قیــاس  در  دانشــگاهی 
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داخــل  ســاخت  واکســن  از  اســتفاده  بــه  تمایــل  ابــراز  بیشــتر  دارنــد 
کرده انــد. درحالی کــه افــراد بــا تحصیــالت دانشــگاهی واکســن خارجــی را 

می دهنــد.  بیشــترترجیح 
روســتاییان نیــز نســبت بــه شهرنشــینان بیشــتر ترجیــح می دهنــد از 

واکســن ایرانــی اســتفاده کننــد.

8-3-پیش بینی زمان بهره برداری واکسن داخلی
جدول شماره 14: توزیع پاسخگویان براساس پیش بینی زمان بهره برداری واکسن داخلی

درصدفراوانیزمان پیش بینی

41520.0تا پایان خرداد

33216.0تابستان

1929.3پاییز

30214.6زمستان

34216.5سایر

23.6 488نمی دانم/ بی پاسخ

2071100.0جمع کل

زمانــی  چــه  می کنیــد  »فکــر  شــد:  پرســیده  پاســخگویان  از  ادامــه  در 
واکســن ایرانــی بــه بهره بــرداری خواهــد رســید؟« نتایــج به دســت آمده 
نشــان می دهــد 20 درصــد پاســخگویان، زمــان بــه بهره بــرداری رســیدن 
واکســن داخلــی را تــا پایــان خــرداد 1400 پیش بینــی کرده انــد. 16 درصــد 
تابســتان، 9.3 درصــد پاییــز و 14.6 درصــد زمســتان را به عنــوان زمــان 
درصــد   23.6 همچنیــن  کرده انــد.  اعــالم  ایرانــی  واکســن  بهره بــرداری 
ــه ایــن ســوال پاســخی  ــا ب نیــز در ایــن زمینــه اظهــار بی  اطالعــی کــرده و ی
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نداده انــد. ایــن ارقــام نشــان مــی دهــد اکثــر مــردم )64 درصــد( امیــدی 
امــر  ایــن  شــود.  بــازار  وارد  تابســتان  پایــان  تــا  ایرانــی  واکســن  ندارنــد 
متناقــض  گاه  و  متفــاوت  وعده هــای  از  ناشــی  حــدودی  تــا  می توانــد 

ح شــده در تبلیغــات مربــوط بــه ایــن امــر باشــد. مطر

9-3-اثربخشی واکسن کرونای ایرانی
جدول شماره 15:  نظر پاسخگویان براساس موافقت با اثربخشی واکسن کرونای ایرانی

درصدفراوانیاثربخشی واکسن

38218.4خیلی زیاد

41720.1زیاد

51124.7تاحدی

1858.9کم

26412.7خیلی کم

31215.1بی پاسخ

100.0100.0جمع کل

کرونــای  واکســن  اثربخشــی  بــه  نســبت  پاســخگویان  از  درصــد   38.5
ایرانــی امیــدوار و خوش بیــن هســتند. درحالی کــه 21.6 درصــد اثربخشــی 
واکســن کرونــای ایرانــی را کــم و خیلی کــم ارزیابــی کرده انــد. 24.7 درصــد 

ــته اند.  ــه داش ــن زمین ــی در ای ــی بینابین ــز ارزیاب نی
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جدول شماره 16: نظر پاسخگویان براساس موافقت با اثربخشی واکسن کرونا به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای 
 جمعیت 
شناختی

ارزیابی

تحصیالتسنجنس
محل سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

44.746.136.745.353.047.741.644.747.5زیاد

28.030.233.927.126.930.128.029.726.9تاحدی

27.323.729.427.620.122.230.425.525.5کم

14.7341.428-3.148کای اسکوئر

0.2070.0000.001معناداری
0.490

0.1140.092-0.042مقدار کرامر
0.028

در میــان گروه هــای مختلــف ســنی، ارزیابــی اثربخشــی واکســن کرونــای داخلــی 
( بــه اثربخشــی  متفــاوت اســت. افــراد در ســنین باالتــر )45 ســال و بیشــتر
افــرادی  میــزان  از  ســن  کاهــش  بــا  درحالی کــه  امیدوارترنــد.  ایرانــی  واکســن 
کــه واکســن کرونــای ســاخت داخــل را اثربخــش می داننــد کاســته می  شــود. 
افــراد بــدون تحصیــالت دانشــگاهی )47.7 درصــد( نیــز نســبت بــه کســانی 
ــه اثربخــش بــودن واکســن  کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد )41.6 درصــد(  ب

هســتند.  خوش بین تــر  ایرانــی 
ارزیابــی اثربخشــی واکســن کرونــای داخلــی در میــان زنــان و مــردان و ســاکنین 

در شــهر و روســتا تفــاوت معنــاداری نداشــته اســت. 
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10-3-پیش بینی زمان واکسیناسیون عمومی 
جدول شماره 17: توزیع پاسخگویان براساس پیش بینی زمان واکسیناسیون عمومی

درصدفراوانیزمان

1668.0تا پایان خرداد

28213.6تابستان

23011.1پاییز

55326.7زمستان

43921.2سایر

40119.4نمی دانم/ بی پاسخ

2071100.0جمع کل

دولــت  شــما  نظــر  »بــه  شــد:  پرســیده  پاســخگویان  از  ادامــه  در 
توانایــی واکسیناســیون عمومــی کرونــا را در چــه زمانــی دارد؟« نتایــج 
ــن  ــر ای ــخگویان ب ــد پاس ــا 8 درص ــت تنه ــر آن اس ــت آمده حکایتگ به دس
باورنــد کــه دولــت می  توانــد تــا پایــان خردادمــاه واکسیناســیون عمومــی 
را انجــام دهــد. در حالی کــه 13.6 درصــد تابســتان، 11.1 درصــد پاییــز و 26.7 
درصــد زمســتان را، به عنــوان زمــان واکسیناســیون عمومــی پیش بینــی 
کرده انــد. 19.4 درصــد نیــز در ایــن زمینــه اظهــار بی اطالعــی کــرده و یــا 

پاســخی بــه ایــن ســوال نداده انــد. 



28

ح های ملی          گروه افکارسنجی دفتر طر
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

11-3-عادالنه بودن توزیع واکسن در جامعه
جدول شماره 18:  توزیع فراوانی پاسخگویان درخصوص عادالنه بودن توزیع واکسن در جامعه

درصدفراوانیارزیابی

23611.4خیلی زیاد

33215.5زیاد

48023.2تاحدی

31115.0کم

48223.3خیلی کم

24011.6بی پاسخ

100.0100.0جمع کل

عادالنــه  را  جامعــه  در  واکســن  توزیــع  پاســخگویان  از  درصــد   38.3
توزیــع واکســن و نحــوه  نمی داننــد. در مقابــل 26.9 درصــد معتقدنــد 
و  عادالنــه  به صــورت  کشــور  در  واکسیناســیون  بــرای  نوبت بنــدی 
ایــن  در  بینابینــی  ارزیابــی  نیــز  درصــد   23.2 می شــود.  انجــام  مناســب 

داشــته اند.   زمینــه 



29

دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج پنجم

جدول شماره 19: نظر پاسخگویان در خصوص عادالنه بودن توزیع واکسن در جامعه به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای
جمعیت 
شناختی

ارزیابی

محل سکونتتحصیالتسنجنس

45 سال و 44-2930-18زنمرد
بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

31.429.528.029.433.631.329.028.038.2زیاد

23.129.527.424.027.727.723.826.525.3تاحدی

45.541.144.646.638.741.047.245.536.4کم

9.68410.4647.01618.420کای اسکوئر

0.0080.0330.0300.000معناداری

0.0730.0530.0620.100مقدار کرامر

نظــر مــردان و زنــان در ایــن زمینــه تفــاوت اندکــی بــا هــم دارد. به گونــه ای 
کــه 45.5 درصــد مــردان و 41.1 درصــد زنــان اعــالم کرده انــد کــه توزیــع 
انجــام  عادالنــه  به صــورت  مختلــف  اقشــار  بــه  نوبت دهــی  و  واکســن 

نشــده اســت.
 ، همچنیــن در بیــن گروه هــای ســنی مختلــف، افــراد 45 ســال و باالتــر
و  توزیــع  نحــوه  درخصــوص  پایین تــر  ســنی  گروه هــای  بــه  نســبت 
افــراد  و  روســتاییان  داشــته اند.  مثبت تــری  ارزیابــی  واکسیناســیون 
شــهرها  در  ســاکن  افــراد  بــه  نســبت  دانشــگاهی  تحصیــالت  بــدون 
نوبت دهــی  و  توزیــع  نحــوه  بیشــتر  دانشــگاهی   تحصیــالت  دارای  و 

دانســته اند.  عادالنــه   را  واکسیناســیون 
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12-3-دریافت هزینه برای تزریق واکسن
جدول شماره 20:  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص دریافت هزینه برای تزریق واکسن

درصدفراوانیموافقت با دریافت هزینه

31615.3بله

173683.8خیر

190.9بی پاسخ

2071100.0جمع کل

اکثریــت قابــل توجهــی از پاســخگویان )83.8 درصــد( مخالــف دریافــت 
هزینــه بــرای تزریــق واکســن کرونــا هســتند. در مقابــل 15.3 درصــد بــا 

دریافــت هزینــه بــرای تزریــق واکســن اعــالم موافقــت کرده انــد. 

13-3-مهم ترین عامل استمرار کرونا
جدول شماره 21:  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص مهم ترین عامل استمرار کرونا

درصدفراوانیعلل
اردیبهشت 1400

درصد
بهمن 1399

بی توجهی مردم به رعایت 
دستورالعمل های 

بهداشتی
73835.645.7

بی توجهی و آسا ن گیری 
99047.824.7مسئولین

ناشناخته و خطرنا ک بودن 
2059.917.8ویروس کرونا

1065.15.7سایر

321.56.1بی پاسخ

2071100.0100.0جمع کل
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رعایــت  بــه  مـــــــــــــــــــــــــردم  بی توجهــــــــی  پاسخـــــــــــگویان  درصــد   35.6
ویــروس  اســتمرار  عامــل  مهم تریــن  را  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
کرونــا در کشــور ارزیابــی کرده انــد. در  مقابــل 47.8 درصــد بی توجهــی و 
آســان گیری مســئولین را دلیــل وضعیــت موجــود دانســته اند. حــدود 
10 درصــد پاســخگویان نیــز ناشــناخته و خطرناک بــودن ویــروس کرونــا را 

علــت اســتمرار وضعیــت کرونایــی کشــور اعــالم کرده انــد.
مقایســه یافته هــای دو نظرســنجی کشــوری )اردیبهشــت 1400 و خــرداد 
گذشــته،  مــاه   4 بــه  نســبت  اردیبهشــت  در  می دهــد  نشــان   )1399
ســهم تقصیــر مســئولین مبنــی بــر بی توجهــی و آســان گیری  آنهــا از نظــر 
پاســخگویان، افزایــش یافتــه اســت. ایــن امــر به طورعمــده مربــوط بــه 
ســهل گیری ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در مــورد ســفرهای نــوروزی در پایــان 
ســال گذشــته اســت. در مقابل نســبت به بهمن 1399 میزان افرادی که 
بی توجهــی مــردم را به دلیــل عــدم رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
ــد کاهــش  ــرده بودن ــی ک ــود معرف ــی موج ــرایط کرونای ــتمرار ش ــل اس عام

یافته است.  
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جدول شماره 22: نظر پاسخگویان درخصوص مهم ترین عامل استمرار کرونا به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای   
جمعیت 
شناختی

     علل

محل تحصیالتسنجنس
سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

بی توجهی 
مردم به رعایت 

دستورالعمل های 
بهداشتی

33.339.132.433.641.842.826.033.345.1

 بی تدبیری و
 آسان گیری
مسئولین

51.245.853.251.542.242.459.151.639.1

ناشناخته و 
خطرناک بودن 
ویروس کرونا

9.910.211.19.89.310.58.49.711.0

5.64.83.35.26.64.46.55.34.8سایر
8.33327.71269.87627.470کای اسکوئر

0.0400.0000.0000.000معناداری

0.0640.0820.1870.116مقدار کرامر

ــئولین را  ــان گیری مس ــری و آس ــتر بی تدبی ــان بیش ــه زن ــبت ب ــردان نس م
عامــل اســتمرار کرونــا دانســته اند در حالی کــه زنــان بیشــتر بــر بی توجهــی 

مــردم بــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی تاکیــد کرده انــد. 
ــا 29 ســال( بی تدبیــری مســئولین را دلیــل اســتمرار  ــان )افــراد 18 ت جوان
 ، شــرایط کرونایــی موجــود اعــالم کردنــد. در مقابــل افــراد در ســنین باالتــر
عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی توســط مــردم را در ایجــاد وضعیــت 
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فعلــی موثــر می داننــد.
همچنیــن افــراد بــا تحصیــالت دانشــگاهی و شهرنشــینان بیشــتر بــر 
عامــل بی تدبیــری و آســان گیری مســئولین  تاکیــد کرده انــد. در ســوی 
دیگــر پاســخگویان بــدون تحصیــالت دانشــگاهی و روســتایی بیشــتر 
گفته انــد کــه بی توجهــی مــردم بــه دســتورالعمل های بهداشــتی عامــل 

ــت. ــور اس ــی کش ــی کنون ــرایط کرونای ــتمرار ش اس

14-3-احساس نگرانی از مبتالشدن خود یا اعضای خانواده
جدول شماره 23:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس احساس نگرانی از مبتال شدن خود یا 

اعضای خانواده
درصدفراوانیاحساس نگرانی

100748.6خیلی زیاد

39919.3زیاد

27013.0تاحدی

1658.0کم

22210.7خیلی کم

80.4بی پاسخ

2071100.0جمع کل

اعضــای  از  یکــی  یــا  خــود  ابتــالی  از  درصــد(   67.9( پاســخگویان  اکثریــت 
خانواده شــان بــه ویــروس کرونــا بــه میــزان زیــادی احســاس نگرانــی می کننــد. 
یــا  خــود  ابتــالی  نگــران  داشــته اند  اظهــار  نیــز  پاســخگو  افــراد  درصــد   18.7
اعضــای خانواده شــان بــه ایــن ویــروس نیســتند. 13 درصــد پاســخگویان نیــز 

میــزان نگرانــی خــود در ایــن زمینــه را تــا حــدی اعــالم کرده انــد.  
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جدول شماره 24:  مقایسه نتایج سه نظرسنجی  براساس احساس نگرانی از مبتال شدن خود یا 
اعضای خانواده

درصدمیزان نگرانی
 اردیبهشت 1400

درصد
بهمن 1399

درصد
مهر 1399

درصد
خرداد 1399

48.637.649.529.5خیلی زیاد

19.314.720.319.8زیاد

13.016.215.120.2تاحدی

8.011.56.711.0کم

10.716.38.018.7خیلی کم

0.43.70.50.8بی پاسخ

100.0100.0100.0100.0جمع کل

نشــان  پژوهشــگاه  در  انجام شــده  نظرســنجی های  نتایــج  مقایســه 
یــا  ابتــالی خــود  ایرانــی در قبــال  می دهــد، میــزان نگرانــی شــهروندان 
بــه  اردیبهشــت امســال، نســبت  کرونــا در  بــه  اعضــای خانواده شــان 
بــه 67.9 درصــد رســیده  از 52.3 درصــد  بهمــن 1399 افزایــش یافتــه و 
 مشــابه درصــد نظرســنجی مهرمــاه 

ً
اســت. ایــن میــزان از نگرانــی تقریبــا

اســت کــه 69.8 درصــد شــهروندان همزمــان بــا پیــک ســوم شــیوع کرونــا 
از مبتالشــدن خودشــان و یــا اعضــای خانواده شــان بــه کرونــا احســاس 

زیــادی داشــته اند.  نگرانــی 
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جدول شماره 25: توزیع پاسخگویان  براساس احساس نگرانی از مبتالشدن خود یا اعضای 
خانواده به تفکیک متغیرهای جمعیت  شناختی

متغیرهای
جمعیت 
شناختی

میزان نگرانی

محل تحصیالتسنجنس
سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

63.972.565.068.669.969.866.467.470.5زیاد
14.611.514.913.111.811.715.014.39.3تاحدی

21.516.020.118.318.318.518.618.320.2کم

17.7474.2694.7488.580کای اسکوئر
0.0000.3680.0930.014معناداری

0.0930.0320.0480.064مقدار کرامر

براســاس نتایــج به دســت آمده، زنــان نســبت بــه مــردان احســاس نگرانــی 
ــه 72.5  ــد. به طوری ک ــا دارن ــه کرون ــواده ب ــای خان ــا اعض ــود ی ــال خ ــتری از ابت بیش
ــا اعضــای خانــواده هســتند  درصــد زنــان بــه میــزان زیــاد نگــران ابتــالی خــود ی
و ایــن موضــوع در میــان مــردان 63.9 درصــد اســت. شهرنشــینان بــا اختــالف 
یــا  ابتــالی خــود  افــراد ســاکن در روســتا، بیشــتر نگــران  بــه  اندکــی نســبت 

اعضــای خانواده شــان بــه کرونــا هســتند.
بیــن گروه هــای مختلــف ســنی و تحصیلــی بــا نگرانــی از ابتــال بــه کرونــا رابطــه 

معنــاداری مشــاهده نشــد. 
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15-3-ابتال به کرونا
جدول شماره 26: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ابتال به کرونا

فراوانیابتال به کرونا
درصد

اردیبهشت 
1400

درصد
بهمن 1399

درصد
مهر 1399

53826.018.18.4بله

153374.079.591.5خیر

2071100.0100.0100.0جمع کل

26 درصــد افــراد پاســخگو مــورد مطالعــه اظهارکرده انــد بــه ویــروس کرونــا 
مبتــال شــده اند. از ســوی دیگــر 74 درصــد پاســخگویان گفته انــد کــه در 

مــدت شــیوع کرونــا، درگیــر ایــن بیمــاری نشــده اند.
براســاس مقایســه نتایــج ســه نظرســنجی انجام شــده در پژوهشــگاه، 
مبتــال  کرونــا  ویــروس  بــه  کرده انــد  اعــالم  کــه  پاســخگویانی  میــزان 
شــده اند، در اردیبهشــت 1400 نســبت بــه بهمــن 1399 حــدود 8 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت و به طور کلــی شــاهد رونــد افزایشــی مبتالیــان از 

مهــر 1399 تاکنــون هســتیم.
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16-3-بستری  شدن در زمان بیماری
جدول شماره 27: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس بستری شدن در زمان بیماری

درصد  نسبت فراوانیبستری شدن
به کل

درصد براساس افرادی 
که به کرونا مبتال 

شده اند
اردیبهشت 1400

درصد براساس افرادی 
که به کرونا مبتال 

شده اند
بهمن 1399

391.97.28.8بله

49724.092.491.0خیر

بی پاسخ 
در میان 

مبتالشدگان
20.10.40.3

افرادی که به 
کرونا مبتال 

نشده اند
153374.0--

2071100.0100.0100.0جمع کل

 92.4 درصــد پاســخگویانی کــه اعــالم کرده انــد بــه کرونــا مبتــال شــدند 
)24 درصــد کل نمونــه( اظهــار داشــته اند کــه بعــد از ابتــال بــه کرونــا در 
بیمارســتان بســتری نشــده اند. در حالی کــه 7.2 درصــد افــرادی کــه بــه 
کرونــا مبتــال شــده بودنــد اظهــار داشــتند بــرای طی  کــردن دوره درمانــی 

شــده اند.  بســتری 
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17-3-فوت اقوام و بستگان بر اثر کرونا
جدول شماره 28: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس فوت اقوام و بستگان بر اثر کرونا

درصدفراوانیفوت اقوام

401.9بله

202297.6خیر

90.4بی پاسخ در میان مبتالشدگان
2071100.0جمع کل

از پاســخگویان پرســیده شــد: »آیا کســی از اعضای خانواده شــما )منظور 
افــرادی کــه در حــال حاضــر بــا هــم در یــک خانــه زندگــی می کنیــد( در اثــر 
کرونــا فــوت شــده اســت؟« 97.6 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد در 
طــی مــدت شــیوع ویــروس کرونــا، فــردی از اعضــای خانــواده آنهــا در اثــر 
کرونــا فــوت نشــده اســت. در حالی کــه 1.9 درصــد افــراد اظهــار داشــته اند 

فــردی از اعضــای خانواده شــان به علــت کرونــا فــوت شــده اســت. 
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18-3-مشارکت مردمی برای رفع مشکالت اقتصادی اقشار ضعیف
جدول شماره 29:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس کمک به اقشار ضعیف برای رفع 

مشکالت اقتصادی
درصدفراوانیکمک کردن

116656.3بله کمک کردم

40319.5توان کمک نداشتم، وگرنه کمک می کردم

562.7می خواستم کمک کنم، فرد نیازمند نمی شناختم

90.4می خواستم کمک کنم، نمی دانستم از چه طریقی کمک کنم

281.4می توانستم، ولی کمک نکردم

34616.7خودم نیازمند کمک مالی دیگران هستم

633.0بی پاسخ

2071100.0جمع کل

رفــع  بــرای  روزهــا  ایــن  »آیــا  شــد:  پرســیده  پاســخگویان  از  ســوالی  در 
مشــکالت اقتصــادی اقشــار ضعیــف، شــما بــه کســی از نظــر اقتصــادی 
کمــک کرده ایــد؟«؛ بیــش از نیمــی از پاســخگویان )56.3 درصــد( اعــالم 
بیــان  نیــز  یــاری رســانده اند. 19.5 درصــد  بــه اقشــار ضعیــف  کرده انــد 
تــوان کمک کــردن نداشــته اند. 16.7 درصــد پاســخگویان نیــز  کرده انــد 

خــود نیازمنــد کمــک مالــی دیگــران بوده انــد.  
همچنیــن 2.7 درصــد افــراد پاســخگو عــدم شــناخت فــرد نیازمنــد و 0.4 
ــار  ــه اقش ــردن ب ــل کمک نک ــانی را دلی ــیوه کمک رس ــتن ش ــد ندانس درص
آســیب پذیر عنــوان کرده انــد. 1.4 درصــد پاســخگویان نیــز اعــالم کردنــد 

ــد.  ــی نکرده ان ــی اقدام ــته ول ــردن داش ــی کمک ک توانای
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جدول شماره 30: توزیع پاسخگویان بر اساس کمک به اقشار ضعیف برای رفع مشکالت 
اقتصادی به تفکیک متغیرهای جمعیت  شناختی

متغیرهای
 جمعیت 
شناختی

کمک کردن

محل تحصیالتسنجنس
سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

58.657.554.660.758.050.470.863.641.2بله کمک کردم

توان کمک 
نداشتم، وگرنه 
کمک می کردم

18.921.222.519.718.623.315.118.724.3

می خواستم 
کمک کنم، 
فرد نیازمند 
نمی شناختم

2.23.46.11.61.52.72.53.02.0

می خواستم کمک 
کنم، نمی دانستم 
از چه طریقی کمک 

کنم
0.50.41.30.10.10.30.50.50.2

می توانستم، ولی 
1.51.52.41.40.71.12.01.60.8کمک نکردم

خودم نیازمند 
کمک مالی 

دیگران هستم
18.318.313.116.521.122.29.112.631.4

5.79163.42699.234118.434کای اسکوئر

0.3270.0000.0000.000معناداری

0.0540.1260.2240.243مقدار کرامر

بــدون  افــراد  بــه  نســبت  دانشــگاهی  تحصیــالت  دارای  پاســخگویان 
اقشــار ضعیــف  بــه  کــه  کرده انــد  اعــالم  تحصیــالت دانشــگاهی بیشــتر 
جامعــه کمــک کرده انــد. از ســوی دیگــر افــراد بــدون تحصیــالت دانشــگاهی 
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نســبت بــه افــراد دارای تحصیــالت دانشــگاهی بیشــتر عنــوان کرده انــد کــه 
ــان  ــا خودش ــته اند و ی ــی الزم را نداش ــی مال ــی توانای ــته ول ــک داش ــد کم قص
نیازمنــد کمــک مالــی دیگــران هســتند. گــروه ســنی 30 تــا 44 ســال بیــش از 
ــک  ــران کم ــه دیگ ــت ب ــن وضعی ــه در ای ــد ک ــنی، گفته ان ــای س ــایر گروه ه س
کرده انــد. در حالی کــه افــراد 18 تــا 29 ســال بیشــتر عنــوان کرده انــد کــه تــوان 
کمــک نداشــتند، وگرنه کمک می کردند. شهرنشــینان نیز نســبت بــه افراد 
ســاکن در روســتا بیشــتر اعــالم کرده انــد کــه کمــک کرده انــد، در حالی کــه 
روســتاییانی کــه اظهــار کرده انــد تــوان کمــک نداشــته اند و یــا خــودم نیازمنــد 
کمک هســتم نســبت به شهرنشــینان بیشــتر بوده اســت.  در میان زنان 

و مــردان در ایــن زمینــه تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــده اســت. 

جدول شماره 31:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس کمک به اقشار ضعیف برای رفع 
مشکالت اقتصادی )شهروندان تهرانی(1

درصدکمک کردن
اردیبهشت 1400

درصد
فروردین 1399

65.141.3بله کمک کردم

16.535.2توان کمک نداشتم، وگرنه کمک می کردم

3.64.3می خواستم کمک کنم، فرد نیازمند نمی شناختم

0.50.7می خواستم کمک کنم، نمی دانستم از چه طریقی کمک کنم

2.21.8می توانستم، ولی کمک نکردم

6.913.8خودم نیازمند کمک مالی دیگران هستم

5.22.9بی پاسخ

100.0100.0جمع کل

1. در این جدول فقط یافته های مربوط به شهروندان تهرانی ذکر و مقایسه شده است.
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مقایســه دو نظرســنجی انجام شــده در دو ســال پیاپی در میان شهروندان 
تهرانــی نشــان از افزایــش میــزان کمک  کــردن بــه اقشــار ضعیــف دارد. بــا 
توجــه بــه زمــان اجــرای نظرســنجی دوم )اردیبهشــت 1400( ایــن افزایــش 
می توانــد ناشــی از زمــان اجــرا کــه در روزهــای مــاه رمضــان بــوده اســت باشــد. 

19-3-پیش بینی مدت زمان استمرار کرونا
جدول شماره 32: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیش بینی مدت زمان استمرار کرونا

درصدفراوانیمدت زمان

221.1دو هفته

311.5یک ماه

452.2دو ماه

653.1سه ماه

1577.6شش ماه

32915.9یکسال

53125.6بیشتر از یکسال

85541.3مشخص نیست

361.7بی پاسخ

2071100.0جمع کل

در ســوالی از پاســخگویان پرســیده شــد: »بــه نظــر شــما تــا چــه مدتــی همچنــان 
درگیــر کرونــا بــه شــکل فعلــی خواهیــم بــود؟« براســاس نتایــج به دســت آمده 
41.3 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد کــه زمــان مشــخصی بــرای پایــان ایــن 
دوره نمی تواننــد اعــالم کننــد. در حالی کــه بیشــترین میــزان تخمیــن مشــخص 
: بیشــتر از یــک  پایــان ایــن دوره در بیــن پاســخگویان به ترتیــب عبــارت اســت از
ســال )بــا 6.52 درصــد(، یــک ســال )بــا 15.9 درصــد( و شــش مــاه )بــا  7.6 درصــد(.
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جدول شماره 33: مقایسه سه نظرسنجی در خصوص پیش بینی مدت زمان استمرار کرونا1
پیش بینی مدت 

زمان
درصد

اردیبهشت 1400
درصد

بهمن 1399
درصد

مهر 1399
درصد

خرداد 1399

1.10.40.62.6دو هفته

1.51.40.83.5یک ماه

2.22.61.84.9دو ماه

3.14.32.49.7سه ماه

7.610.410.310.5شش ماه

15.915.423.717.1یکسال

25.620.152.637.7بیشتر از یکسال

41.340.87.613.8مشخص نیست

--1.74.5بی پاسخ

100.0100.0100.0100.0جمع کل

پژوهشــگاه  در  انجام شــده  کشــوری  نظرســنجی های  نتایــج  مقایســه 
از خــرداد 1399 تــا اردیبهشــت 1400 نشــان می دهــد، بیشــترین میــزان 
تخمیــن مــردم از اســتمرار شــرایط کرونایــی در کشــور بیــش از یــک ســال 
اســت. امــا به نظــر می رســد بــا توجــه بــه طوالنی شــدن بیمــاری کرونــا، 
بــر میــزان افــرادی کــه اظهــار کرده انــد کــه کرونــا تــا زمانــی نامشــخص 

همچنــان اســتمرار خواهــد داشــت، افــزوده شــده اســت.

1. در مهر و خرداد 1399 گزینه بی پاسخ و نمی دانم تفکیک نشده است. 
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20-3- ارزیابی عملکرد دولت در مقابله با کرونا
1-20-3- 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

درصدفراوانیمیزان اعتماد

23611.4خیلی زیاد

34516.7زیاد

56227.1تاحدی

29914.4کم

54126.1خیلی کم

884.2بی پاسخ

2071100.0جمع کل

توســط  کرونــا  فوت شــدگان  و  مبتالیــان  ارقــام  و  آمــار  بــه  درصــد   40.5
دولــت  اعتمــاد کمــی دارنــد. از ســوی دیگــر 28.1 درصــد پاســخگویان 
آمارهــای دولتــی اعالم شــده اعتمــاد دارنــد. 27.1 درصــد نیــز اعــالم  بــه 
کرده انــد کــه بــه آمــار منتشــر شــده از ســوی دولــت در خصــوص میــزان 

مبتالیــان و فوت  شــدگان ناشــی از کرونــا تــا حــدی اعتمــاد دارنــد. 
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جدول شماره 35:  مقایسه چهار نظرسنجی درخصوص اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و 
فوت شدگان کرونا توسط دولت

درصدمیزان اعتماد
اردیبهشت 1400

درصد
بهمن 1399

درصد
مهر 1399

درصد 
خرداد 1399

11.413.310.211.0خیلی زیاد

16.717.415.419.3زیاد

27.127.426.931.4تاحدی

14.412.117.211.0کم

26.122.524.321.3خیلی کم

4.27.36.15.9بی پاسخ

100.0100.0100.0100.0جمع کل

براســاس نتایــج کشــوری چهــار مــوج نظرســنجی، میــزان  اعتمــاد مــردم 
در خصــوص آمــار دولتــی در زمینــه کرونــا در اردیبهشــت 1400 نســبت بــه 
بهمــن 1399 قــدری کاهــش یافتــه اســت و از 30.7 درصــد بــه 28.1 درصــد 
رســیده اســت. امــا ایــن میــزان از تغییــر بــا توجــه بــه فاصلــه اطمینــان 

ایــن نظــر ســنجی )حاشــیه خطــا( از نظــر آمــاری قابــل اعتنــا نیســت. 
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جدول شماره 36: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و 
فوت شدگان کرونا به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای
جمعیت 
شناختی

میزان نگرانی

محل تحصیالتسنجنس
سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

27.631.023.026.936.633.421.326.637.7زیاد

26.330.427.429.428.128.928.428.926.6تاحدی

46.038.649.643.735.337.750.344.535.7کم

11.09537.49440.84523.140کای اسکوئر

0.0040.0000.0000.000معناداری

0.1200.1450.108-0.075مقدار کرامر

زنــان  بــه  مــردان )46 درصــد( نســبت  نتایــج به دســت آمده  براســاس 
در  دولــت  ارقــام  و  آمــار  بــه  کــه  کرده انــد  اعــالم  بیشــتر  درصــد(   38.6(
خصــوص مبتالیــان و فوت شــدگان در اثــر کرونــا بی اعتمادنــد. در بیــن 
، جوانــان و ســپس گــروه ســنی 30 تــا 45 ســال در  گروه هــای ســنی نیــز
قیــاس بــا گــروه ســنی بــاالی 45 ســال بیشــتر بیــان کرده انــد بــه آمــار 

دولتــی در ایــن زمینــه اعتمادکمــی دارنــد. 
ــا افــرادی کــه  پاســخگویان دارای تحصیــالت دانشــگاهی نیــز در قیــاس ب
تحصیــالت دانشــگاهی ندارنــد بیشــتر به آمــار و ارقام اعالم شــده از جانب 
دولــت در خصــوص مبتالیــان و فوت شــدگان در اثــر کرونــا بی اعتمادنــد. 
در نهایــت پاســخگویان ســاکن شــهرها نیــز در مقایســه بــا روســتاییان 

بیشــتر گفته انــد بــه ایــن نــوع آمــار دولتــی اعتمــاد کمــی دارنــد. 
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2-20-3- اعتماد به درستی 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

درصدفراوانیمیزان اعتماد

1256.0خیلی زیاد

31515.2زیاد

59128.5تاحدی

36317.5کم

56527.3خیلی کم

1125.4نظری ندارم/ بی پاسخ

2071100.0جمع کل

44.8 درصــد از پاســخگویان بــه درســتی سیاســت های دولــت در خصــوص 
کنتــرل بحــران کرونــا اعتماد ندارنــد. در مقابل، 21/2 درصد افــراد به اقدامات 
دولــت درخصــوص مدیریــت بحــران کرونــا اعتمــاد دارنــد. 28/5 درصــد افراد 
پاســخگو نیــز تــا حــدودی بــه درســتی سیاســت ها و اقدامــات دولــت بــرای 

بحــران کرونــا اعتمــاد دارند. 
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جدول شماره 38:  مقایسه سه نظرسنجی درخصوص اعتماد به درستی سیاست ها و اقدامات 
دولت برای بحران کرونا

درصدمیزان اعتماد
اردیبهشت1400

درصد
مهر 99

درصد
خرداد 99

6.06.69.4خیلی زیاد

15.212.018.5زیاد

28.525.230.2تاحدی

17.520.013.5کم

27.328.018.3خیلی کم

5.48.310.2نظری ندارم/ بی پاسخ

100.0100.0100.0جمع کل

هرچنــد میــزان  اعتمــاد مــردم بــه سیاســت های دولــت در قبــال کرونــا در 
اردیبهشــت 1400 نســبت بــه مهــر 1399 افزایــش اندکــی داشــته اســت. 
ــردم  ــادی م ــزان بی اعتم ــش می ــاهد کاه ــرداد 1399 ش ــه خ ــبت ب ــا نس ام
در ایــن زمینــه هســتیم. در ایــن جــا بایــد نظرســنجی اخیــر بــا بهمــن 
1399 مقایســه می شــد تــا اثــر مــوج اخیــر بیمــاری و ســهل گیری در دوره 

ــوروزی در نگــرش مــردم مشــاهده شــود.  تعطیــالت ن
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جدول شماره 39: توزیع پاسخگویان براساس اعتماد به درستی سیاست ها و اقدامات دولت 
برای بحران کرونا به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای
جمعیت 
شناختی

میزان نگرانی

تحصیالتسنجنس
محل 

سکونت

45 سال 44-2930-18زنمرد
و بیشتر

بدون 
تحصیالت 
دانشگاهی

دارای 
تحصیالت 
دانشگاهی

روستاشهر

22.222.717.920.128.527.314.319.531.5زیاد
27.033.428.030.331.729.931.030.329.8تاحدی

50.843.954.049.639.842.854.750.238.8کم

11.52033.48248.45132.923کای اسکوئر

0.0030.0000.0000.000معناداری

0.1130.1590.130-0.077مقدار کرامر

مــردان )50.8 درصــد( نســبت بــه زنــان )43.9 درصــد( اعتمــاد کمتــری 
بــه درســتی سیاســت ها و اقدامــات دولــت بــرای بحــران کرونــا دارنــد. 
جوانــان )افــراد 18 تــا 29 ســال( نیــز نســبت بــه ســایر گروه هــای ســنی، 
کرونــا  وضعیــت  درخصــوص  دولــت  سیاســت های  درســتی  بــه  کمتــر 
ــا افزایــش ســن پاســخگویان شــاهد افزایــش اعتمــاد  اعتمــاد دارنــد و ب

در ایــن زمینــه هســتیم.
کــه  افــرادی  بــه  نســبت  دانشــگاهی  تحصیــالت  دارای  پاســخگویان   
تحصیــالت دانشــگاهی ندارند بیشــتر به سیاســت های دولت در قبال 
بحران کرونا بی اعتمادند. افراد ساکن شهرها در مقایسه با روستاییان 
اعتمــاد کمتــری به درســتی سیاســت های دولت در خصــوص وضعیت 

کرونا در ایران دارند. 
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 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

3-20-3- ارزیابی عملکرد دولت
جدول شماره 40: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ارزیابی عملکرد دولت

درصدفراوانینمره به عملکرد دولت

21610.4صفر

41420.0یک تا پنج

49724.0شش تا ده

45221.8یازده تا پانزده

1728.3شانزده تا نوزده

1396.7بیست

1818.7نمی دانم/ بی پاسخ

2071100.0جمع کل

9.45میانگین

در ادامــه از پاســخگویان خواســته شــد بــه عملکــرد دولــت در مدیریــت 
بحــران کرونــا از 0 تــا 20 نمــره دهنــد. براســاس نتایــج جــدول 36 میانگیــن 
نمــره داده شــده توســط پاســخگویان بــه عملکــرد دولــت در مدیریــت 

کرونــا 9.45 اســت. 
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دیدگاه مردم در خصوص کرونا 
 )مطالعه کشوری( موج پنجم

جدول شماره 41: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ارزیابی عملکرد دولت
نمره به عملکرد 

دولت
درصد

اردیبهشت 1400
درصد

بهمن 99
درصد

مهر 99
درصد

خرداد 99

10.410.98.33.7صفر

20.015.623.413.3یک تا پنج

24.021.829.318.5شش تا ده

21.820.811.525.7یازده تا پانزده

8.310.38.515.6شانزده تا نوزده

6.77.58.610.9بیست

8.713.210.412.4نمی دانم/ بی پاسخ

100.0100.0100.0100.0جمع کل
9.459.989.5312.08میانگین1

مقایســه یافته هــای نظرســنجی کشــوری پژوهشــگاه نشــان می دهــد، 
نمــره عملکــرد دولــت در قبــال مدیریــت کرونــا از خــرداد 1399 تاکنــون 
)اردیبهشــت1400( تغییــر چندانــی نکــرده اســت. هرچنــد بــا شــروع پیــک 
از  ارزیابــی عملکــرد دولــت  در  اندکــی  کاهــش رضایــت  چهــارم شــاهد 

ــوی مــردم هســتیم.  س

1. میانگیــن هــای ایــن جــدول بــر اســاس پاســخگویان معتبــر )یعنــی حــذف بــی پاســخ / 
اســت. شــده  محاســبه  نمی دانــم( 


