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پیگیری کرده اند.

36.7 درصد افراد پاسخگو موافق توقف چاپ مطبوعات کاغذی به مدت 
یک هفته بوده اند.

77.5 درصــد پاســخگویان کامــاًل و یــا در ســطح زیــادی خودقرنطینگــی را 
رعایت کرده اند.

53.1 درصــد از پاســخگویانی کــه نتوانســته اند شــرایط خودقرنطینگــی را 
رعایت کنند، اقتضای نوع شغل را اصلی ترین دلیل برشمرده اند.

تمام دستور العمل های بهداشتی در سطح حداکثری توسط پاسخگویان 
رعایــت شــده اســت. در بین ایــن دســتورالعمل ها شست وشــوی مکرر 
دســت ها )بــا فراوانــی 91.7 درصــد( بیشــتر توســط پاســخگویان جــدی 
انگاشــته شــده اســت و رعایت فاصله فیزیکی تا 1/5 متر )با فراوانی 64.8 

درصد( کمتر از سایر موارد توسط پاسخگویان رعایت شده است.

43.9 درصد پاســخگویان اعالم کرده اند به ســختی توانســته اند ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده تهیه کنند.

تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی )بــا فراوانــی 56.1 درصــد( و فعالیــت در 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی )بــا فراوانــی40 درصــد( عمده تریــن راه های 

گذران اوقات فراغت پاسخگویان در خودقرنطینگی بوده است. 

87.4 درصــد پاســخگویان هیــچ کــدام از خدمات فرهنگی آنالین )شــامل 
، تئاترهــای آنالیــن و خریــد یــا مطالعــه  کنســرت های آنالیــن ویــژه نــوروز

کتاب های اینترنتی( در روزهای قرنطینه را مصرف نکرده اند.

ترس و نگرانی از بیماری )با فراوانی 56.9 درصد( و کاهش درآمد )با فراوانی 
54.3 درصد( اصلی ترین نگرانی و مشکالت پاسخگویان در شرایط ناشی 

از کرونا بوده است.

مهم ترین 
یافته های نظرسنجی



23

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

در خصوص دیدگاه شهروندان
 در خصوص کرونا  )مطالعه کشوری( موج اول

60.5 درصد پاسخگویان در شرایط پیش آمده ناشی از کرونا بیشتر از قبل 
به درگاه خدا دعا می کنند. 

34.2 درصد پاســخگویان با این ادعا که »مسائل و مشکالتی که ویروس 
کرونــا ایجادکــرده منجــر بــه ایجاد ســواالت اعتقــادی جدیدی برایم شــده 

است« مخالف و 25.5 درصد با این مساله موافق هستند. 

41.3 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند به اقشار ضعیف یاری رسانده اند. 

61.3 درصد پاســخگویان از ابتالی خود یا یکی از اعضای خانواده شــان به 
ویروس کرونا بسیار نگرانند.

37.3 درصــد پاســخگویان با خوانــدن دعا، نماز و قــرآن،20 درصد با ورزش 
کــردن و 19.3 درصــد بــا گــوش دادن به موســیقی تالش می کننــد آرامش 

خود را با وجود نگرانی از کروناحفظ کنند

93.7 درصــد پاســخگویان اعــالم کرده انــد کــه خــود و هیچ یــک از اعضــای 
خانواده شان به ویروس کرونا مبتال نشده اند.

97.7 درصــد افــراد پاســخگو اعــالم کرده انــد هیچ یک از اعضــای درجه یک 
خانواده شان در اثر کرونا فوت نشده است.

مورد قبول ترین پیشنهاد از سوی پاسخگویان برای کنترل کرونا قرنطینه 
کردن اجباری مردم در خانه ها توســط دولت )با فراوانی 46.2 درصد( بوده 

است.

در زمینــه پیشــنهادات و محدودیت هــای مرتبــط بــا کرونــا 91.3 درصــد 
پاسخگویان با ادامه خانه نشینی و خودقرنطینگی، 82.2 درصد با تعطیلی 
کافه و رستوران ها و 81.7 درصد با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها  موافق 
بوده انــد. از ســوی دیگر 77.4 درصــد افراد با برگــزاری نمازهای جمعه، 75 
درصــد بــا بازگشــایی اماکــن دینــی، 61.1 درصــد بــا آغاز بــه کار همــه ادارات 
دولتی به صورت عادی از پایان فروردین و 57.4 درصد با آغاز به کار عادی 

همه فعالیت های اقتصادی از آخر فروردین مخالف هستند.

34.3 درصد پاسخگویان به آمار اعالم شده توسط دولت درباره مبتالیان 
و درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا اعتماد کمی دارند. 

32.7 درصــد پاســخگویان به میــزان کمی به اقدامــات دولت در خصوص 
مدیریت کرونا اعتماد دارند. 

میانگیــن نمره پاســخگویان به اقدامــات دولت در مقابله بــا کرونا )از 0 تا 
10( 5.33 است.

18.3 درصد پاسخگویان پیش بینی کرده اند که کشور تا سه ماه آینده به 
شکل فعلی درگیر ویروس کرونا خواهد بود. 
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 مقدمه
کرونــا ویــروس جدیــد 2019 کــه تحــت عنــوان کوویــد 19 از آن نــام بــرده 
 همه دنیا درگیر این 

ً
می شود، از شهر ووهان چین شروع شد و حاال تقریبا

ویروس شــده اند. بیماری که گفته می شــود قدرت باالی سرایت آن، باعث 
تفاوت کرونا ویروس با سایر بیماری هایی همچون آنفلوانزا، سارس، مرس 
و… شده است. در کشور ما نیز حدود دو ماه است مقامات رسمی وجود و 
شــیوع آن را اعالم کرده اند و براســاس آن سیاست ها و اقداماتی در راستای 
کنتــرل و کاهــش مبتالیــان و قربانیــان آن صــورت گرفته اســت. از تعطیلی 
مــدارس و دانشــگاه ها در اولیــن روزهای اســفندماه تا ممنوعیــت برگزاری 
هرگونه مراسم و شیفت بندی حضور کارمندان و ...  از جمله این اقدامات 
بوده است. بر این اساس می توان گفت اصلی ترین و مهم ترین موضوع روز 
ایــران و جهــان به این بیماری همه گیر و خطرناک و حواشــی آن بر می گردد. 
لــذا مطالعــه افکار عمومی درخصوص این موضوع و آگاهــی از دغدغه ها و 
نگرانی های ذهنی شهروندان در این خصوص حائز اهمیت است. بر همین 
اساس گروه افکارسنجی و مطالعات افکار عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نظرسنجی ای در این زمینه انجام 

داده است. 
داده های این نظرســنجی با اســتفاده از پرسشــنامه و به صورت تلفنی 
در روزهــای  25 تــا 28 فروردین ماه گردآوری شــده اســت. جامعــه آماری این 
نظرسنجی را شهروندان 18 سال و باالتر ساکن در مراکز استان ها تشکیل 
می دهــد و 1259 نفــر بــه روش تصادفی انتخاب شــدند و مورد پرســش قرار 

گرفتند.
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11- مشخصات فردی- مشخصات فردی

جدول شماره1: مشخصات عمومی پاسخگویان

درصدفراوانیمشخصات عمومی

62950.0مردجنس
63050.0زن

سن

2420116.0-18 سال
3435027.8-25 سال
4432926.1-35 سال
5420216.0-45 سال

5517413.8 سال به باال
30.2بی پاسخ
38.26میانگین

تحصیالت

282.2بی سواد
1078.5ابتدایی

12710.1راهنمایی
564.4متوسطه

41533.0دیپلم
1139.0کاردانی

27722.0کارشناسی
887.0کارشناسی ارشد

171.4دکترا
312.5بی پاسخ
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وضعیت 
فعالیت

44535.3شغل آزاد
38630.7خانه دار

14511/5کارمند بخش دولتی
836.6کارمند بخش خصوصی

776.1بازنشسته
665.3دانشجو و دانش آموز

383/0بیکار
40/3سرباز
60.5سایر

90.7بی پاسخ

وضعیت 
مسکن

81965.1مالک
38230.3مستاجر

352.8سایر
231.8بی پاسخ

 

2-    یافته های نظرسنجی
1-2-منابع پیگیری اخبار

1-1-2- منابع کسب اخبار کرونا
جدول شماره 2: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منابع پیگیری اخبار مربوط به کرونا

درصد فراوانیفراوانیمنابع 

86068.3رادیو و تلویزیون

25620.3شبکه  های اجتماعی مجازی

362.9خبرگزاری  ها و سایت  های اینترنتی

231.8شبکه  های ماهواره  ای

100.8همکاران و آشنایان

10.1روزنامه  ها

90.7سایر

574.5پیگیری نمی  کنم

70.6بی  پاسخ

1259100.0جمع کل

اکثریت پاسخگویان )68.3( اخبار مربوط به کرونا را معموال از طریق رادیو و 
تلویزیون پیگیری کرده اند. 20.3 درصد آنان نیز با استفاده از شبکه های اجتماعی 
مجازی پیگیر اخبار کرونا بوده اند. بعد از آن به ترتیب خبرگزاری ها و سایت های 
اینترنتی )2.9 درصد(، شــبکه های ماهواره ای )1.8 درصد(، همکاران و آشنایان 
)0.8 درصد( و روزنامه ها )0.1 درصد( اصلی ترین منابع خبری پاسخگویان برای 

به دست آوردن اخبار مرتبط با مساله کرونا در کشور بوده اند. 
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جدول شماره 3: توزیع پاسخگویان بر اساس منابع پیگیری اخبار مربوط به کرونا به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای
 زمینه ای 

منابع

تحصیالتسنجنس

رد
18زنم

-2
9

30
-4

4

شتر
 بی

ل و
سا

 5
4

ت 
یال

ص
تح

ن 
دو

ب
هی

گا
ش

دان

ت 
یال

ص
تح

ی 
دارا

هی
گا

ش
دان

64.771.955.069.079.577.155.3رادیو و تلویزیون

شبکه های اجتماعی 
21.019.732.219.610.913.231.4مجازی

خبرگزاری ها و 
3.52.22.43.32.72.33.6سایت های اینترنتی

2.41.31.81.72.11.52.4شبکه های ماهواره ای

2.22.02.41.42.41.72.4سایر

6.22.96.25.02.44.24.9پیگیری نمی کنم

15.60970.47677.810کای اسکوئر

0.0480.0000.000سطح معناداری

0.1110.1670.252ضریب

بر اســاس نتایــج جدول فوق زنان نســبت به مردان بیشــتر از طریق 
رادیــو و تلویزیــون اخبــار کرونا را پیگیــری کرده اند. در گروه های ســنی نیز 
افــراد بــاالی 45 ســال بیشــتر از ســایر گروه های ســنی برای کســب اخبار 
کرونــا به رادیــو و تلویزیون رجوع کرده اند و با کاهش ســن پاســخگویان 
اســتفاده از این رســانه ها بــرای پیگیری اخبــار کرونا نیز کاهــش می یابد. 
همچنین پاسخگویانی که فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند در قیاس 
با پاسخگویانی که تحصیالت دانشگاهی دارند بیشتر از رادیو و تلویزیون 

برای به دست آوردن اخبار کرونا استفاده کرده اند.

از سوی دیگر مردان در مقایسه با زنان بیشتر از شبکه های اجتماعی 
بــرای کســب اخبار مربــوط به کرونــا اســتفاده کرده اند. در بیــن گروه های 
ســنی جوانــان بیشــتر از دیگر گروه ها شــبکه های اجتماعی مجــازی را به 
عنوان منبع خبری برگزیده اند. افراد دارای تحصیالت دانشگاهی نسبت 
به پاســخگویانی که تحصیالت دانشــگاهی ندارند بیشــتر از شــبکه های 

اجتماعی برای کسب خبر در حوزه کرونا استفاده کرده اند.
 

2-1-2- منابع کسب خبر
جدول شماره 4: نظر پاسخگویان در خصوص توقف یک هفته ای روزنامه های چاپی

درصد فراوانیفراوانیمیزان موافقت
46236.7بله
19215.3خیر

53242.3نظری ندارم
735.8بی پاسخ
1259100.0جمع کل

در ســوالی از پاســخگویان پرســیده شــد: »احتمــاال اطالع داریــد که در 
وضعیت فعلی روزنامه های چاپی )یعنی انتشــار به صورت کاغذی( برای 
جلوگیری از شــیوع کرونا به مدت یک هفته متوقف شــده  بود. آیا با این 
تصمیــم موافــق بودید؟«؛ 36.7 درصد افراد پاســخگو موافق توقف چاپ 
مطبوعات کاغذی و 15.3 درصد مخالف این تصمیم بوده اند. 42.3 درصد 

پاسخگویان نیز نظری در این زمینه نداشته اند. 
کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد در  پاســخگویانی  از ســوی دیگــر 
مقایسه با پاسخگویان فاقد تحصیالت دانشگاهی بیشتر اعالم کرده اند 
موافق توقف چاپ کاغذی مطبوعات در بازه زمانی یک هفته ای هستند. 
بین متغیرهای جنس و سن و موافقت با توقف یک هفته ای مطبوعات 

کاغذی نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.
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2-2- رعایت مقررات و دستورالعمل های بهداشتی
1-2-2- رعایت خودقرنطینگی )در خانه ماندن(

جدول شماره 5: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان رعایت خودقرنطینگی
 )در خانه ماندن( 

درصد فراوانیفراوانیمیزان موافقت
71256.6کامال
26320.9زیاد

19715.6تاحدودی
413.3کم

423.3اصال
40.3بی پاسخ
1259100.0جمع کل

در ادامــه از پاســخگویان دربــاره میزان رعایت خودقرنطینگی ســوال 
پرســیده شــد که 77.5 درصد پاســخگویان بیان کرده اند که کاماًل و یا در 
ســطح زیــادی خودقرنطینگــی را رعایــت کرده انــد. این در حالی اســت که 
6.6 درصد افراد پاســخگو در ســطح کــم خودقرنطینگــی را رعایت کرده یا 
اصــاًل پایبنــد به خودقرنطینگی نبوده اند. 15.6 درصد پاســخگویان نیز تا 

حدودی خودقرنطینگی را اجرا کرده اند.

جدول شماره 6: توزیع پاسخگویان بر اساس براساس رعایت خودقرنطینگی )در خانه ماندن( 
به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی

 متغیرهای
جمعیت  شناختی

رعایت خودقرنطینگی

تحصیالتسنجنس

رد
18زنم

-2
9

30
-4

4

شتر
 بی

ل و
سا

 45

ت 
یال

ص
تح

ن 
دو

ب
هی

گا
ش

دان

ت 
یال

ص
تح

ی 
دارا

هی
گا

ش
دان

67.388.171.877.084.080.473.5زیاد

22.29.220.215.412.013.219.6تاحدودی

10.52.78.07.64.06.46.9کم
9.768-79.833کای اسکوئر

0.0000.0000.008معناداری

0.0770.089-0.252ضریب

زنــان و مردان هــر دو در حد زیادی به خودقرنطینگی پایبند بوده اند اما 
زنان )با فراوانی 88.1 درصد( نسبت به مردان )با فراوانی 67.3 درصد( بیشتر 
در خانــه مانــده و شــرایط آن را رعایــت کرده انــد. در همه گروه های ســنی نیز 
اکثریــت افراد خودقرنطینگی را اجرا کرده اند، با این حال پاســخگویان گروه 

سنی باالی 45 سال بیشتر به خودقرنطینگی پایبند بوده اند. 
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2-2-2- دالیل عدم رعایت کامل خودقرنطینگی
جدول شماره 7: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس  دالیل عدم رعایت خودقرنطینگی 

)در خانه ماندن(

درصد فراوانیدالیل
فراوانی

درصد فراوانی افرادی که 
خودقرنطینگی را رعایت 

نکرده اند
1108.753.1اقتضای نوع شغل

وضعیت معیشتی و ضرورت 
کسب درآمد

534.225.6

از نظرم خودقرنطینگی ضرورتی 
ندارد

161.37.7

عدم تعطیلی شغل از سوی 
کارفرما

80.63.9

201.69.7سایر
-776.1بی پاسخ

افرادی که خودقرنطینگی را رعایت 
-97577.4کرده اند

1259100.0100.0جمع کل

در ادامه از پاسخگویانی که نتوانسته اند شرایط خودقرنطینگی را رعایت 
کنند پرسیده شد: »چرا نتوانستید خود قرنطینگی را کامال رعایت کنید؟«؛ 
بیش از نیمی از این دسته از پاسخگویان )53.1 درصد( اقتضای نوع شغل 
را اصلی ترین دلیل برشــمرده اند. بعد از آن به ترتیب وضعیت معیشــتی و 
ضرورت کســب درآمد )با فراوانی 25.6 درصد(، عدم ضرورت خودقرنطینگی 
)با فراوانی 7.7 درصد( و عدم تعطیلی شــغل از ســوی کارفرما )با فراوانی 3.9 
درصد( دیگر دالیل پاسخگویانی است که خودقرنطینگی را رعایت نکرده اند.   

3-2-2- رعایت دستورالعمل های بهداشتی
جدول شماره 8:  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 
بی پاسخنمی کنم

رعایت فاصله فیزیکی تا 
1/564.828.72.62.71.2 متر

عدم دست دادن و 
88.69.10.91.30.2روبوسی کردن

استفاده از ماسک و 
69.619.53.76.80.5دستکش

عدم رفت و آمد با فامیل 
81.915.41.61.00.2و آشنایان

ماندن در خانه و رعایت 
75.118.12.93.70.2قرنطینگی

شست وشو و ضدعفونی 
کردن وسایل خریداری 

شده از بیرون
85.59.82.12.10.4

شست وشوی مکرر 
دستها به ویژه وقتی از 

بیرون می آیند
91.76.60.90.60.3

در ادامه میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط پاسخگویان 
مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس پاسخ های آنان تمام دستور العمل ها 
در ســطح حداکثــری رعایــت شــده اســت. در بیــن ایــن دســتورالعمل ها 
شست وشــوی مکرر دســت ها )با فراوانــی 91.7 درصد(، عدم دســت دادن 
و روبوســی کردن )با فراوانی 88.6  درصد(، شست وشــو و ضدعفونی کردن 
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وســایل خریداری شــده از بیرون )با فراوانی 85.5 درصد( و عدم رفت و آمد 
با فامیل و آشنایان )با فراوانی 81.9 درصد( بیشتر توسط پاسخگویان جدی 
انگاشته شده است. همچنین در بین موارد فوق رعایت فاصله فیزیکی تا 
1/5 متر )با فراوانی 64.8 درصد( و استفاده از ماسک و دستکش )با فراوانی 

69.6 درصد( کمتر از سایر موارد توسط پاسخگویان رعایت شده است.

4-2-2- تهیه مواد ضدعفونی کننده و ماسک
جدول شماره 9:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تهیه مواد ضدعفونی کننده و ماسک

تهیه مواد ضدعفونی کننده 
درصد فراوانیفراوانیو ماسک

47838.0بله به راحتی تهیه کردم
به دشواری توانستم 

55343.9پیدا کنم

15812.5خیر نتوانستم پیدا کنم
به لحاظ مالی توان خرید 

574.5نداشتم

131.0بی پاسخ
1259100.0جمع کل

43.9 درصد پاســخگویان اعالم کرده اند به ســختی توانسته اند ماسک 
و مــواد ضدعفونی کننــده تهیــه کننــد. از ســوی دیگــر 38 درصــد بــه راحتی 
توانســته اند موارد مذکور را بخرند. 12.5 درصد اصال نتوانســته اند ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده تهیه کنند. در نهایت 4.5 درصد پاسخگویان به لحاظ 

مالی توان خرید این کاالها را نداشته اند.

3-2- اوقات فراغت در شرایط کرونایی
1-3-2- گذران اوقات فراغت در ایام خودقرنطینگی

جدول شماره 10: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس چگونگی گذران اوقات فراغت1 

درصد فراوانیفراوانیفعالیت ها
70656.1تماشای برنامه های تلویزیون

50340.0فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی
35728.4سرگرمی و بازی 

33526.6مطالعه کتاب    
24019.1گفت وگو با اعضای خانواده

22818.1تماشای فیلم  های سینمایی   
18614.8تماس تلفنی با دوستان و آشنایان      

16212.9انجام کارهای عقب مانده        
937.4گوش دادن به موسیقی

1028.1فعالیت های هنری          
927.3تماشای برنامه های ماهواره ای

907.1فعالیت های ورزشی

در ســوالی از پاســخگویان پرسیده شــد: »با توجه به خودقرنطینگی 
و تعطیلــی ناشــی از کرونــا، وقــت اضافی و فراعــت خود را بیشــتر با کدام 
یــک از ایــن مــوارد پــر مــی کنیــد؟«؛  بیــش از نیمــی از پاســخگویان )56.1 
درصــد( اعالم کرده اند برنامه های تلویزیونی را تماشــا می کنند. فعالیت 
در شــبکه های اجتماعــی مجــازی )با فراوانــی 40 درصد(، ســرگرمی و بازی 
بــا فرزنــدان و اعضــای خانواده )بــا فراوانی28.4 درصــد(، مطالعه کتاب )با 
فراوانی 26.6 درصد(، گفت وگو با اعضای خانواده )با فراوانی 19.1 درصد( و  
تماشای فیلم  های سینمایی )با فراوانی 18.1 درصد( عمده ترین مواردی 
است که افراد از طریق آن اوقات فراغت خود را در شرایط خودقرنطینگی 

سپری می کنند.

1. در این ســوال به دلیل آن که پاســخگو می توانســت بیش از یک گزینه را انتخاب کند، جمع 
کل بیشتر از 100 شده است.
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جدول شماره 11: چگونگی گذران اوقات فراغت به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان 

       متغیرهای       
جمعیت
  شناختی

فعالیت 

تحصیالتسنجنس

زنمرد

سکوئر
کای ا

معنی داری

18-29

30-44

شتر
سال و بی

 45

سکوئر
کای ا

معنی داری

ت 
صیال

بدون تح
شگاهی

دان

ت 
صیال

دارای تح
شگاهی

دان

سکوئر
کای ا

معنی داری

تماشای 
برنامه  های 

تلویزیون
53.458.73.6060.05850.054.863.613.9870.00160.749.614.8120.000

فعالیت در 
شبکه  های 

اجتماعی مجازی
39.340.60.2450.62150.641.528.537.1730.00031.951.446.8150.000

21.335.430.7720.00024.635.421.524.3300.00029.326.11.5150.218سرگرمی و بازی 

25.128.11.4270.23225.723.831.46.7100.03520.336.238.1280.000مطالعه کتاب    

گفتگو با اعضای 
17.221.02.9180.08818.017.921.82.5350.28217.521.12.4810.115خانواده

تماشای 
فیلم  های 

سینمایی   
18.417.80.0940.76019.517.517.80.6000.74115.422.710.3760.001

تماس تلفنی 
با دوستان و 
آشنایان      

11.418.111.0500.00114.513.517.02.2510.32413.017.44.6440.031

انجام کارهای 
7.917.827.1200.00010.411.617.08.4190.01511.914.82.2010.138عقب مانده        

گوش دادن به 
7.37.50.100.9219.87.05.94.1890.1235.310.712.4450.000موسیقی

فعالیت  های 
4.112.126.5840.0008.07.98.50.1100.9466.510.56.2380.013هنری          

تماشای 
برنامه های 
ماهواره ای

8.66.03.0290.0828.36.57.71.1420.5654.910.915.7340.000

فعالیت  های 
9.77.51.5650.21111.47.76.45.5040.0646.911.87.4260.006ورزشی

بــر اســاس یافته های این نظرســنجی پاســخگویان گروه ســنی باالی 
45 ســال نســبت بــه دیگــر گروه هــای ســنی بــه میــزان بیشــتری اوقــات 
فراغــت خــود در دوران خودقرنطینگــی را از طریــق تماشــای برنامه هــای 
تلویزیونی ســپری می کنند. همچنین افراد بدون تحصیالت دانشــگاهی 
در قیاس با پاسخگویانی که تحصیالت دانشگاهی دارند میزان بیشتری 
از وقت اضافی خود در شــرایط کنونی را با تماشــای برنامه های تلویزیونی 
 زمان مشابهی را در این ایام به 

ً
می گذرانند. همچنین زنان و مردان تقریبا

تماشای تلویزیون اختصاص داده اند.
از ســوی دیگر جوانان در مقایســه با ســایر گروه های ســنی به میزان 
بیشــتری زمــان اوقــات فراعــت ناشــی از خودقرنطینگــی را بــا فعالیــت در 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی ســپری می کننــد. افــراد دارای تحصیــالت 
دانشگاهی نیز نسبت به افرادی که تحصیالت دانشگاهی ندارند بیشتر 
برای گذران وقت به شبکه های اجتماعی مجازی مراجعه می کنند. زنان و 
مردان نیز از نظر زمان اختصاص داده به فعالیت در شبکه های اجتماعی 

در دوران خودقرنطینگی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
همچنین زنان در مقایســه با مردان، بخش بیشــتری از زمان اضافی 
خود در این شــرایط را صرف بازی با فرزندان و ســرگرمی با اعضای خانواده  
می کنند. در بین گروه های ســنی نیز افراد 30 تا 44 ســال نســبت به دیگر 
گروه های ســنی بخش بیشــتری از اوقات فراغتشــان را به بازی با اعضای 
خانواده اختصاص می دهند. در نهایت بین پاسخگویان دارای تحصیالت 
دانشــگاهی و افراد بدون تحصیالت دانشــگاهی تفــاوت چندانی در این 

زمینه وجود ندارد.
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2-3-2- استفاده از خدمات فرهنگی  -  هنری آنالین
جدول شماره 12: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس استفاده از خدمات فرهنگی - هنری آنالین2 

درصد فراوانیفراوانیخدمات فرهنگی - هنری
292.3کنسرت های آنالین ویژه نوروز        

80.6تئاترهای آنالین           
1007.9خرید یا مطالعه کتاب های اینترنتی

110087.4هیچکدام

اکثریت پاســخگویان )87.4 درصد( هیچ کدام از خدمات فرهنگی 
آنالیــن در روزهای قرنطینه را مصرف نکرده اند. با این حال 7.9 درصد 
افــراد کتاب هــای اینترنتی را خرید یــا مطالعه کرده انــد، 2.3 درصد آنان 
کنســرت های آنالین ویژه نوروز را مشــاهده و در نهایت 0.6 درصد نیز 

تئاترهای آنالین را تماشا کرده اند.

2. در این ســوال به دلیل آن که پاســخگو می توانســت بیش از یک گزینه را انتخاب کند، جمع 
کل بیشتر از 100 شده است.

4-2- مشکالت ناشی از کرونا
جدول شماره 13: توزیع فراوانی پاسخگویان 

براساس مسائل و مشکالت پیش آمده در روزهای کرونایی 

درصد فراوانیفراوانیمسائل و مشکالت
71656.9ترس و نگرانی از بیماری

68454.3کاهش درآمد
54743.4مشکل در پرداخت قسط 

48338.4وسواسی شدن
34027.0از دست دادن شغل

28422.6افسردگی
27922.2تاخیر در پرداخت اجاره خانه

20116.0دعوا و اختالف بین اعضای خانواده

در ادامه از پاســخگویان درباره پیش آمِد برخی مســائل و مشــکالِت 
ناشی از کرونا در جامعه و تجربه آنان در این مورد سوال پرسیده شد. بر 
اساس نتایج جدول فوق ترس و نگرانی از بیماری )با فراوانی 56.9 درصد( 
و کاهــش درآمــد )با فراوانی 54.3 درصد( اصلی ترین نگرانی و مشــکالت 
پاســخگویان در شرایط کنونی است. بعد از این دو به ترتیب مشکل در 
پرداخت قسط )با فراوانی 43.4 درصد(، وسواسی شدن )با فراوانی 38.4 
درصد(، از دست دادن شغل )با فراوانی 27 درصد(، افسردگی )با فراوانی 
22.6 درصد(، تاخیر در پرداخت اجاره خانه )با فراوانی 22.2 درصد( و دعوا 
و اختالف بین اعضای خانواده )با فراوانی 16 درصد( از دیگر مشــکالت و 

نگرانی های پاسخگویان در این روزها می باشند.
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جدول شماره 14: مسائل و مشکالت پیش آمده در روزهای کرونایی به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی 
پاسخگویان 

       متغیرهای       
جمعیت
  شناختی

مسائل 

تحصیالتسنجنس

زنمرد

سکوئر
کای ا

معنی داری

18-29

30-44

شتر
سال و بی

 45

سکوئر
کای ا

معنی داری

ت 
صیال

بدون تح
شگاهی

دان

ت 
صیال

دارای تح
شگاهی

دان

سکوئر
کای ا

معنی داری

ترس و نگرانی از 
50.763.021.0750.00055.060.353.56.2920.17852.463.618.6600.000بیماری

60.747.922.9920.00054.462.442.636.1960.00059.247.218.4380.000کاهش درآمد

مشکل در 
46.740.27.3260.02640.849.637.017.9230.00147.936.415.7560.000پرداخت قسط 

31.245.630.0800.00040.241.532.410.4820.03335.942.14.8360.028وسواسی شدن

از دست دادن 
29.424.64.5650.10225.432.720.224.5080.00031.520.420.9420.000شغل

20.025.15.2760.05720.425.520.27.2210.12524.020.92.3860.303افسردگی

تاخیر در پرداخت 
24.020.33.0980.21223.428.412.035.4510.00025.916.621.3680.000اجاره خانه

دعوا و اختالف 
بین اعضای 

خانواده
16.115.90.3380.84417.516.414.16.2180.18316.615.41.0330.597

بــر اســاس نتایــج جدول فــوق، زنان نســبت به مــردان بیشــتر دچار 
نگرانــی ناشــی از ابتــال بــه ویــروس کرونــا بوده انــد. پاســخگویان دارای 
تحصیالت دانشگاهی نیز در قیاس با افراد بدون تحصیالت دانشگاهی 
بیشتر ترس ابتال به این ویروس را داشته اند. همچنین همه گروه های 

سنی گرفتار ترس و استرس ابتال به ویروس کرونا شده اند.
از ســوی دیگر مردان در مقایســه با زنان بیشــتر دچار کاهش درآمد 
شــده اند. در بیــن گروه هــای ســنی، پاســخگویان 30 تــا 44 ســال بیشــتر 
اعــالم کرده اند شــرایط کنونی منجر به کاهش درآمدشــان شــده اســت. 
پاســخگویان بــدون تحصیــالت دانشــگاهی نیــز نســبت بــه افــرادی که 

تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد بیشــتر با مشــکل کاهــش درآمــد مواجه 
شده اند.

همچنین مردان نسبت به زنان بیشتر در پرداخت قسط  به مشکل 
برخورده انــد. گــروه ســنی 30 تــا 44 ســال نیــز بیشــتر از ســایر گروه هــا در 
بازپرداخــت اقســاطش دچار مشــکل شــده اســت. پاســخگویان بدون 
تحصیالت دانشــگاهی نیز نســبت به افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 

بیشتر در پرداخت باقی مانده اقساط خود ناکام مانده اند.

5-2- تاثیرات مذهبی و اعتقادی کرونا
1-5-2- دعا کردن 

جدول شماره 15:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان دعا کردن بیشتر از قبل 

درصد فراوانیفراوانیبیشتر شدن میزان دعا کردن

30324.1کامال موافقم

45836.4موافقم

22317.7نه موافق نه مخالف

776.1مخالفم

231.8کامال مخالفم

17513.9بی پاسخ

1259100.0جمع کل

در این بخش از پاســخگویان خواســته شــد میــزان موافقت خود با 
این گونه را بیان کنند: »در این شرایط پیش آمده بیشتر از قبل به درگاه 
خدا دعا می کنم«. بر اســاس نتایج جدول فوق 60.5 درصد پاســخگویان 
موافق و تنها 7.9 درصد آنان با جمله مذکور مخالف بوده اند. 17.7 درصد 

افراد پاسخگو نیز در این زمینه نظری بینابین داشته اند.
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جدول شماره 16: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان دعا کردن بیشتر از قبل به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان

 متغیرهای
جمعیت  شناختی

بیشتر شدن 
میزان دعا کردن

تحصیالتسنجنس

رد
18زنم

-2
9

30
-4

4

شتر
 بی

ل و
سا

 45

ت 
یال

ص
تح

ن 
دو

ب
هی

گا
ش

دان

ت 
یال

ص
تح

ی 
دارا

هی
گا

ش
دان

64.575.862.567.681.173.664.9موافقم

23.817.423.422.814.919.122.7نه موافق نه مخالف

11.76.814.19.64.07.212.4مخالفم
--17.484کای اسکوئر

0.0000.0000.001معناداری

0.1250.095-0.127ضریب

بر اساس نتایج جدول فوق زنان نسبت به مردان بیشتر با این گویه - 
این شرایط پیش آمده بیشتر از قبل به درگاه خدا دعا می کنم- موافقند. در 
بین گروه های ســنی، افراد باالی 45 ســال در قیاس با سایر گروه های سنی 
بیشترین میزان موافقت را در این خصوص داشته اند. پاسخگویان بدون 
تحصیالت دانشگاهی نیز در مقایسه با افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 
بیشــتر با تاثیرگذاری مثبت شــرایط کنونی بر میزان دعاکردن شــان موافق 

بوده اند.

2-5-2- تردید در اعتقادات دینی 
جدول شماره 17:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ایجاد تردید در اعتقادات دینی 

درصد فراوانیفراوانیتردید دینی

745.9کامال موافقم

24719.6موافقم

29223.2نه موافق نه مخالف

31124.7مخالف

1209.5کامال مخالف

21517.1بی پاسخ

1259100.0جمع کل

در ادامه موضوع قبلی از پاســخگویان خواســته شد میزان موافقت 
یا مخالفت خود با این جمله را نیز بیان کنند: »مســائل و مشــکالتی که 
این بیماری ایجادکرده باعث ایجاد سواالت اعتقادی جدیدی برایم شده 
است«. نتایج بدست آمده نشان می دهند که 34.2 درصد پاسخگویان، 
تاثیــر مشــکالت ناشــی از کرونــا بــر ایجــاد ســواالت جدیــد اعتقــادی را رد 
کرده اند. از سوی دیگر 25.5 درصد افراد تایید کرده اند که این مسائل و 
مشکالت باعث ایجاد سواالت اعتقادی جدیدی برای آنها شده اند. 23.2 

درصد پاسخگویان نیز با گویه مذکور نه موافق و نه مخالف هستند.
مقایســه صــورت گرفتــه در گروه هــای مختلــف نشــان می دهــد کــه 
ایجــاد ســواالت اعتقــادی ناشــی از مشــکالت کرونــا در بیــن افــراد بدون 
تحصیــالت دانشــگاهی )34.3 درصــد(، بیشــتر از افــراد دارای تحصیالت 

دانشگاهی)25.4 درصد( بوده است. 
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6-2- نگرانی از ابتال به کرونا و راه های غلبه بر آن
1-6-2- احساس نگرانی از مبتال شدن خود یا اعضای خانواده 

جدول شماره  18:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس احساس نگرانی از 
مبتال شدن خود یا اعضای خانواده 

درصد فراوانیفراوانیمیزان نگرانی

47337.6خیلی زیاد

29823.7زیاد

22818.1تاحدی

12810.2کم

1209.5خیلی کم

121.0بی پاسخ

1259100.0جمع کل

61.3 درصد پاسخگویان از ابتالی خود یا یکی از اعضای خانواده شان 
به ویروس کرونا بســیار نگرانند. این در حالی اســت که 19.7 درصد افراد 
چندان نگران ابتالی خود یا خانواده شــان به این ویروس نیستند. 18.1 
درصد پاسخگویان نیز تا حدی از ابتالی خود یا نزدیکان شان به ویروس 

کرونا احساس نگرانی دارند.

جدول شماره  19: احساس نگرانی از مبتال شدن خود یا اعضای خانواده به تفکیک متغیرهای 
جمعیت شناختی پاسخگویان

 متغیرهای
جمعیت  شناختی

میزان نگرانی

تحصیالتسنجنس

رد
18زنم

-2
9

30
-4

4

شتر
 بی

ل و
سا

 45

ت 
یال

ص
تح

ن 
دو

ب
هی

گا
ش

دان

ت 
یال

ص
تح

ی 
دارا

هی
گا

ش
دان

56.067.665.963.156.161.760.8زیاد

18.617.913.919.720.218.019.5تاحدی

25.414.420.217.123.720.219.7کم
25.62612.6690.423کای اسکوئر

0.0000.0130.810معناداری

0.1430.0590.005ضریب

بر اساس نتایج جدول فوق زنان نسبت به مردان بیشتر از ابتالی خود 
یا خویشاوندانشــان به ویروس کرونا احساس نگرانی می کنند. افراد گروه 
سنی 18 تا 29 سال در قیاس با سایر گروه های سنی بیشتر از احتمال ابتالی 
خود یا خویشاوندانشان به ویروس کرونا اظهار نگرانی کرده اند. در نهایت 
هر دو گروه تحصیلی به میزان مشابهی نگران دچار شدن خود یا اقوامشان 

به این بیماری هستند.
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2-6-2- فعالیت های روحیه بخش 
جدول شماره  20: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس فعالیت های روحیه بخش 

درصد فراوانیفراوانیفعالیت

47037.3خواندن دعا، نماز و قرآن 

25220.0ورزش

24319.3شنیدن موسیقی

22517.9خواندن کتاب

20916.6گفت وگو با آشنایان و دوستان

20416.2اضطراب ندارم

584.6رقص
13911.0سایر3 

در ســوالی از پاســخگویان پرســیده شــد: »باوجود اضطراب و نگرانی 
از کرونا، چه کاری برای حفظ آرامش روحی و روانی خود انجام می دهید«؛ 
37.3 درصــد پاســخگویان بــا خوانــدن دعــا، نمــاز و قرآن ســعی در حفظ 
آرامــش خــود می کنند. 20 درصد نیز با ورزش کردن و 19.3 درصد با گوش 
دادن بــه موســیقی تالش می کننــد آرامش خود را حفظ کننــد. بعد از آن 
بــه ترتیــب پاســخگویان از ایــن موارد بــرای حفــظ آرامش خود اســتفاده 
می کننــد: خوانــدن کتاب )بــا فراوانی 17.9 درصد(، گفت وگو با آشــنایان و 
دوســتان )بــا فراوانــی 16.6 درصــد( و  رقصیدن )بــا فراوانــی 4.6 درصد(. 11 
درصد افراد پاســخگو نیز از دیگر روش هایی که در پاورقی ذکر شــده اند 

برای حفظ وضعیت روحی خود بهره می جویند.
16.2 درصــد افــراد پاســخگو نیــز اعــالم کرده انــد کــه در شــرایط کنونی 

مضطرب نیستند.
3. ســایر شــامل، گشــتن در شــبکه های اجتماعــی، قلیــان کشــیدن، گریه کــردن، بــازی کردن 
)شــطرنج و ...(، رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی، تماشــای برنامه های تلویزیون، آشــپزی 
و کارهــای هنــری، باغبانی، پیــاده روی، خیاطی کردن، انجام کارهای خانــه، گردش و پارک، انجام 

کارهای خیرانه و پیگیری نکردن اخبار مربوط به کرونا می باشد.

7-2- ابتال به کرونا و فوت ناشی از آن
1-7-2- ابتال خود یا  اعضای خانواده به کرونا

جدول شماره 21:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ابتال خود یا اعضای خانواده به کرونا 

درصد فراوانیفراوانیابتال

766.0بله

118093.7خیر

30.2بی پاسخ

1259100.0جمع کل

93.7 درصد پاســخگویان اعالم کرده اند که خود و هیچ یک از اعضای 
خانواده شــان بــه ویــروس کرونــا مبتــال نشــده اند. تنهــا 6 درصــد افــراد 
پاسخگو از ابتالی خود یا خویشاوندانشان به این بیماری خبر داده اند. 

2-7-2- فوت  بر اثر کرونا
جدول شماره 22:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس فوت یکی از اعضای خانواده بر اثر کرونا 

درصد فراوانیفراوانیفوت

252.0بله

123097.7خیر

40.3بی پاسخ

1259100.0جمع کل

97.7 درصــد افــراد پاســخگو اعــالم کرده اند هیچ یــک از اعضای درجه 
یــک خانواده شــان در اثــر کرونــا فــوت نشــده اســت و تنهــا 2 درصــد از 
پاســخگویان یکــی از اعضــای درجــه یــک خانواده خــود را در اثــر ویروس 

کرونا از دست داده اند.
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8-2- مشارکت مردمی برای رفع مشکالت اقتصادی اقشار ضعیف
جدول شماره 23:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس کمک به اقشار ضعیف 

برای رفع مشکالت اقتصادی 

درصد فراوانیفراوانیکمک کردن

52041.3بله کمک کردم

44335.2توان کمک نداشتم، وگرنه کمک می کردم

544.3می خواستم کمک کنم، فرد نیازمند نمی شناختم
می خواستم کمک کنم، نمیدانستم از چه طریقی 

90.7کمک کنم

231.8می توانستم، ولی کمک نکردم

17413.8خودم نیازمند کمک مالی دیگران هستم

362.9بی پاسخ

1201100.0جمع کل

در سوالی از پاسخگویان پرسیده شد: »آیا این روزها برای رفع مشکالت 
اقتصــادی اقشــار ضعیف، شــما به کســی از نظر اقتصادی- بــه هر طریقی- 
کمک کرده اید؟«؛ 41.3 درصد پاســخگویان اعالم کرده اند به اقشار ضعیف 
یاری رسانده اند. 35.2 درصد نیز بیان کرده اند توان کمک کردن نداشته اند. 

13.8 درصد پاسخگویان نیز خود نیازمند کمک مالی دیگران بوده اند.  
همچنین 4.3 درصد افراد پاسخگو عدم شناخت فرد نیازمند و 0.7 درصد 
ندانســتن شــیوه کمک رســانی را دلیل کمک نکردن به اقشار آسیب پذیر 
عنوان کرده اند. 1.8 درصد پاسخگویان نیز اعالم کردند توانایی کمک کردن 

داشته ولی اقدامی نکرده اند. 
در نهایت پاسخگویانی که از تحصیالت دانشگاهی برخوردارند نسبت به 
دیگر گروه تحصیلی بیشتر به اقشار ضعیف جامعه کمک کرده اند. از سوی 
دیگر افراد بدون تحصیالت دانشــگاهی نســبت به افــراد دارای تحصیالت 
دانشگاهی بیشتر عنوان کرده اند که قصد کمک داشته ولی توانایی مالی 

الزم را نداشته اند.

9-2- ارزیابی اقدامات و رویکردهای سیاستی مقابله با کرونا
1-9-2- ارزیابی سیاست ها و روش های کنترل کرونا 

جدول شماره 24: نظر پاسخگویان در خصوص سیاست ها و روش های کنترل کرونا 

درصد فراوانیفراوانیسیاست ها و روش های کنترل کرونا

58246.2قرنطینه کردن اجباری مردم در خانه ها توسط دولت

33426.5خود قرنطینگی اختیاری و داوطلبانه مردم

1048.3قرنطینه کردن شهرهای مبتال به کرونا
قرنطینه کردن همزمان شهرهای مبتال به کرونا و مردم 

19215.3این شهرها در خانه

473.7بی پاسخ

1259100.0جمع کل

در ادامه از پاســخگویان خواســته شــد نظر خــود را پیرامــون برخی از 
روش ها و سیاست های کنترل کرونا اعالم کنند. 46.2 درصد پاسخگویان 
با قرنطینه کردن اجباری مردم در خانه ها توســط دولت موافق بوده اند. 
26.5 درصد افراد نیز با خود قرنطینگی اختیاری و داوطلبانه مردم موافق 
هســتند. 15.3 درصــد افــراد نیز قرنطینــه کردن همزمان شــهرهای مبتال 
به کرونا و مردم این شــهرها در خانه را بهترین سیاســت و روش کنترل 
کرونــا می داننــد. 8.3 درصــد افــراد پاســخگو بــا قرنطینه کردن شــهرهای 

مبتال به کرونا موافقند.
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جدول شماره  25: نظر پاسخگویان در خصوص سیاست ها و روش های کنترل کرونا به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان

 متغیرهای
جمعیت  شناختی

سیاست ها و 
روش های کنترل کرونا

تحصیالتسنجنس

رد
18زنم
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9
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4
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قرنطینه کردن اجباری مردم 
45.550.551.247.945.342.954.8در خانه ها توسط دولت

خود قرنطینگی اختیاری و 
31.923.323.924.835.034.018.6داوطلبانه مردم

قرنطینه کردن شهرهای مبتال 
8.88.47.09.88.38.09.9به کرونا

قرنطینه کردن همزمان 
شهرهای مبتال به کرونا و 
مردم این شهرها در خانه

13.817.917.917.511.415.116.7

12.98719.70435.101کای اسکوئر

0.0050.0030.000معناداری

0.1030.0900.172ضریب

بــر اســاس نتایج جــدول بــاال، در همه گروه ها، بیشــتر افــراد با قرنطینه 
اجبــاری مــردم توســط دولت موافق هســتند. با این وجــود برخی تفاوت ها 
نیز وجود دارند.  زنان در مقایســه با مردان، موافقت بیشــتری با سیاســت 
قرنطینه کردن اجباری مردم در خانه ها توسط دولت دارند. در بین گروه های 
سنی نیز، جوانان و در بین گروه های تحصیلی، پاسخگویان دارای تحصیالت 
دانشگاهی نیز بیشتر از سایر گروه ها، سیاست مذکور را راه حل مناسبت تر 

برای کنترل ویروس کرونا می دانند. 

از ســوی دیگر موافقت مردان با خودقرنطینگی اختیاری بیشتر از زنان 
اســت. افراد باالی 45 ســال نیز نســبت بــه دیگر گروه های ســنی موافقت 
بیشتری با قرنطینه داوطلبانه برای مهار ویروس کرونا دارند. پاسخگویانی 
کــه تحصیــالت دانشــگاهی ندارنــد در مقایســه بــا افــرادی کــه تحصیــالت 
دانشگاهی دارند نیز موافقت بیشتری با  خودقرنطینگی اختیاری به عنوان 

روش مناسبی برای مدیریت شرایط کنونی دارند.

2-9-2- اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای ادامه روند کنترل کرونا
جدول شماره  26:  نظر پاسخگویان در خصوص اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای ادامه روند کنترل کرونا

میزان رعایت

 اقدامات و 
برنامه های پیشنهادی

قم
واف

م

فم
خال

م

رم
دا

ی ن
ظر

ن

سخ
ی پا

ب

همه ادارات دولتی از آخر فروردین فعالیت های 
26.961.111.40.6خود را به صورت عادی شروع کنند

همه فعالیت های اقتصادی از آخر فروردین به 
29.557.412.50.6شکل عادی شروع شود 

مدارس و دانشگاه ها تا کنترل کامل کرونا بسته 
81.713.34.50.5باشد

82.212.25.00.6کافه ها و رستوران ها بسته باشند
اماکن دینی مثل حرم و امامزاده ها بازگشایی 

18.875.05.60.6شوند

15.977.46.00.7نمازهای جمعه برگزار شوند

خانه نشینی را ادامه دهیم تا کرونا به صورت کامل 
91.35.42.50.8کنترل شود

در ادامــه موافقــت یــا مخالفــت پاســخگویان بــا پیشــنهادات مطــرح 
شــده بــرای مقابلــه بــا کرونا مورد بررســی قــرار گرفــت. در بیــن مــوارد فوق، 
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ادامه خانه نشینی و خودقرنطینگی با نسبت 91.3 درصد بیشترین میزان 
موافقت را از ســوی پاســخگویان برای کنترل کرونا به خود اختصاص داده 
است. تعطیلی کافه و رستوران ها )با نسبت 82.2 درصد( و تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها  )بــا نســبت 81.7 درصــد( نیــز از دیگــر برنامه هایــی هســتند 
که پاســخگویان آن ها را برای کنترل شــیوع ویروس کرونا مناســب ارزیابی 

کرده اند. 
از ســوی دیگر پاســخگویان با برگزاری نمازهای جمعه )بــا فراوانی 77.4 
درصد(، بازگشایی امکان دینی )با فراوانی 75 درصد(، آغاز به کار همه ادارات 
دولتــی بــه صورت عادی از پایان فروردین )با فراوانی 61.1 درصد( و آغاز به کار 
عــادی همه فعالیت های اقتصادی از آخر فروردین )بــا فراوانی 57.4 درصد( 

مخالف هستند.

10-2- ارزیابی عملکرد دولت در مقابله با کرونا
1-10-2- اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و فوت شدگان کرونا توسط دولت 

جدول شماره  27:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و 
فوت شدگان کرونا توسط دولت 

درصد فراوانیفراوانیمیزان اعتماد

16913.4خیلی زیاد

24319.3زیاد

36829.2تاحدی

18314.5کم

25119.9خیلی کم

1259100.0جمع کل

34.3 درصــد پاســخگویان بــه آمــار اعالم شــده توســط دولــت درباره 
مبتالیان و درگذشــتگان ناشــی از ویروس کرونا اعتماد کمی دارند. این 

در حالی است که با اختالف اندکی نسبت به این دسته از پاسخگویان، 
32.7 درصــد افــراد بــه میــزان زیــادی به آمــار و ارقــام دولت در ایــن زمینه 
اعتمــاد دارنــد. 29.2 درصــد افــراد پاســخگو نیز تاحــدودی به آمــار دولتی 
دربــاره مبتالیــان به ویروس کرونا و فوت شــدگان ناشــی از این ویروس 

اعتماد دارند. 

جدول شماره  28: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد به آمار و آرقام مبتالیان و فوت شدگان 
کرونا توسط دولت به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان

 متغیرهای
جمعیت  شناختی

میزان اعتماد
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33.434.526.332.443.539.725.4زیاد

29.930.730.831.428.429.232.6تاحدی

36.734.842.936.228.131.242.1کم

--0.459کای اسکوئر

0.7950.0000.000معناداری

0.0190/1300/164ضریب

در بین گروه های ســنی افراد باالی 45 ســال بیشــترین میزان اعتماد و 
جوانان کمترین میزان اعتماد به آمار دولتی درباره کرونا را به خود اختصاص 
داده اند. پاسخگویان بدون تحصیالت دانشگاهی نیز نسبت به افراد دارای 
تحصیالت دانشگاهی، بیشتر به آمار دولتی در خصوص مرگ  ومیر و موارد 

ابتال به ویروس کرونا اعتماد دارند. 
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2-10-2- اعتماد به سیاست ها و اقدامات دولت در بحران کرونا  
جدول شماره  29:  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اعتماد به درستی سیاست ها و 

اقدامات دولت در بحران کرونا 

درصد فراوانیفراوانیمیزان اعتماد

12910.2خیلی زیاد

22618.0زیاد

41032.6تاحدی

18814.9کم

22417.8خیلی کم

1259100.0جمع کل

 32.7 درصــد پاســخگویان بــه میــزان کمــی بــه اقدامــات دولــت در 
خصوص مدیریت کرونا اعتماد دارند. این در حالی است که 28.2 درصد 
افــراد پاســخگو میــزان اعتماد خود به سیاســت ها و اقدامــات دولت در 
ایــن خصــوص را زیاد ارزیابی کرده انــد. 32.6 درصد افراد نیز تا حدودی به 

اقدامات دولت در خصوص مدیریت کرونا اعتماد دارند. 

جدول شماره  30: اعتماد به درستی سیاست ها و اقدامات دولت برای بحران کرونا به تفکیک 
متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان

 متغیرهای
جمعیت  شناختی

میزان اعتماد

تحصیالتسنجنس

رد
18زنم

-2
9

30
-4

4

شتر
 بی

ل و
سا

 45

ت 
یال

ص
تح

ن 
دو

ب
هی

گا
ش

دان

ت 
یال

ص
تح

ی 
دارا

هی
گا

ش
دان

29.131.322.929.338.434.523.5زیاد

33.636.133.934.836.036.533.0تاحدی

37.332.643.335.925.628.943.6کم

--2.814کای اسکوئر

0.2450.0000.000معناداری

0.1400.174-0.049ضریب

در بین گروه های ســنی افراد باالی 45 ســال بیشــترین میزان اعتماد و 
جوانان کمترین میزان اعتماد به دولت و اقداماتش به منظور کنترل کرونا را 
داشته اند. در بین گروه های تحصیلی نیز، افراد بدون تحصیالت دانشگاهی 
بیشــتر بــه دولــت در خصــوص کنترل کرونــا اعتمــاد داشــته اند. در نهایت 
در بیــن زنــان و مردان از لحــاظ اعتماد به اقدامات دولت تفــاوت معناداری 

مشاهده نشد. 
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در خصوص دیدگاه شهروندان
 در خصوص کرونا  )مطالعه کشوری( موج اول

3-10-2- ارزیابی عملکرد دولت
جدول شماره  31: توزیع فراوانی پاسخگویان براساس ارزیابی عملکرد دولت 

درصد فراوانیفراوانینمره به عملکرد دولت

292.3صفر

17013.5یک

493.9دو

624.9سه

887.0چهار

23418.6پنج

856.8شش

14711.7هفت

13210.5هشت

594.7نه

1128.9ده

927.3نمی دانم/ بی پاسخ

1259100.0جمع کل

5.33میانگین

در ادامــه از پاســخگویان خواســته شــد بــه عملکــرد مســئولین در 
مقابله با کرونا از 1 تا 10 نمره  دهند. بر اساس نتایج جدول فوق میانگین 

نمره داده شده توسط افراد به مسئولین 5.33 محاسبه گردید. 

11-2- پیش بینی میزان استمرار بحران کرونا
 جدول شماره 32: توزیع فراوانی پاسخگویان 

براساس پیش بینی مدت زمان ادامه درگیری با کرونا 

درصد فراوانیفراوانیمدت زمان

342.7دو هفته

13911.0یک ماه

17714.1دو ماه

23018.3سه ماه

17714.1شش ماه

18514.7یکسال

14011.1بیشتر از یکسال

17714.1بی پاسخ

1259100.0جمع کل

نزدیــک بــه 15 درصــد پاســخگویان بــر این بــاور بودند که تا یکســال 
دیگر همچنان درگیر کرونا به شکل فعلی خواهیم بود. حدود 14 درصد 
پاســخگویان نیز پیش بینی می کنند که این وضعیت تا شــش ماه دیگر 
ادامــه خواهد داشــت. امــا 22.4 درصــد پاســخگویان ادامه بحــران کرونا 
بــه شــکل فعلی را برای 2 تــا 3 ماه آینده پیش بینی می کننــد. 13.7 درصد 
پاسخگویان نیز احتمال می دهند که این شرایط بین دو هفته تا یک ماه 

آینده تداوم خواهد داشت.  
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