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Abstract

Corona's omnipotence put governments in a critical position while they did not

expect such a situation at all. This epidemic has not only medical posed a real threat,

but has also targeted the effectiveness of government policies. In the meantime, the

adoption of appropriate policies to deal with this crisis has, above all, returned to a

fundamental category: social capital. Social capital and the political trust that

accompanies it, most of all, help governments, and its scarcity is fundamentally

detrimental to their policy of curbing the all-encompassing crisis. In Iran, too, the

government found itself in such an unfavorable and critical situation. Although

many governments were in a similar situation, reducing social capital in Iran, which

had emerged from previous and recent crises, made it even more difficult. Did. In

this article, while examining the category of social capital and political trust, the

example of the Iranian government will be mentioned and the question will be

asked: What are the consequences of the reduction of the government's social capital

in Iran in the issue of Corona epidemic? And according to studies, this decline has
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been largely due to previous crises, political distrust and inefficiency of the

government in its macro-policies.

Keywords: Political trust, Iran, Crisis ،Corona epidemic, social capital.
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چکیده
وجـه  یچهـا بـه هـ   کـه آن یقرار داد در حالیبحرانیتیها را در موقعکرونا، دولتیريگهمه

نبـوده، بلکـه   پزشـکی خطـر بالفعـل   یـک فقط یري،گهمهیننبودند. ایتیوضعینمنتظر چن
هـاي یاسـت اتخـاذ س یـان، میـن ها را هدف گرفتـه اسـت. در ا  دولتهايیاستسيکارآمد

ـ یـک از همـه بـه   یشبان،بحرینمناسب جهت برخورد با ا : گشـت یبـاز مـ  یـادین بنۀمقول
ـ  یاسـیِ و اعتماد سیاجتماعیۀ. سرمایاجتماعیۀسرما هـا را  از همـه دولـت  یشهمـراه آن، ب
. زنـد یمیريگها در مهار بحران همهآنیاستگذاريبه سیاساسۀکرده و کمبود آن لطمیاري
مواجـه شـد، اگرچـه در    یريگهمهیناابینامساعد و بحرانیتیدولت در وضعیز،نیراندر ا

یـران، در ایاجتمـاع یۀمشابه داشتند، اما، کاهش سرمایتیها وضعاز دولتیاريبسینهزمینا
یـن آن دشـوارتر کـرد. در ا  يبـرا نشئت گرفته بود، کار رایکو نزدیشینپییهاکه از بحران

ـ یاسی،و اعتماد سیاجتماعیۀسرماۀمقولیمقاله، ضمن بررس اشـاره  یـران دولـت ا ۀبه نمون
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در یـران، دولت در ایاجتماعیۀپرسش مطرح خواهد شد که: کاهش سرماینخواهد شد و ا
ـ  یـن اهـا، یداشته است؟ و مطابق بررسـ یکرونا، چه عواقبیريگهمهۀمسئل از یشکـاهش ب
ــت در يو ناکارآمــدیاســیعــدم اعتمــاد سیشــین،پيهــااز بحــرانیناشــیــزچهــر دول

کالنِ خود بوده است.يهاگذاريیاستس
گیري کرونا، سرمایۀ اجتماعی.اعتماد سیاسی، ایران، بحران، همهها:دواژهیکل

مقدمه. 1
قـرن پـیش و حاضـر    ترین وقایعی بود که بشـر طـی  گیرکنندهگیري کرونا، یکی از غافلهمه

بـراي آن  » موقعیـت بحرانـی  «یاد داشت و شاید بعد از جنگ جهانی دوم، این دیده و هنوز به
گیري بسیار زیاد و در جوانب مختلفی بـود  وجود نیامده بود. در این میان، تأثیرات این همهبه

و نیـز  ها، در صـف مقـدم مبـارزه بـا کرونـا     ها را گرفت. دولتو بیش از همه گریبان دولت
هـاي  هاي ناشـی از در پـیش گـرفتن سیاسـت    گیري از شیوع آن بودند. همچنین آسیبپیش

عـین هـا را بیشـتر کـرد و در    ت دولـت قرنطینه که به کسب و کارها آسیب زده بود، مسـئولی 
گیـري در  ها به آزمود. وجه دیگر این مقوله، ارتباطی بـود کـه ایـن همـه    آن» کارآمدي«، حال

جامعه و دولت ایجاد کرد و در این میان، دو مقولۀ به هـم پیوسـته مـورد نظـر و     ارتباط میان 
سـرمایۀ اجتمـاعی کـه ترکیبـی از     ». اعتماد سیاسـی «و » سرمایۀ اجتماعی«توجه قرار گرفتند: 

کـه  ها تبدیل شد. ایـن اعتماد، مشارکت و شبکه است، در بحران کرونا به آزمونی براي دولت
سرمایۀ اجتماعی خویش بر بحران غلبه کنند و هم اینکـه تـا چـه حـد     ها بتوانند هم با دولت

ها تأثیر داشته است، دو روي سکۀ این آزمون مهـم بودنـد.   این بحران بر سرمایۀ اجتماعی آن
هایی استثنایی، امـا، تأثیرگـذار در رونـدها هسـتند. رونـدهاي سیاسـی در       ها، موقعیتبحران
گیـري را  تـوان همـه  رو، مـی گیرند و از اینخود میها شکل و رنگ و بوي خاصی به بحران

گیـري از آن،  بحرانی دانست که روندهاي سیاستگذاري را در مـورد غلبـه و کنتـرل و پـیش    
توانسـت ضـمن   مجدداً بازتعریف کرد. در این بازتعریف، این، سرمایۀ اجتماعی بود کـه مـی  

تسریع و با بازسـازي سـریع   برانگیختن مشارکت همگانی در مهار آن، روند سیاستگذاري را
هـایی کـه داراي   هاي اجتماعی، به دولت در این زمینـه کمـک کنـد. در نتیجـه، دولـت     شبکه

تر نشان دادند.»کارآمد«سرمایۀ اجتماعی باالتري بودند، در مهار بحران 
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بـر سـرمایۀ اجتمـاعی دولـت وارد     هـاي اخیـر   هایی که در سـال دربارة ایران، اما، آسیب
هاي مداوم و نیز کارآمد، تا حدي، بعضاً زیاد، بسـت.  ه آن را براي سیاستگذارياست، راشده

اعتمـادي بـه دولـت    گیري ایجاد شده، جوي از بیدر ایران، از همان ابتدایی که سخن از همه
نیز به وجود آمد. دولت، که اندکی پیش از آنـف چنـد بحـران را از سـر گذرانـده و سـطح       

داد تـا بتوانـد افکـار    دید، تالش مضاعفی به خـرج مـی  با خود میپایینی از اعتماد عمومی را
اش راضی کند. در ایـن میـان، کسـري بودجـه،     هاي اتخاذ شدهعمومی را به پذیرش سیاست

هاي اجتماعی مـوازي  گیري، وجود شبکهمشکالت ناشی از تحریم، عدم قاطعیت در تصمیم
گیـري، همـه و همـه    در ابتـداي همـه  هاي رسمیاعتمادي به شبکههاي رسمی و بیبا شبکه

دست به دست هم دادند تا دولت با کاهش سرمایۀ اجتماعی خود در مواجهه با بحرانـی کـه   
به هیچ وجه آمادگی مقابله با آن را نداشت، ببیند. این مقاله، به دنبـال آن اسـت کـه بـه ایـن      

گیـري کرونـا،   مـه پرسش پاسخ دهد که کاهش سرمایۀ اجتماعی دولت در ایران، در مسئلۀ ه
هـاي  ها، این کاهش بیش از هر چیز ناشی از بحرانچه عواقبی داشته است؟ و مطابق بررسی

هاي کالن خود بوده است.پیشین، عدم اعتماد سیاسی و ناکارآمدي دولت در سیاستگذاري

پژوهشۀپیشین.2
وب و در حکمرانـی خـ  رااجتمـاعی ۀپی آن است تـا اهمیـت سـرمای   در)،1385خضري (

پذیري آن در برابر رفتار و اقدامات دولت برجسته کند. سرمایۀ اجتمـاعی  شکنندگی و آسیب
و دولت کارآمد است و در سایۀ حفظ، تقویت و انباشـت ایـن منبـع    سنگ بناي جامعۀ مرفه

منـد شـود.   تواند از دستاوردهاي توسعه و حکمرانی خوب بهرهارزشمند است که جامعه می
ت نه فقط باید پیامدهاي اقداماتش بر سرمایۀ اجتمـاعی را ارزیـابی کنـد، بلکـه     رو، دولاز این

تمایـل بـه  آورد کـه اعتمادپـذیري،  الزم است همواره محیط اجتماعی اعتمادآوري را فـراهم 
هـاي اجتمـاعی را   همکاري و همیـاري و واردشـدن در شـبکه   حفظ قول و قرارها، تمایل به

سرمایۀ اجتماعی با تعـدیل یـا   ،نگارندهبه اعتقاد ادار سازد. براي اعضاي جامعه سودمند و معن
هـایی چـون ناکـارایی تخصیصـی، کسـادي سـازمانی، مشـکل        از مطلوبیت انداختن نارسایی

هاي احتمالی بـین سیاسـتمداران و   کارگزاري و فساد در بخش عمومی و نیز تنش و تعارض
کـاالي مـدیریت عمـومی    ۀن عرضها، و در عین حال تقویت نظارت درونی، امکابوروکرات

فـردي، اجتمـاعی و   سـازي توانـد از طریـق بـه   سو مـی کند. دولت از یکبهتري را فراهم می
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تولید سرمایۀ اجتمـاعی را فـراهم آورد و   ۀنهادي و نیز تدارك محیط اجتماعی اعتمادزا، زمین
کند.تخریب آن کمکسرمایۀ اجتماعی بهةاز سوي دیگر، با تضعیف منابع سازند

طـور معمـول   بـار بـه  هر چند سـال یـک  بر این اعتقادند که،)،1386صالحی و کاوسی (
هاي گسترده علمی و مدیریتی در سـطح دولـت بـا هـدف تـدوین      جامعه یک رشته فعالیت

اهـداف  ةد. دربـار شـو مـی انجامهاي آبادگرانه کشور اي براي هدایت و اجراي فعالیتبرنامه
اقتصـاد ملـی کشـور هسـتند     ۀها کـه در پـی توسـع   اندرکاران آنتها و تالش دساین برنامه
بـا  هـا دهـد کـه آن  هانشـان مـی  دستاوردها و نتایج ایـن برنامـه  بررسیولینیست،تردیدي 

کنـد. از  سوي پیشرفت جلـوگیري مـی  گریبان است که از حرکت جدي بهمعضالتی دست به
در » اجتمـاعی ۀسـرمای «گیـري  توان در قالب سطح نازل شکلدیدگاه کالن این معضل را می

جامعه مورد مداقه قرار داد. سرمایۀ اجتماعی تمام الزاماتی را که براي توسعه ضرورت دارنـد  
. اسـت هد. سرمایۀ اجتماعی یکی از چندین متغیر اصلی در فرآیند توسعه ددر خود جاي می

سـاله پرداختـه و در   20انـداز  نقش و جایگاه سرمایۀ اجتماعی در سند چشـم در این مقاله، به
ها در ایجاد سـرمایۀ اجتمـاعی   گذاري براي سرمایۀ اجتماعی و نقش دولتکارهاي سرمایهراه

گیرد.مورد بررسی قرار می
د کـه  نـ کنیی را از این منظر تحلیل میها)، سیاست دولت1395الهی و همکاران (ترحم

شهروندان و پاسداشـت حـق همسـان شـهروندان و     بخشی از قدرت بهضرورت واگذاريبه
ــت در ا ــدرت، وقعــی نمــی دول ــۀ  عمــال ق ــد. هــدف اصــلی مقال ــا،آننهن ــار ه بررســی آث

رو، هـر چـه دولـت در تحکـیم     از ایـن . ناپذیري دولت در سرمایۀ اجتماعی اسـت مشارکت
شـهروندان بکوشـد و در   مندي عمومی، از طریـق انتقـال قـدرت بـه    فضاي اعتماد و رضایت

هـا و  یبآسـ برابـر درراجامعـه نسبتهمانبهکند،جلوهگرابرخورد با شهروندان مشارکت
مد.انجاتقویت سرمایۀ اجتماعی میدارد و بههاي اجتماعی مصون میناهنجاري

هاي ایران طـی  هاي ترکیبی استان)، با استفاده از داده1397محمدیان منصور و همکاران (
بررسی تأثیر انـدازه دولـت (سـهم مخـارج مصـرفی و عمرانـی       ، به1385- 1392دورة زمانی 

، بـر اسـاس   منظـور بـدین . انـد دولت از تولید ناخالص داخلی) بر سرمایۀ اجتماعی پرداختـه 
هـاي کشـور، سـه سـطح     گیري سرمایۀ اجتماعی در اسـتان لمن براي اندازهرهیافت پاتنام و ک

هـاي مـورد اسـتفاده در    منظور ترکیب شـاخص مشارکت، اعتماد و انسجام درنظر گرفته و به
هـا نیـز بـا اسـتفاده از     این سطوح، از روش تحلیل عاملی استفاده شـده اسـت. بـرآورد الگـو    
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یافتـه انجـام شـده اسـت. نتـایج      هاي تعمـیم جمعی ترکیبـی و روش گشـتاور  هاي همتحلیل
و مجموع این دو سـهم، اثـر   GDPدهد که سهم مخارج مصرفی و عمرانی دولت از مینشان

اسـت. بنـابراین، یکـی از    هـاي ایـران داشـته   منفی و معناداري بر سرمایۀ اجتماعی در اسـتان 
هاي دولت است.هاي کشور، اصالح فعالیتهاي تقویت سرمایۀ اجتماعی در استانراه

تقاوت بـا  دهد، در روز را مورد بررسی قرار میاي کامالً بهمقالۀ حاضر، ضمن آنکه مسئله
ها به موضوع کارآمدي در سیاستگذاري کالن نیز توجه دارد و آن را یکی از عوامـل  این مقاله

اعتمـادي سیاسـی   د، موجـب بـی  مهم در کاهش سرمایۀ اجتمـاعی دولـت دانسـته کـه خـو     
است.گردیده

مبانی نظري: سرمایۀ اجتماعی و اعتماد سیاسی. 3
سـرمایۀ  بـه ،اقتصادي، فیزیکی و انسـانی ۀسرمایبهزنیادر عصر حاضر براي توسعه، بیشتر از 

طـور بهینـه انجـام    هاي دیگر بـه ، زیرا بدون این سرمایه، استفاده از سرمایهاستاجتماعی نیاز
نـو مفهوم سـرمایۀ اجتمـاعی در واقـع ارتبـاطی     ).220: 1390(رهبر و حیدري، نخواهد شد

نظران سیاسـی بـا نگرشـی    اي که صاحبگونه. بهاستتشناسی و سیاساقتصاد، جامعهمیان
ارزش ارتباطـات مردمـی بـراي    خصوصاًهاي اجتماعی، هاي ارزشهشاخصبررسی بهنوین
.)11: 1385(فیلد، پردازندمشترك کالن میهايهدفیابی بهدست
هاي جمعی است که عامـل پیونددهنـده عوامـل    طور کلی سرمایۀ اجتماعی، منبع کنشبه

رشـد و توسـعه و   برايحداکثري از منابع فیزیکی و انسانی ةوجب استفاداجتماعی است و م
هـایی همچـون، اعتمـاد، آگـاهی،     تعالی جامعه خواهد شـد. سـرمایۀ اجتمـاعی بـا شـاخص     

هـاي  هریـک از شـاخص  اي کـه  شـود و جامعـه  ها و هنجارها سنجیده مـی مشارکت، شبکه
(رهبـر و حیـدري،   برخـوردار اسـت  شده در آن، زیاد باشد از سـرمایۀ اجتمـاعی بـاالیی    یاد

1390 :220.(
سرمایۀ اجتماعی را، مشـارکت بـراي افـزایش رفـاه اجتمـاعی؛ توانـایی       ،کلییدر تعریف

هـاي اجتمـاعی؛ مجموعـه شـرایط و قواعـد      ها از طریق شبکهدست آوردن منابع و داراییبه
دهـد؛ درك هنجارهـا و   طور ضمنی رفتار افراد را شکل مـی هاجتماعی و رفتاري که باخالقی
هنجارهـایی کـه کیفیـت و    هاي مشترك برخاسته از شبکه اجتماعی؛ نهادها، روابـط و  ارزش

).167: 1387دهـد (نصـوحیان،   هاي اجتماعی در جامعه را شکل مـی کمیت کنش و واکنش
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مرهون مطالعات بوردیو، کلمن، فوکویامـا، نـان لـین و    پردازي سرمایۀ اجتماعی عمدتاًمفهوم
.  شوده میبه اختصار به آراي آنان در این زمینه پرداخت، که تام استپان

دسـت داده اسـت.   بوردیو از اولین کسانی است که تحلیلی منظم از سرمایۀ اجتمـاعی بـه  
دانـد کـه حاصـل وجـود     اي مـی وهبوردیو سرمایۀ اجتماعی را انباشت منـابع بالفعـل و بـالق   

شده در بین افرادي است کـه بـا عضـویت در    نهادینهوبیشکماي نسبتا پایدار از روابط شبکه
). از نظـر وي، سـرمایۀ اجتمـاعی    196: 1387شـود (مرشـدي و شـیري،    یک گروه ایجاد می

گروهـی کـه داراي   عبارت است از مجموع منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی در دسترس فـرد یـا  
یگـر، سـرمایۀ اجتمـاعی بـراي     بیـان د بادوامی از ارتباطات نهادینه شده هستند. بهشبکه نسبتاً

ساخت اجتماعی است کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا عـادات      بوردیو آن بستر فرهنگی ناشی از 
شـود  بنـدي مـی  یافتـه و صـورت  هاي اجتماعی، سازمانافراد و میدان فرهنگی ناشی از کنش

).147: 1391زاده و همکاران، (عباس
کنـد کـه بـا    ساختار اجتماعی تعریف مـی ه در مثابه منابع نهفتنان لین، سرمایۀ اجتماعی به

). همچنـین وي بـراي   Lin, 1999: 7باشـد ( هاي هدفمند براي افراد قابـل دسـترس مـی   کنش
گـذاري در ایـن شـکل    بـرد. سـرمایه  کـار مـی  را بـه » دارایی ارتباطی«سرمایۀ اجتماعی عنوان 

).Lin, 2001: 20پذیرد (سرمایه نه بر روي فرد بلکه بر روي روابط صورت می
شناس امریکایی، براي تعریف سرمایۀ اجتماعی از نقـش و کـارکرد آن   جیمز کلن، جامعه

ــاعی     ــرمایۀ اجتم ــارکردي از س ــی ک ــت و تعریف ــک گرف ــاس،   کم ــن اس ــر ای ــه داد. ب ارائ
واحدي نیست، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی اسـت کـه دو ویژگـی    یئاجتماعی شسرمایۀ«

هـاي معـین   اي از یک ساخت اجتمـاعی اسـت و کـنش   جنبهها شامل آنۀمشترك دارند: هم
هـاي دیگـر   کنند. سرمایۀ اجتماعی مانند شـکل افرادي را که درون ساختار هستند، تسهیل می

یـافتنی نخواهـد بـود،    آن دسـت هـاي معینـی را در نبـود    هـدف یابی بهسرمایه است و دست
اي از ی، سـرمایۀ اجتمـاعی را مجموعـه   شناس ایتالیایسازد. رابرت پاتنام، جامعهپذیر میامکان

داند که موجب ایجاد ارتبـاط و مشـارکت بهینـه    ها میمفاهیم، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه
ـ  مین خواهـد کـرد. از نظـر وي،    أاعضاي یک اجتماع شده و در نهایت، منافع متقابل آنان را ت

هـاي اعضـاي   ند کـه در کـنش  عنوان منـابعی هسـت  اعتماد و ارتباط متقابل اعضا، در شبکه، به
توسـعه  اي براي رسـیدن بـه  عنوان وسیلهجامعه موجود است. همچنین سرمایۀ اجتماعی را به

اعتقـاد او، سـرمایۀ اجتمـاعی، وجـوه     دانـد. بـه  هاي سیاسـی مـی  سیاسی و اجتماعی در نظام
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سـهیل  شـود کـه بـا ت   ها را شامل مـی گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجار و شبکه
یابـد. بنـابراین از نظـر وي، اعتمـاد یکـی از      ها، کارایی جامعه بهبود مـی اقدامات از طریق آن

هـاي اجتمـاعی   هاست و شبکههمکاريعناصر اصلی سرمایۀ اجتماعی بوده که عامل تسهیل 
).  148: 1391زاده و همکاران، باشد (عباسنیز عامل گسترش اعتماد می

سـرمایۀ اجتمـاعی   «نمایـد:  گونه تعریف مییۀ اجتماعی را اینفرانسیس فوکویاما نیز سرما
هـاي غیررسـمی   معینـی از هنجارهـا یـا ارزش   عنوان وجود مجموعـه توان بهسادگی میرا به

، در آن شـان مجـاز اسـت   تعریف کرد که اعضاي گروهـی کـه همکـاري و تعـاون در میـان     
).1388زاده و مقتدایی، (عباس»هاي منفی باشدششارکت در ارزالبته م.هستندسهیم

اعتماد سیاسی1.3
و روابـط اجتمـاعی، خاصـه در روابـط بـین مـردم و       عنوان پایه و اساس تعـامالت  اعتماد به

). ارزش کـارکردي و  5: 1391حکومت اهمیت بسیاري دارد (جهانگیري و ابوترابی زارچی، 
سـاز  شـود. اعتمـاد زمینـه   ظاهر میاجتماعی خطر افتادن روابطمهم اعتماد در جلوگیري از به

هـاي مختلـف اقتصـادي،    مشارکت و همکاري میان اعضاي جامعه است و مبادالت در زمینه
بخشد. در فضاي مبتنی بر اعتماد، ابزارهـایی چـون زور و   اجتماعی و فرهنگی را سرعت می
یـن  شـود و ا دهند و در عوض، رضایت جانشـین آن مـی  اجبار، کارایی خود را از دست می

نـدگان جامعـه درصـدد دسـتیابی بـه      کنهاي مهمی اسـت کـه نخبگـان و اداره   یکی از هدف
گـر در  طور کلی اعتماد یک احتمال عقالنی است کـه براسـاس آن یـک کـنش    هستند. بهآن

بینی و فعالیت خـود را  وقوع آن پیشها را قبل از ها و کارگزاران، رفتار آنرابطه با دیگر گروه
ۀلفـ ؤ). بنابراین اعتمـاد، یـک م  79: 1391کند (خانباشی و همکاران، ی میبر اساس آن طراح

ةروابـط افـراد جامعـه و نحـو    ةکننـد روابط مستمر اجتماعی است و تنظیمۀضروري در هم
تـوان  سیاسـی را مـی  ۀباشد. عرصـ هاي کنشی میمحیطۀهم در همها نسبت بههاي آنکنش

در آن متوجه روابط بین مردم و حکومت اسـت.  هاي کنشی، دانست که اعتمادیکی از محیط
توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد: یکی از منظر فوایدي اسـت  اهمیت اعتماد سیاسی را می

هـا  گـذاري آورد مثل اطاعت و حمایت مردم از سیاستبار میکه اعتماد براي نظام سیاسی به
ت و همچنین پایداري نظام سیاسـی  زور و خشونو قوانین جامعه بدون توسل نظام سیاسی به

آورد مثل برخورداري مـردم از امنیـت   بار میو دیگري از منظر نتایجی است که براي مردم به
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هاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و    نیازهاي مردم در عرصهمطالبات و و آسایش و توجه به
).6: 1391سیاسی (جهانگیري و ابوترابی زارچی، 

مختلـف سرمایۀ اجتمـاعی اسـت. سـرمایۀ اجتمـاعی، وجـوه      صلیاهاياعتماد از مولفه
ایجـاد  و تواننـد بـا تسـهیل   هاست کـه مـی  شبکهاعتماد، هنجار و مانندهاي اجتماعی سازمان

آلمونـد و وربـا معتقدنـد کـه     ). 251: 1377کنند (پانتـام،  را کاراترامکانات هماهنگ، جامعه
افـراد جامعـه اسـت. در واقـع     وجود آمـده بـین  هاعتماد بازتابی از فضاي گسترده از اعتماد ب

سیاسی و اعتماد متقابـل  ها رقابت اعتماد سیاسی است. از نظر آناعتماد عمومی قابل تبدیل به
از نظـر  ).Almond & Verba, 1963: 129هـاي فرهنـگ سیاسـی مـدنی اسـت(     لفـه ؤیکی از م

آنـان  هـاي و سیاسـت احساس مـردم در مـورد متصـدیان سیاسـی    سیترین، اعتماد سیاسی به
رهبـران  گردد. لیپست و اشنایدر هـم در کالبدشـکافی اعتمـاد، اطمینـان سیاسـی را بـه      میباز

نظــر ایســتون، انــد. اعتمــاد سیاســی از سیاســی و رهبــران نهادهــاي اصــلی محــدود دانســته
هاي سیاسی است (خانباشـی و  موضوعات یا سوژههاي مثبت نسبت بهاي از نگرشمجموعه
).79: 1391، همکاران

آن اعتماد داشته باشند. امـا کسـب   یک حکومت هنگامی براي مردم مشروعیت دارد که به
تـوان اشـاره کـرد:   ایـن مـوارد مـی   هـا بـه  عواملی بستگی دارد کـه از جملـه آن  این اعتماد به

ارچوب هـ افـزایش کـارایی در چ  . 3؛ نظـام يمندقانون. 2؛ گسترش مشارکت واقعی مردم.1
ــایی . 4و نظــام اداري ــامتوان ــاط دادن ارزشنظ ــهدر ارتب ــا ب ــاه ــاي و سیاســتکارکرده ه

).125: 1371سیاسی (قوام، نظام

نقش اعتماد سیاسی در کارآمدي دولت2.3
مایه آن نیز هسـت، بـا   ترین جز سرمایۀ اجتماعی و در واقع جانترین و مهماعتماد که اساسی

ی چون ناکارایی تخصیصـی، ناکـارایی یـا کسـادي     هایتعدیل و از مطلوبیت انداختن نارسایی
هـا هاي احتمالی بین سیاستمداران و بـوروکرات سازمانی، مشکل کارگزاري، تنش و تعارض

و فساد اقتصادي در بخش عمومی کشور و نیز تقویت نظارت درونـی در آن، امکـان عرضـه    
).48: 1385(خضـري،  آوردمـی کاالي مدیریت عمومی پرکیفیـت توسـط دولـت را فـراهم     

سیاسی درك عمومی ناظر بر سیاست و ارزیـابی مـردم از چگـونگی انجـام وظـایف      اعتماد
ها از کارآیی دولـت اسـت. در ذات مفهـوم اعتمـاد سیاسـی      دولت در مقایسه با انتظارات آن
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اي میان شهروندان و نظام سیاسـی حـاکم نهفتـه اسـت. مـردم بـراي رفـع        نوعی رابطۀ مبادله
مین امنیت، آسـایش و مشـارکت در امـور جامعـه نیـاز بـه       أخصوص براي تنیازهاي خود به

تر شدن جوامع و افـزایش تقسـیم کـار و گسـترش     ارتباط با دولت دارند. این نیاز با پیشرفته
نحوي که امروزه جدایی کامـل از نظـام سیاسـی    شود، بهروز بیشتر میهاي انتزاعی روزبهنظام

حمایـت  ها وابسته بهمنتخب مردمند و دوام و بقاي آنهوزها امرغیرممکن است. بیشتر دولت
افزایش اعتمـاد  . و رضایت شهروندان است. تداوم این رابطه بدون وجود اعتماد دشوار است

افزایش مشـارکت  کند. این تعامل بهتعامل بین شهروندان و دولت را بیشتر و بهتر می،سیاسی
سـی موجـب عـدم حمایـت شـهروندان از      شـود. کـاهش اعتمـاد سیا   سیاسی مردم منجر می

هـاي دولـت،   مسئوالن، عدم رعایت قوانین و مقررات (مگر به اجبار)، عدم حمایت از برنامه
همین دلیل، اعتمـاد سیاسـی همیشـه    شود. بهبحران مشروعیت میو کاهش مشارکت سیاسی

افـزایش  هاي مختلـف سـعی در   روشها بهآنهاي توجه حاکمان بوده است و یکی از کانون
).60: 1392(ساعی و روشن، انداعتماد داشته

از نظر کنت نیوتن اعتماد سیاسی به ایجـاد نهادهـاي کارآمـد سیاسـی و بهبـود عملکـرد       
سازي شـرایط رشـد   گیري سرمایۀ سیاسی و فراهمشود. نتیجۀ نهایی آن شکلدولت منجر می

ـ      وة عملکـرد نظـام سیاسـی    ی بـر نحـ  جامعۀ مدنی است. این اعتمـاد تـا انـدازة زیـادي مبتن
هاي مانند تورم، بیکاري، فساد سیاسی یا ناتوانی نظـام سیاسـی، پیـروزي یـا     تاثیر مولفهتحت

عملکـرد  هـاي  هـا شـاخص  شکست در جنگ، رشـد اقتصـادي و میـزان جـرم اسـت. ایـن      
یـک انـدازه مـوثر نیسـتند     گذارد. اگر چه بر همۀ افراد بـه است که بر هر فردي اثر میدولت

)Newton, 2001: 202-212.(

هاگیري کرونا و وضعیت دولتهمه.4
هـا را مـورد   آنمبارزه با کرونا قرار دارند. همین مسئله، کارآمـدي نخستها، در صفدولت

» سـرمایۀ اجتمـاعی  «و » اعتمـاد «پرسش قرار داده است و این کارآمدي، رابطۀ مسـتقیمی بـا   
گیـري موفـق باشـند چـه در مهـار آن ناکـام،       ها، چه در مبـارزه بـا بحـران همـه    دولتدارد.

روسـت کـه   از ایـن شـان دارد. هایشـان ربـط مسـتقیمی بـا میـزان سـرمایۀ اجتمـاعی       تالش
را در مقابلـه بـا کرونـا خیلـی مهـم      در تحلیلـی، نـوع حکومـت   فوکویاما،...اخیراًفرانسیس«

» حکومـت و کارآمـدي آن عنـوان کـرده اسـت.     مـردم بـه  » تماداع«تر را مهمۀلفؤندانسته و م
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بـر اسـاس یـک موقعیـت بحرانـی      هـا،  گیـري، بـراي دولـت   مهـار همـه  )1399(شکوهی، 
هـاي  کدام از دولـت دانست، چرا که هیچ» موقعیتی استثنایی«توان نیست و این را میمعمولی

رو، به شدت به تکاپو افتادنـد تـا بـه    جهان آمادگی الزم را براي مقابله با آن نداشتند و از این
دیگـر بایـد بـه ایـن مقولـه توجـه کـرد کـه        از سـوي هر نحوي که شده، آن را مهار کننـد. 

ازبسیاري
مردم جهان حق دارند که سیاسـت متخـذه کشـورها را در مبـارزه سراسـري بـا کرونـا        

ننـد و از ایـن   یک ناآرامی اجتماعی فراگیـر دسـت بز  همین سبب بهناکارآمد پندارند و به
خیالی و تکبـر بـا ایـن بیمـاري مهلـک      ها دیر و از سر خوشطریق فریاد کنند که دولت

اند. عوارض کرونا از این هـم  شکل بدي خوردهها بهبرخورد کردند و چوب آن را ملت
رفتنـد و  شدن مرزها پیش مـی سوي یکی شدن و برداشتهرود. پیشتر کشورها بهفراتر می

کننـد و پشـت   اما حاال...به یکـدیگر نگـاه مـی   ،ک اصول مشترك برسندیخواستند بهمی
.اند تا اگر خطري از راه رسید، غافلگیر نشوندخود یک خنجر پنهان کرده

تـر  اسـت و از ایـن پـس کـم    روي کشورهاي دیگر مسدود شدهمرزها به«دیگر از سوي
جهـان  » خواهـد گذاشـت.  دیـار غربـت قـدم    نوازي مهربانانه بـه توریستی با نگاه یک میهمان

هاســت و ایــن اعتمــاديهــا و بــیدوره غربــت«عصــري اســت کــه وارد شــدن بــهحــالدر
اي اسـت کـه دنیـا را در    . این پروسـه ها فروکش نخواهد کرداین زوديهاي منفی بهخصلت

ایـن، تنهـا یکـی    و)1399(ترتـرایس،  » ب خواهـد کـرد.  رو متـأثر و منقلـ  هـاي پـیشِ  سال
نظر گرفت.  گیري درها را در ارتباط با این همه»دولت«توان، موضوعاتی است که می

انـد در مقابلـه بـا کرونـا موفقیـت یـا       کشورهایی است که توانسـته دیگر، طیفموضوع
ــر    ــک متغی ــان، ی ــن می ــند و در ای ــته باش ــت داش ــم دارايشکس ــمه ــت و آن اهمی ت اس

هـا  آنها بیشتر بوده، کارآمـدي شفافیت در دولتباشد. چنانکه هر چقدر میزانمی»شفافیت«
نیوزیلنـد اشـاره کـرد کـه     شـود بـه  مـی «مثـال،  تر. برايگیري موفقنیز در مبارزه با این همه

بـودن  یان کشورهاي جهان را از حیث عارياول در مۀالملل رتببراساس گزارش شفافیت بین
و از » شـان اعتمـاد دارنـد.   حکومـت درصد مردم ایـن کشـور بـه   65از فساد دارد و بیش از 

کشورهایی که تـا حـدودي در   «دیگر گیري است. از سويموفق در مبارزه با همهکشورهاي
مانند» اندمقابله با کرونا موفقیت زیادي نداشته
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فسـاد،  » پـایین «الملل، از نظـر نـرخ   ت بینآمریکا، اسپانیا و ایتالیا...براساس گزارش شفافی
هـاي  کشور را دارد و براسـاس آخـرین نظرسـنجی شـبکه    180در میان 23ۀآمریکا رتب

انـد  درصـد مـردم آمریکـا اعـالم کـرده     60، بـیش از  2020اس در سال بیآر و پیپیان
ا و ایتالیـا  مقابله با ویروس کرونا اعتمادي ندارنـد. اسـپانی  هاي دولت ترامپ در سیاستبه

اند. براساس نظرسـنجی  خود اختصاص دادهرا از حیث میزان فساد به51و 30هاي رتبه
ایتالیا در برابـر  هاي دولتسیاستمیزان اعتماد عمومی بهUSANEWSانجام شده توسط 

هـاي جـدول میـان کشـورهاي متعـدد قـرار دارد و       تـرین رتبـه  ویروس کرونا در پایین
Organisation for(ياقتصــادۀو توســعيســازمان همکــارOECDبراســاس گــزارش 

Economic Co-operation and Development(دولــت اســپانیا در میــان میــزان اعتمــاد بــه
)1399(شکوهی، هاست.شورهاي اروپایی جزو کمترینک

ــۀ  ــن دو مقایس ــان ای ــم در می ــر، آن ه ــورهامختص ــعه کش ــدتاً توس ــه عم ــه یی ک یافت
کرونـا، آنچـه بـیش از    گیريهمهناگهانی نظیرهايدهد، در بحراننشان میشوند، میخوانده

کـالن یـا تـوان    هـاي هاست نه الزامـاً بودجـه  دولتهمه چیز داراي اهمیت است، کارآمدي
تبـع آن  سیاسـی و بـه  مهمـی را در اعتمـاد  نقـش » شـفافیت «شان و در ایـن میـان،   اقتصادي
ها دارد.  دولتکارآمدي
تـر هسـتند، ماننـد    موفـق ویروسمهاري خود درهادر تالشییرسد کشورهایر مبه نظ

دهنـد.  یخـود نشـان مـ   یعموميبه نهادهایشتريکه اعتماد بیوان، تایجنوبةسنگاپور، کر
اعتمـاد هنگـام   یـت بارها بـر اهم )Lee Hsien Loongنگ (لوینهسیلیر سنگاپوروزنخست
ــراکشــورآن یــرگتــالش چشــمکنــاردر،بحــران کنــد.یمــیــدتأک،19مهــار کوویــديب

)Samanta, ، »موقعیـت اسـتثنایی  «ا، در ایـن  هـ ) کسب اعتماد سیاسـی از سـوي دولـت   2020
هـا، بایـد بـه    گردد. این سیاسـتگذاري ها نیز باز میهاي کالن آنعین حال به سیاستگذاريدر

اجتمـاعی  مجدد سـرمایۀ » جاستخرا«نحوي باشد که بتواند حداکثر توانایی را براي دولت در 
هـا و بخـش مهمـی از    دولت» توان«رو، بخش مهمی از مبارزه با بحران، به ایجاد کند، از این

گردد. همچنین،ها باز میهاي آن»سیاست«این توان به 
توانند بهترین مواجه با بحـران را داشـته باشـند کـه از     هایی میکرونا نشان داد که دولت

بیشتري برخوردارند. سـرمایۀ اجتمـاعی در سـطح ملـی، اشـاره      سطح سرمایۀ اجتماعی
ها، تعـامالت و هنجارهـایی دارد کـه کیفیـت و کمیـت تعـامالت اجتمـاعی را        شبکهبه
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دهنـد  مجموع نهادهایی که جامعـه را تشـکیل مـی   دهد. سرمایۀ اجتماعی فقط میشکل
)1399(خسروانی، شود.ها نیز میانسجام این نهادنیست بلکه سبب 

شود و آن، نسـبت  اي که در این مقاله دنبال میاصلیهمین مقوله، مدخلی است بر بحث
ها.دولتکرونا با سرمایۀ اجتماعیگیريهمه

بحران کرونا و سرمایۀ اجتماعی.5
مسـتقیمی بـا   ، ارتبـاط »کرونـا گیـري همـه بحران«اساسی در این مقاله آن است که مفروض

هاسـت کـه   دولـت و نیـز سیاسـتگذاري   عملکـرد ها دارد و بسـته بـه  دولتسرمایۀ اجتماعی
شود. مسئلۀ مهم در ایجا آن است کـه ایـن بحـران    میآن ایجاد از کاهش یا افزایش» پرسش«

هسـتند  » ه مدنی قوي و مـوثري ۀبه شدت نیازمند اعتماد و جامع«ها اکنون نشان داد که دولت
بخشـی و هـم   آوري، هـم آگـاهی  لحـاظ تـاب  هم بـه دولت و مردم باشد، واسط ۀحلق«که 

مـدنی، جـایی اسـت کـه در آن     ) جامعـۀ 1399(پایگاه خبري اعتمـادآنالین،  » کنندگی.بسیج
ایـن نکتـۀ مهـم    آن را باید در آنجا جست. اما بـه گیرد و عناصرشکل می» سرمایۀ اجتماعی«

ایجـاد اعتمـاد   «مـاعی، یعنـی   سـرمایۀ اجت اصـلی عنصروجود آمدنباید توجه داشت که، به
هـاي اجتمـاعی از   اجتماعی آنی و مقطعـی نیسـت و نیازمنـد زمـان و درك مشـترك گـروه      

بایـد بحـران کرونـا را    «شـناختی و کـنش عقالنـی    از منظر جامعه» هاي جمعی است.انتخاب
هـاي متقابـل انسـانی   توانسته در برخی از کنش«کرد که » اجتماعی قلمدادةعنوان یک پدیدبه

پس» ثیر قرار دهدأهاي اجتماعی را تحت تواقعیتتغییر ایجاد کند و متعاقباً
حق مردم از دولت در کنترل بحران کرونا را یک امتحان براي ایـن نهـاد   توان انتظار بهمی

عنوان ناظران ایـن موقعیـت در حـال بررسـی و     در نظر گرفت که از طرفی مردم نیز به
ند. و در آخر اگر جامعه عملکرد نهاد سیاسـت در مقابلـه   مشاهده عملکرد این نهاد هست

مـر در بازسـازي اعتمـاد اجتمـاعی     ایـن ا ،آمیز محسوب کنـد با بحران کرونا را موفقیت
تـر  کـاهش بـیش  تواند نقش داشته باشد و در غیر این صورت این بحـران منجـر بـه   می

)1399(سهرابی، اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد.اعتماد

و دیگـري  افـزایش سـمت کرونا، دوسویه اسـت، رویـی بـه   گیريهمهرو، بحرانایناز 
نـوع  ها هستند که بسـته بـه  ، در این میان این دولت»سرمایۀ اجتماعی«عناصرکاهشسويبه

تواننـد از بحرانـی کـه هـیچ نـوع      ها، مـی آنمنديتعاملی که با جامعۀ مدنی دارند، و نیز توان
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بایـد  در عـین حـال  آن نکرده بودند گـذر کننـد یـا در آن گرفتـار شـوند.     براياي بینیپیش
توانـد دولـت را در   داشت که ساختار جامعۀ مدنی در هر کشور بیش از هر چیـز مـی  درنظر

گـر و تأثیرگـذار بـر    کسب اعتماد عمومی کمک کند. جوامعی که داراي جامعۀ مدنی پرسش
دهنـد و از سـوي   زخواست براي اعمالش قـرار مـی  دولت هستند، از سویی دولت را مورد با

گیـري کرونـا بـه صـورت کـامالً      هاي کالنی چون مهـار بحـران همـه   دیگر در سیاستگذاري
زلنـد نـام بـرده شـد، در روز     پردازنـد، چنانکـه بـاالتر از نیو   مشخصی به حمایـت از آن مـی  

ـ ،)1399خرداد22مطابق با (نهایی این مقالهویرایش ن کشـور بـه صـورت    اعالم شد که ای
تـوان در  گر بسیاري از مسائلی است که میکامل کرونا را از بین برده است. همین خود نشان

گیري به آن اشاره کرد.مقولۀ اعتماد سیاسی، شفافیت و کارآمدي در مهار بحران همه
حال،در عین

ةهاي اجتماعی هستند که بیشترین پتانسیل بـراي مبـارز  سرمایهدر وضعیت کنونی مطلقاً
هـاي  تـر سـرمایه  طـور مبسـوط  نسبی و حداقلی با کرونـاي دشـمن را دارا هسـتند. بـه    

موریـت حفاظـت   أزدایـی هسـتند و م  اقتصادي کاربرد خاصـی ندارنـد، در حـال ارزش   
ایه اقتصـادي و سـرمایۀ   بهداشتی و غذایی از شهروندان را بر عهده دارند. البته بین سـرم 

چـه ارزشـی،   –هـاي اقتصـادي   اجتماعی حکم شرطی برقرار است و زمانی که سـرمایه 
هـاي  در یک جامعه از حد استاندارد خارج شود و فقر تولیـد کنـد، سـرمایه   - میزان چه

هاي فرهنگی کامالً در حاشیه قرار گرفتنـد و  شود. سرمایهل میتنازع بقا مبداجتماعی به
اند. البته که بین سرمایه فرهنگـی و  ترین سرمایه جاري در زندگی روزمره شدهوسناملم

هـاي فرهنگـی هسـتند کـه     سرمایۀ اجتماعی هم پیوند تاریخی وجود دارد و این سرمایه
بخشـند و کـنش متقابـل    هاي اجتماعی جوامع گوناگون اصـالت مـی  استحکام سرمایهبه

ــر  ــاریخی کثی ــگ ت ــه از فرهن ــع دنمــادین برگرفت ــاي  ي از جوام ــل بحــران، گوی ر مقاب
)1399(صادقی، است.ماجرا

ین را نیز باید در نظر داشت که،ا
قشــرهاي ضــعیف را تبعــات کرونــا فقــط مســائل اقتصــادي نیســت کــه بگــوییم مــثالً

کـار تمـام اسـت. ایـن بخشـی از      هـا را سـیر کنـیم دیگـر     کند و مـا اگـر آن  میگرسنه
، کارآمـدي نهادهـا، شـفافیت، سـرمایۀ اجتمـاعی و      له اعتماد عمومیئاست. مسموضوع

سـري  یـک ۀلئمسـ ناظر بهها صرفاًها وقتی در اثر کرونا تشدید شوند، حل آننظایر این
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ةهــاي اجتمــاعی کالنــی در حــوزهــا جــوابهــاي اقتصــادي نیســت. ایــنپرداخــت
)3، 1399(معیدفر، گذاري عمومی می طلبند.سیاست

دقیـق طراحـی شـود و مقـوالت آن پیونـد درسـتی داشـته باشـند کـه          اي که بایـد چنـان   حوزه
بینـی، در کمتـرین زمـان مهـار کنـد.     هایی چون کرونا را، هر چنـد دشـوار و غیرقایـل پیشـی    بحران

تجارب مختلف کشورهاي جهان در مقابله با بحـران  با توجه به«چنین باید در نظر داشت هم
ثیر مهمی در کنترل این بحـران دارد  أرمایۀ اجتماعی تنظر می رسد وجود اعتماد و سکرونا به

ایـن  چرایـی )1399(سهرابی، .» مقابله با این بحران را دچار مشکل می کندو نبود آن طبیعتاً
نظـر، بـه تنهـایی چـارة ایـن      هـا، از هـر  مـادي دولـت  » توان«گردد که موضوع به آن باز می

توانـد راه خـروج بـراي ایـن بحـران      ه مـی نیست و تنها اعتماد فراگیر عمومی است کمبارزه
گیرکننده باشد.غافل

ی،اجتمـاع یۀسـرما ةپـروژ يهابا استفاده از دادهیورك،در دانشگاه یمقدماتۀمطالعیک
يهـا را دارنـد، واکـنش  یاجتمـاع یۀسـرما از يکـه سـطح بـاالتر   هایییالتادهد،ینشان م

در عین حال این را نیز بایـد  )Brown, 2020اند. (داشته19یدگسترش کووینۀدر زمتريیعسر
یریتمـد یکـرد هسـتند و از رو یهو سـرما یکه فاقد اعتماد اجتمـاع یجوامعدر نظر داشت، 

يبـرا یفرصـت یـاد، به احتمـال ز شوند،یکنترل میین،بحران کامالً تحت نظارت، از باال به پا
نخواهنـد داشـت.   یاجتمـاع يهـا در شبکهگذاريیهقابل اعتماد و سرماو حفظ روابط یجادا
)Chatzopoulou, 2020(

کرونا و سرمایۀ اجتماعی دولت در ایران.6
کرونا، در جامعۀ ایران، دو گونه بحث دربارة مقولۀ اعتماد اجتمـاعی بـه  گیريهمهدر بحران

اي دولت را در نظر داشـت، در گرفـت. عـده   مستقیم سرمایۀ اجتماعیصورتدولت، که به
کـاهش  دولت دانسـته و آن را بـه  اعتماد بهکاهشآن را موجبمتعاقبیري و بحرانگهمه

اي بـراي  سرمایۀ اجتماعی، پیش از آن مرتبط دانسته و در مقابل، برخی این بحـران را مقدمـه  
اعتمـاد  کـاهش هـا، بـه  این دیدگاهدانستند. هر دوياز دست رفتۀ دولت میاعتمادبازسازي

دولت پیش از بحران اذعان داشتند. در این میان سـخن  آن سرمایۀ اجتماعیتبعاجتماعی و به
سیاسـی و  دیگـر هـاي آن بود که چنین اعتمادي چگونه در چنین بحرانی، که با بحرانبر سر
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تـوان در  شـود. ایـن را مـی   دولت در داخل و خارج تالقی کرده است، بازسازي میاقتصادي
گوید:دولت نیز دید که میگويسخنفتارگ

هاي گذشته شـده و  اعتماديدر حال حاضر مشکالت ناشی از شیوع بیماري سوار بر بی
هـاي  رو باید گـزاره از این...شودبا اعتماد لطمه خورده غلبه بر بحران با مشکل مواجه می

زمـان پسـاکرونایی   ار گرفتـه و مجدداً از حیث کارکرد مـورد بـازبینی قـر   » اعتمادسازي«
اعتمـاد ازدسـت رفتـه    بررسی دقیق و موشـکافانه قـرار گرفتـه و تـالش شـود تـا      مورد

)1398(ربیعی، شود.بازسازي

سیاسـی و  بخشـی از اعتمـاد  گر از دست رفـتن ، بیان»اعتمادسازي«مردان بر تأکید دولت
اینکـه در بخشـی   . دولت، پـس از دولت در چند سال اخیر است» سرمایۀ اجتماعی«نتیجه در

هاي خود شود، بـه طـور   گوي شعارها و وعدههاي داخلی خود نتوانسته بود پاسخاز سیاست
اي با بحران سرمایۀ اجتماعی مواجه شد و اگر چـه، خـود، ایـن را بـیش از همـه بـه       فزاینده

هـا و  هایی از این نارضایتی، که بـه صـورت آشـوب   دهد، اما، نمونهتبلیغات مخالفان ربط می
پیش از آن تجمعات متعدد اعتراضی رخ نمود، و بیشتر اقتصادي و مربـوط بـه عملکردهـاي    

تـرین آن، ورود  دولت بوده، نشان از کاهش بیش از پیش سرمایۀ اجتماعی دولت دارد و عیان
پیدا نکردن حامیان دولت به مجلس در آخرین انتخابات بود، هر چند که سطح مشـارکت در  

شود.هاي کاهش اعتماد سیاسی محسوب میاز نشانهآن نیز خود یکی دیگر 
سـال گذشـته   11در «توجـه داشـت کـه    نیـز به این مسئلۀ مهم بایددر تداوم مسئلۀ باال، 

کاهش رفته است. ایـن  بعد سرمایۀ اجتماعی در کشور با شیب تندي رو بهبه88یعنی از سال 
هـا حـاکی از   پویـایی شـبکه. آمـار   . 3. مشـارکت  2. اعتماد عمومی 1سرمایه سه محور دارد: 

شـدت کـاهش   صورت عمـودي بـه  صورت افقی و چه بهاست که اعتماد عمومی چه بهآن
یافته است. صورت افقی آن این اسـت کـه مـثالً هنگـام خریـد، ایـن ذهنیـت را داریـم کـه          

زنـیم تـا قیمـت را    همین دلیل چانـه مـی  فروشنده قصد کاله گذاشتن سر خریدار را دارد به
گـذاران و  مسـئوالن، سیاسـت  کاهش دهیم، اما اعتمـاد عمـودي، کـاهش شـدید اعتمـاد بـه      

ریزان بزرگ و کوچک است. در حال حاضر کشور مـا در اعتمـاد عمـودي، وضـعیت     برنامه
بـا سـه آسـیب اصـلی     شـود در چندسـال آینـده جامعـه     بینـی مـی  و پـیش » ناهنجـاري دارد 

شود کهروروبه
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عنـوان محـور اصـلی    ۀ اجتماعی اسـت. اعتمـاد عمـومی بـه    ترین آن، کاهش سرمایمهم
هـاي دولـت   هـا و حـرف  توصیهسرمایۀ اجتماعی، از عواملی است که مردم را نسبت به

همین نسـبت در مشـارکت مردمـی    دهد که آن را بپذیرند یا خیر؟ بهتحت تاثیر قرار می
دانـد. خـوبی مـی  بـه دولـت نیـز آن را   چیـزي کـه   گیري هستیم؛ نیز شاهد کاهش چشم

)1399(شریفی یزدي، 

توانکرونا را میگیريهمچنین همه
اي از سلسله حـوادث و رخـدادهاي اخیـر جامعـه ایـران فهـم کـرد.        در امتداد تاریخچه

مـاه، سـقوط   ، اعتراضـات آبـان  98هاي زنجیره رخدادهایی همچون زلزله کرمانشاه، سیل
رفتـار  اعتمـادي و ناکارآمـدي، منجـر بـه    ی از بـی ها ترکیبکه در آن...هواپیماي اکراینی و

در برابـر  » خودآیینی جامعـه «توان از آن تحت عنوان خاصی در جامعه شده است که می
معنـاي اقشـار و   این معنـا کـه جامعـه بـه    هاي نهاد قدرت نام برد. بهتصمیمات و برنامه

بـر  فضاي ذهنی مبتنیسله رخدادها، در هاي مختلف اجتماعی در مواجهه با این سلگروه
هـاي  هـا، فـارغ از تصـمیمات و سیاسـت    نهادهاي رسمی و ناکارآمدي آنبی اعتمادي به

هـا، راه خـود را   اعتنـا و یـا در تقابـل بـا آن    اتخاذ شده از سوي نهاد قدرت و حتـی بـی  
ها و رفتارهاي خـود  هاي مبتنی بر خالقیت خود را مالك کنشگرفته و استراتژيدرپیش
که در مواجهه با شیوع کرونا، نهادهاي رسمی بر در پـیش گـرفتن   هند. در حالیدقرار می

مدرسـه و دانشـگاه   کنند، مردم از فرستادن فرزنـدان خـود بـه   کید میأروال عادي امور ت
کنند و در مقابل در حالی که دولت بر خـودقرنطینگی مـردم و پرهیـز از تـردد     امتناع می

کرونـا را در تـرك شـهر محـل اقامـت و      ت خـود از  کند، بخشی از مردم نجـا کید میأت
)1398(جنادله، بیند.تر میها امنزعم آنشهرهاي بهمسافرت به

دولت در مسئلۀ کرونا، حـداقل در ابتـداي   گفتاراعتمادي به، برآمده از بی»خودآیینی«این 
دولـت و پیـروي   اتکا بـه جايآن در ایران است که جامعۀ مدنی، سعی کرد که بهگیريهمه
میـان  » دیگـري «و » خـود «اعتمادي، نـوعی  را در پیش گیرد. بی» خود«آن، راهنمودهاياز ره

و حتـی اگـر   گرددخاصی از سوي مردم میرفتارهايکند که موجبدولت و مردم ایجاد می
نگرند.  شان باشد، به دیدة تردید به آن میها و سالمتیهاي دولت، به نفع آنسیاست

شود آن آن این است که اگرچهمیدیگريپرسشطرحاین موضوع، خود موجب
نهـاد  ةکننـد عنـوان یـک عامـل تقویـت    هاي اجتماعی از بحران کرونا بهدر عموم تحلیل

دلیـل اهمیـت انسـانی آن    دولت در جوامع بیان شده که همبستگی و نظم اجتماعی را به
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کـه  اي مهمی براي دولت داشته است. امـا ایـن  افزایش داده است و در ایران نیز کارکرده
سـازي اعتمـاد   چطور دولت می تواند از این امکـان و بحـران اخیـر بـراي تـرمیم و باز     

)1399. (سهرابی، استفاده کنداجتماعی 

ز این پرسش باز کند، این است که  توان گرهی اهایی که میدر این میان، یکی از تحلیل
هـاي سیاسـی و جنـاحی    همان روزهاي اول با چاشـنی بـازي  مبارزه با کرونا درایران، از

، بـازار شـایعات داغ شـد. دولـت     1398آمیخته شد. از اواسط روز انتخابات دوم اسـفند 
انـد و آن را  ها قبـل از ورود ویـروس خطرنـاك آگـاه شـده     اینکه از مدتمتهم شدند به

کرونـا و سـپس   اند. درست یا نادرست، تشـکیک در زمـان شـروع ویـروس     پنهان کرده
)1399(مهاجري، شد.اي پررنگ از متن تبدیل حاشیهتلفات آن، به

درست نسبت به ایـن مقولـه،   رسانیاطالعگیري، و عدممسئلۀ همهابتداییشفاف نبودنِ
کننـدة اعتمـاد   درست و تخریـب اخبارجایگزینعنوانشایعه، بهایجادباعث شد که راه براي

اجتماعی، باز کند. اکنونسرمایۀ عمومی و 
براي بازتولید سرمایۀ اجتماعی در شرایط کنونی، جامعه نیازمند ارتباط، اعتمـاد، آرامـش   

گیـري از  نقش فضاي دیجیتال و بهرهو آموزش است. در چنین شرایطی باید با توجه به
و گیـري شـایعات   مردم، پیش از شکلۀرسان مورد عالقهاي اجتماعی و بستر پیامشبکه

ارتبـاطی جامعـه   ۀاخبار جعلی، تالش شود تا با بیـان حقیقـت، اعتبـار منبـع در منظومـ     
)1398(سیناپرس، افزایش پیدا کند.

شـایعات را فـراهم کـرد و در    گسـترش در مسئلۀ کرونا، موجباتنخستینعدم شفافیت
مبتنـی بـر   اعتمـاد و نیـز رفتـار   تـوان انتظـار  واقعیت را بگیرد، نمیاي که شایعه، جايجامعه
خصوص در مواقع بحرانـی، آن  جمعی را انتظار داشت، همچنین، شایعات، بهدرستآگاهی

درسـتی  دولت بهگذاريشود که سیاستگیرکننده، موجب میوسیع و غافلهم در این سطح
رغـم وجـود،   هاي اجتماعی در ایران علیسرمایه«موقع عمل نکند. پس در این وضعیت، و به

دارد؛ یعنی هـم اعتمـاد وجـود دارد (مشـارکت اکثریـت در طـرح       ثباتی قدم برمیدر یک بی
بخشـی از مـردم بـه آمـار رسـمی نسـبت       اعتنـایی  ندارد (بـی گذاري اجتماعی) و هم فاصله

)  1399(صادقی، » شدگان کرونا).مبتالیان و فوت
دراز سوي دیگر، 
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انتشـار آزاد  ۀواسـط تماعی و فضـاي مجـازي بـه   هاي اجمعیوب ارتباطی، رسانهۀچرخ
رسـانی را  طبـانش نقـش جـدي اطـالع    خـواه مخا محتـواي دل اطالعات و دسترسی به

رسانی و در بسـیاري از مواقـع انتشـار    گیرد و در واقع اعتماد عمومی با اطالعمیعهدهبر
ي جعلی از کـادر  شود. انتشار ویدئوهااعتمادتر از قبل میدارتر و بیاخبار جعلی جریحه

هاي عجیب براي دوري از ایـن  باختگان و توصیهاساس از مبتالیان و جاندرمان، آمار بی
اي جز افزایش مبتالیان نداشته است. طبیعی اسـت  بیماري از زبان افراد متخصص نتیجه

گیرنـد و  آلـود مـاهی خـود را مـی    هاي بیگانه نیز از این آب گـل که سیاستگذاران رسانه
انـد در ذهـن   ریزي کردهگونه که برنامهرسانی را آنهاي اطالعرصد دقیق، حفرهدقت وبا

)1399(کشاورز، شود.میتر این شکاف عمیق و عمیقکنند و مخاطبان خود پر می

هـاي  هـاي بیگانـه و شـبکه   رسـانه چرایـی اعتمـاد مـردم بـه    در اینجا باید در نظر داشت،
رسمی کشور، پرسشی است که پاسـخش را بایـد در   هايجاي رسانهاجتماعی بهغیررسمیِ

ها، بحران بنـزین،  قیمتۀگسیخترسانی جست. موضوعاتی همچون: افزایش لجاماطالعةشیو
هـاي رسـمی   خبرها در رسانهکراینی در سکوت خبري یا اعالم غیرواقعیوهواپیماي اۀحادث

هـاي بیگانـه،   رسـانه هـا را بـه  آنبیش از پـیش  گرایشِۀاعتمادي مردم دامن زد، و زمینبیبه
اسـاس  بـر )1398. (قزوینیـان،  فـراهم سـاخت  ،هاي غیررسمیهاي اجتماعی و شبکهشبکه

، »معاونـت اجتمـاعی و فرهنگـی شـهرداري تهـران     «سـه نهـاد  هـایی کـه توسـط   نظرسنجی
هاي ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنـگ و دفتر طرح«و »ایسپاۀسسؤم«

نارضایتی از عملکرد دولـت  «و » اعتمادي به آمار رسمیبی«، انجام شده است، »ارشاد اسالمی
:شرح زیر بوده استدر چهار موج نظرسنجی به» و نهادهاي عمومی
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)1399(عبدي، منبع: 

)1399(عبدي، منبع: 

» اعتمـادي بـی «کرونا در ایران، اصـلْ  گیريهمهآن هستند که در ابتداينمودارها، گویاي
ایـن  کمِفراز و نشیبرغمتوان گفت علیآن بوده است. میدولت و نارضایتی از عملکردبه

این مقالـه، وجـود دارد   نگارشزماناعتمادي از دولت، تا حدودآمار، کماکان نارضایتی و بی
دولـت  کردکارآمدي و عملرضایتی نسبت بهتواند، چنانکه در باال هم آمد، برآمده از ناو می
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تـوان  دولت. در ایـن زمینـه مـی   یافتۀ اجتماعیکلی باشد و نشان از سرمایۀ کاهشصورتبه
هـاي  کاهش یکباره مـواد ضـدعفونی و ماسـک در داروخانـه    «این مثال را مطرح کرد که در 

خـودمراقبتی  ةر حـوز هـاي آنـان د  سراسر کشور، بـا اینکـه از اوج نگرانـی مـردم و دغدغـه     
مـدیریت شـرایط بحرانـی    اعتمـادي بـه  اي از بـی ولی از سـویی دیگـر نشـانه   داشت، نشان

)1398(ایرنا، » شد.محسوب می

کرونا، کارآمدي دولت و سرمایۀ اجتماعی در ایران.7
آن مقولـۀ کارآمـدي  کرونـا، بـه  گیريهمهدولت در بحرانسیاسی بهاعتمادبخشی از کاهش

توان حتی پـیش از آن نیـز در برخـی از مسـائل مشـاهده      گردد و این ناکارآمدي را میبازمی
تمامی مشکالت ساختار سیاسی ایران کمـابیش در  «توان گفت کرد. با مشاهدة این بحران می

» امور کشور بازتـاب دارد. ۀشود. مشکالتی که نه فقط در بحران کرونا که در همآن دیده می
این میان،) در2020(عبدي، 

وضعیت سیاسی ایران از حیث ارتباطش با این واقعه چند ویژگـی دارد؛ اولـین ویژگـی    
ــردنِ  ــی ک ــ    آن سیاس ــی غلب ــین ویژگ ــت. دوم ــی اس ــت غیرسیاس ــر واقعی ــاه ۀه نگ

سـاختاري  دلیل شـکاف درون است. سومین ویژگی ناتوانی ساخت قدرت بهمدتکوتاه
هـاي جامعـه و   عمومی و نیـز بـر برخـی از بخـش    صورتعمال قدرت و اقتدار بهدر ا
زدگی نزد بخشی از جامعه است که صداي بلندي دارند و بـاالخره فقـدان   چنین عوامهم

اف عمیق میـان حکومـت   اي معتبر و رسمی که مورد اعتماد مردم باشد و شکنهاد رسانه
)1398(عبدي، و مردم است.

ایـران اسـت و   ینـه در جامعـه و سیاسـت   دیرهايمیان دولت و مردم، از شکافشکاف
که سخن از ناکارآمـدي  رو، هنگامیتواند پرکنندة این شکاف باشد از اینسرمایۀ اجتماعی می

دولــت و مــردم میــانشــود، ایــن شــکاف بــیش از گذشــته فعــال و گسســت دولــت مــی
رانـی در  ویـروس کرونـا، کـارایی حکـم    «شود. در این میان باید توجه داشت که میترافزون

اي، آزمونی است براي هـر نظـام   چالشی اساسی کشیده است. هر رویداد و حادثهایران را به
کـدام از  فـردي اسـت کـه هـیچ    منحصـر بـه  هـاي  حکمرانی. ولی اپیدمی کرونا واجد ویژگی

دولـت در  ) کارآمـدي 2020(عبـدي،  ».ها نیستندهاي قبلی واجد مجموعه این ویژگیآزمون
وجـود ابهامـات   ال اسـت.  ؤمدیریت این بحران هم از سوي بخشی از افکار عمومی مورد س
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شـیوع ایـن   أعنـوان منشـ  پاسخ در مورد چرایی قرنطینه نشـدن قـم بـه   هاي بیو پرسشزیاد
خـود  کارشناسان از همـان روزهـاي نخسـت، افکـار عمـومی را بـه      ۀرغم توصیبه،ویروس

ار اخبـاري در مـورد کمبـود تجهیـزات محـافظتی و پزشـکی،       مشغول کـرد. همچنـین انتشـ   
اي و ورودي دیرهنگـام مسـیرهاي جـاده   بستنتصمیمات موازي و گاه ضدونقیض در مورد 

ی یـا  ها، اظهارات و تصمیمات ضـدونقیض در مـورد تعطیلـ   شهرهاي درگیر و بازگشایی آن
ر عمومی را نسبت بـه کاهش ساعات کاري ادارات شهرهاي درگیر و....همگی بخشی از افکا

)1398کرد. (ایرنا، ها در مدیریت بحران بدبین مندي دستگاهکارآمدي و توان
اي یعنـی دولتـی کـه شـفاف     شیشـه دولت«بحران کرونا فرصت خوبی است تا در ایران 

کـه،  سـنجیده شـود. چنـان   » میزان موثر بودن آن را در مدیریت کشور«تجربه و » کندعمل می
ضـعف سـرمایۀ اجتمـاعی و بـی     «هـاي نظـام حکمرانـی کشـور     ین ضـعف تـر یکی از مهم

یـده کرونـا فرصـت خـوبی اسـت تـا       رسـد پد به نظر می«رو است. از این» عمومیاعتمادي
اعتمادي را تا حد زیادي جبران کنـد  با عملکرد شفاف خود این بی«در ایران » حکمرانینظام

)1399(خسـروانی،  »بگذارد.نمایش ود بهاي مقبول از خو پس از پایان ماجراي کرونا چهره
در ایران براي موفقیت در زمینۀ مبارزه با کرونا نیازمند آن اسـت کـه میـزان اعتمـاد عمـومی      

ها و اعالم دالیل واقعی ایـن  گیريهایش را افزایش دهد. شفافیت تصمیمکارآمدي سیاستبه
زایـی  تواند در مسیر شـفافیت ولت مید...کند.میزان زیادي به این اعتماد کمک میها بهتصمیم

بـه دالیـل تحـریم و شـرایط اقتصـادي و      «مثـال  روشن و واضح توضـیح بدهـد کـه بـراي    
بـوده یـا   » واحدهاي تولیدي و صنعتی و خـدماتی اي، ناگزیر از دادن اجازه فعالیت بهبودجه
ناتوانیعلت

گـري  ست. عـدم روشـن  دیده، چه مواردي بوده ادولت در حمایت مالی از اقشار آسیب
شـود  گیري و انتشار دالیل کاذب و شایعات زیـادي مـی  دولت در این زمینه باعث شکل

شـود مـردم   امر هم سبب مـی زند. همیندولت آسیب جدي میکه به اعتماد عمومی به
)1399(شکوهی، ولت نداشته باشند.هاي دهمکاري مناسبی با سیاست

ــاد عمــومی،   ــد ســرمایۀ اجتمــاعی و اعتم ــهبازتولی ــوط ب ــت من ــارکرد حاکمی حســن ک
هـاي  گـذاري بسـتگی دارد. مؤلفـه   هـا و نظـام قـانون   نحوه عملکرد دولتاست و بهسیاسی

آن نقش دارند. نقش نخبگان سیاسی براي بازتولید اعتماد عمـومی  گوناگونی براي رسیدن به
هـاي  کارهاي مؤثر: پرهیـز از اعـالم برنامـه   ست؛ ازجمله راهو سرمایۀ اجتماعی امیدوارکننده ا
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کردهاي مالی و اقتصادي، مبـارزه واقعـی بـا فسـاد و از همـه      پردازانه، شفافیت در عملخیال
هـاي  تر، داشتن شفافیت و صداقت با مردم است. ویروس کرونا، آلـودگی هـوا، تحـریم   مهم

اقتصـادي و تمـامی مشـکالت جامعـه     هاي تیعدالکشیده، بیفلکهاي سر بهظالمانه، قیمت
جمله: ایجاد حـس همـدلی، گسـترش    هاي سرمایۀ اجتماعی، ازتوان با رعایت مصداقمیرا

ازخودگذشـتگی و وفـاق ملـی، حمایـت اجتمـاعی و مشـارکت اجتمـاعی        اعتماد عمـومی،  
)1389برطرف کرد. (قزوینیان، 

گیرينتیجه.8
مـا و  ۀجامعـ «ایـن نوشـتار چـه بـوده اسـت.      نوشـتن حال، باید به این پرداخت کـه سـبب  

هاي اجتماعی دارد و بـراي ایـن امـر    بازسازي سرمایهشدت نیاز بهالخصوص دولت ما بهعلی
وجـود  بدون)1399(صادقی، »است.مدنی از الزامات ۀریزي بلندمدت و تقویت جامعبرنامه

هـا از  د، نه تنها دولت حاضر، که بعـدي مبتنی بر اعتمااي سرمایۀ اجتماعیمیزان قابل مالحظه
گیـري کرونـا، نشـان داد کـه در     حل مشکالت نخواهنـد بـود. بحـران همـه    آنان نیز قادر به

گردد که بتوانـد همراهـی   جایی باز میموقعیت بحرانی، کارآمدي دولت بیش از همه چیز به 
، فـائق آمـدن بـر    »تمـاد اع«تـرین نتیجـۀ   اقشار مختلف مردم را داشته باشـد. مهـم  » اعتماد«و 

کند. در عین حال، مشکل آن است کـه  خود میمشکالتی است که ناخواسته دولت را درگیر
تـر از  اي در داخل و خارج بـود و چنـد مـاهی بـیش    یازدهم، داراي مشکالت عدیدهدولت
دولـت  نگذشته بود که موجب کاهش بسیار شدید اعتماد عمـومی بـه  1398هاي آبان آشوب

و در انتخابات هم کمترین میزان مشارکت بعد از انقالب به خصوص در شـهرهاي  شده بود
عمیق ایجاد شـده در آبـان   گیري کرونا، باعث شد که شکافبزرگ رقم خورد و بحران همه

میـان  اجتمـاعی تا حدي تشدید شود. اگرچه دولت سعی زیادي براي ترمیم شکاف سیاسـی 
حد بـاالیی از  گیري احتیاج به شکل از جایی بود که همهخود و مردم کرد، اما، بیش از همه م

هاي محدودکننـدة خـود را پیـاده کنـد و از قضـا      عمال اقتدار داشت تا دولت بتواند سیاستا
نتیجۀ درسـت نرسـد و خـود    ها بهاجتماعی، موجب شد که برخی از آناعتماد سیاسیکمبود

گفتـار و  هایی بود کـه اعتمـاد بـه   ها عدول کند. افزایش سفرها، یکی از نشانهدولت نیز از آن
سخن دولت را زیر سؤال برده بود.  
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اسـالمی  گیري کرونا بازسازي سیاستگذاري کالن دولت در جمهـوري  باري! بحران همه
را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. اکنون زمـان آن اسـت کـه دولـت، بـا افـزایش       
اعتماد عمومی، راهی جدید براي سیاستگذاري را در پیش گیرد. بدون وجـود یـک سیاسـت    

گیـر خواهـد کـرد و    هـا زمـین  کالن مبتنی بر اعتماد فراگیر عمومی، دولت را در مقابل بحران
خواهـد داشـت، چـرا کـه اکنـون      در گـرایش سیاسـی دولـت نیـز وجـود ن     چنـدانی  تفاوت

هاي سیاسـی معمـول در جمهـوري اسـالمی     اعتمادي فراتر از گرایشرسد، این بیمینظربه
قـدر سـتبر اسـت کـه     رفت، امـا نـه آن  است و دیوار آن فراتر از حدي است که انتظار آن می

ردم تعریـف کـرد. همچنـین، از آنجـا کـه      نتوان آن را فرو ریخت و مناسبات جدیدي را با م
بازسـازي اعتمـاد در حـال    هـا و مشـارکت هسـتند، بـراي    ارکان سـرمایۀ اجتمـاعی، شـبکه   

اي شـهروندان بـراي   تر از برتري دادن بـه نظـام شـبکه   رفتنِ دولت، هیچ چیز مناسبازدست
سیاسـی،  هـاي مشارکت نیست. کرونا این درس مهم را به دولت داد که بداند، وراي گـرایش 

توانـد  هاي مهم اعتماد عمومی نسبت به آن است و این اعتماد، مـی مسئله از دست رفتنِ بنیان
رو مشارکت مـردم را در  هاي اجتماعی مجازي و واقعی بازسازي شود و از اینبا ایجاد شبکه

الِ توان سرمایۀ اجتماعیِ در حـ تر کند. این، تنها راهی است که میامور مربوط به دولت آسان
افول دولت را بدان بازگرداند وگرنه همین ناپایداري، به دولت بعدي که یـک سـال و انـدي    

اعتمادي موجـب کـاهش   دیگر تشکیل خواهد شد انتقال پیدا خواهد کرد و چه بسا همین بی
دنبال آن افول بیشتر سرمایۀ اجتماعی دولت شود.مشارکت در انتخابات بعدي و به 

نامهکتاب
ــا ــازه ،)1398(.ایرنـ ــا و تـ ــا    کرونـ ــایت ایرنـ ــومی، در سـ ــاد عمـ ــنجی اعتمـ ــرین عیارسـ ،تـ

.25/2/1399، تاریخ بازدید20/12/1398، تاریخ مطلب /https://www.irna.irآدرس
تهـران: دفتـر   ،هـاي مـدنی، ترجمـه محمـدتقی دلفـروز     دموکراسـی و سـنت  ،)1377ام، رابرت (تپان

مطالعات سیاسی وزارت کشور.
ــري اع  ــاه خب ــادآنالین (پایگ ــ، )1399تم ــزب ۀبیانی ــت «ح ــاد مل ــا » اتح ــران کرون ــاره ابربح .درب

.25/2/1399، تاریخ بازدید30/1/1399/،  تاریخ مطلبhttps://etemadonline.comآدرس
ــو (  ــرایس، برون ــی  .)1399ترت ــت و ب ــر غرب ــاز عص ــاديآغ ــااعتم ــادآنالین ،ه ــایت اقتص ،در س

.25/2/1399، تاریخ بازدید7/2/1399تاریخ مطلب /،https://www.eghtesadonline.com؛آدرس
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ــی (  ــه، عل ــا و  ،)1398جنادل ــران کرون ــه «بح ــودآیینی جامع ــرایط د» خ ــت«ر ش ــیسیاس و » زدگ
ــودگی« ــاعیفرس ــرمایۀ اجتم ــاره، آدرس.»س ــایت انگ ــب  https://engare.netدر س ــاریخ مطل ، ت

.25/2/1399، تاریخ بازدید22/12/1398
تحلیـل عوامـل مـرتبط بـا اعتمـاد سیاسـی       ، )1391فاطمه ابـوترابی زارچـی (  جهانگیري، جهانگیر و 

- 5):16(،دانش سیاسی سـال هشـتم  ،دانشجویان (پیمایشی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز)
26  .

نقـش عوامـل راهبـردي محیطـی در تبیـین اعتمـاد سیاسـی       ،)1391خانباشی، محمـد و همکـاران (  
انـداز مـدیریت دولتـی،    چشـم ،هـاي دولتـی)  سازمانماد عمومی بهکید بر عامل میانجی اعتأت(با
)10:(77 -112.

در سـایت پایـداري   ،کرونا فرصتی براي ارتقاء سـرمایۀ اجتمـاعی دولـت   ،)1399خسروانی، عباس (
.25/2/1399، تاریخ بازدید17/2/1399/، تاریخ مطلبhttp://paydarymelli.irآدرس ،ملی

.52- 31، 31، شمارة 9و سرمایۀ اجتماعی، مطالعات راهبردي، دوره دولت،)1385خضري، محمد (
اعتماد و سرمایۀ اجتماعی عمومی عامل شـتاب دهنـده عبـور موفـق از بحـران      ،)1398ربیعی، علی (

، 19/12/1398/، تـاریخ مطلـب  https://www.borna.newsآدرس ،در سایت خبرگزاري برنـا .کرونا
.25/2/1399بازدیدتاریخ

مـدیریت  .کاهش سرمایۀ اجتماعی، دولت و مشارکت مردم،)1395الهی، حسین و همکاران (رحمت
.461- 435):3(.3ةسرمایۀ اجتماعی، دور

علوم سیاسـی  ،ثیر سرمایۀ اجتماعی بر ارتقا سیاستگذاريأت،)1390رهبر، عباسعلی و فاطمه حیدري (
.253- 219):14(، 4ةدور.المللو روابط بین

مطالعـات اجتمـاعی   ،تحلیل فازي اعتماد سیاسی استادان دانشـگاه ، )1392علی و تینا روشن (ساعی،
.86- 59):2(هفتم، ةایران، دور

ــا (  ــهرابی، رض ــا  ،)1399س ــر کرون ــاعی در عص ــاد اجتم ــان ،اعتم ــۀ فرهیختگ ــایت روزنام ،در س
.28/2/1399دید، تاریخ باز27/1/1399مطلب ، تاریخhttp://farhikhtegandaily.com؛آدرس
،در سـایت سـیناپرس  ،کرونا مساله نیست، مساله بحران سرمایۀ اجتمـاعی اسـت  ،)1398سیناپرس (
.25/2/1399، تاریخ بازدید13/12/1398/، تاریخ مطلب https://sinapress.ir؛آدرس

در سـایت ،خطـر کرونـا!  دولت و بی تفاوتی نسـبت بـه  بی اعتمادي به،)1399یزدي علیرضا(شریفی 
.25/2/1399، تاریخ بازدید7/1/1399/، تاریخ مطلب https://didarnews.ir؛آدرس،دیدارنیوز



139و دیگران)حامد عامري گلستانی (...تأثیر آنو گیري کرونا همهبحران 

در سـایت روزنامـۀ   .هـا در مبـارزه بـا کرونـا    دولـت آثار اعتماد عمومی بـه ،)1399شکوهی، سعید (
ــاي ــاریخ مطلــبhttps://donya-e-eqtesad.comآدرس.اقتصــاددنی ــد6/2/1399/، ت ــاریخ بازدی ، ت

25/2/1399.
ــین (  ــادقی، امیرحس ــت؟   ،)1399ص ــال و برک ــاعی؛ ب ــرمایۀ اجتم ــا و س ــا .کرون ــایت ایرن .در س

.25/2/1399، تاریخ بازدید17/2/1399/، تاریخ مطلب https://www.irna.irآدرس
،سـاله 20انـداز  دولت و سرمایۀ اجتمـاعی در افـق چشـم   ،)1386صالحی، رضا و اسماعیل کاوسی (

.23- 1):43(،راهبرد
،بررسی رابطـه بـین سـرمایۀ اجتمـاعی و آنـومی اجتمـاعی      ،)1391زاده، محمد و همکاران (عباس

.172- 145):1(اول، ةمطالعات و تحقیقات اجتماعی، دور
شناسـی  انجمـن جامعـه  .آفرینـی سرمایۀ اجتماعی و دانش،)1388زاده، محمد و لیال مقتدایی (عباس

.38- 3):1(دوره دهم، ،ایران
در سـایت خبرگـزاري   ،بحران کرونا؛ نماد تمام مشکالت سـاختاري در ایـران  ،)2020باس(عبدي، ع

.25/2/1399، تاریخ بازدید26/3/2020، تاریخ مطلبhttps://www.aa.com.tr/fa؛ آدرس،آناتولی
ــاس ( ــدي، عبـ ــران ،)1398عبـ ــا در ایـ ــی کرونـ ــه سیاسـ ــاد ،وجـ ــۀ اعتمـ ــایت روزنامـ ،در سـ

.28/2/1399، تاریخ بازدید7/12/1398/، تاریخ مطلب http://www.etemadnewspaper.ir؛آدرس
.در ســایت خبرگــزاري تســنیم.کرونــا، فرصــتی بــراي بازســازي اعتمــاد،)1399عبــدي، عبــاس (

.25/2/1399، تاریخ بازدید21/2/1399/، تاریخ مطلب https://www.tasnimnews.comآدرس
تهران: موسسه تامین اجتماعی..ل متقیترجمه جال.سرمایۀ اجتماعی،)1385فیلد، جان (

.نـا خبرگـزاري ایبِ .تـر از کرونـا  بحران سرمایۀ اجتماعی تهدیـدي مهلـک  ،)1398قزوینیان، جمشید (
.22/3/1399، تاریخ بازدید12/12/1398/، تاریخ مطلبhttp://www.ibena.irآدرس 

.6، شمارهسال دوم.جامعه سالم.اعتمادي و نظام سیاسیبی،)1371قوام، عبدالعلی (
)، خـود کرونا و بازگشت بـه (جایگاه سرمایۀ اجتماعی در روزهاي کرونایی ،)1399کشاورز، سیمین (

، تـاریخ  26/1/1399/، تـاریخ مطلـب   https://www.hamshahrionline.ir.سایت همشهري آنالیـن 
.25/2/1399بازدید

هـاي  دولت بر سرمایۀ اجتمـاعی در اسـتان  تأثیر اندازه،)1397محمدیان منصور، صاحبه و همکاران (
.87- 55):33پیاپی ()1(، 9دورة .اقتصاد و الگوسازي.ایران

مقایسۀ سرمایۀ اجتمـاعی دانشـجویان دانشـگاه تهـران و     ، )1387(مرشدي، ابوالفضل و حامد شیري
و 3(.مشناسی ایران دوره نهـ جامعه.هاي شهر تهرانهاي فرهنگی و هنري دانشگاهاعضاي کانون

4:(194 -225.
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روزنامـۀ ایـران،   .احیاي جامعه مدنی و سرمایۀ اجتماعی نیاز دوران پسا کرونا،)1399معیدفر، سعید (
.)7325(فروردین، 31شنبه یک

/، https://www.irna.irآدرس .در سـایت ایرنـا  .بازیـابی سـرمایۀ اجتمـاعی   ،)1399مهاجري، محمد (
.25/2/1399ازدید، تاریخ ب22/2/1399تاریخ مطلب

.نقش اعتماد متقابـل حکومـت و مـردم در رونـد توسـعه سیاسـی      ،)1387نصوحیان، محمدمهدي (
.180- 166):14(راهبرد یاس، 
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