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Abstract 

The Covid-19 pandemic is not only a disease but also has all the characteristics 

of defining a social problem. On a global scale, it covers 8 billion people 

worldwide, and humans are experiencing a great deal of insecurity. This study 

aims at investigating the relationship between the outbreak of Corona19 

pandemic and the feeling of social insecurity among the citizens of Tehran. The 

research method adopted was survey and the data collection tool was a standard 

questionnaire. The findings indicate that the mean of the feeling of social 

insecurity rising from Covid-19 pandemic in the study sample (3.28) is 

significantly higher than that of the theoretical one (3).  Among the dimensions 

of the feeling of social insecurity including life, economic, general, 

psychological, emotional, and collective ones had the highest mean, 

respectively, and were mostly affected by the Covid-19 pandemic. The results 

also showed that there was no significant relationship between age and the 
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feeling of social insecurity rising from the corona virus outbreak and this feeling 

was significantly different among the cases of the sample in terms of education. 

Also, women felt more insecure than did men. Therefore, on the basis of the 

findings, it can be concluded that the Covid-19 outbreak has increased the 

feeling of social insecurity among the subjects of the sample. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Feeling of social insecurity, Tehran 

 



و  03-ی کوویداندمشیوع پ یشناخت جامعهه مطالع
 رابطه آن با احساس ناامنی اجتماعی
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 چکیده
هدای تریید      یک بیماری محسوب شدد  بکهدهت تمدامی وی  دی     تنها نه 91-پاندمی کووید

میکیدارد انسدار را در تیتاتدی     8ای اجتماعی را در خود دارد. در ابراد جهانی همت   مسئکه

کنند. هدف این پد وه،ت   ها احساس ناامنی زیادی تجیبه می  یید و انسار جهار در بیمی

نداامنی اجتمداعی در شدهی تهدیار      احساس با ندمی وییوس کیونای شیوع پا  بیرتی رابطه

 نیدا ابداار  دیدروری اعاعدا     اتت. روش تحقیق در این پ وه، از نوع پیمایشی اتت. 

کده میداننین    های این پ وه،ت حاکی از رر اتت    اتت. یافتهبود اتتاندارد ی  پیتشنامه

( 88/3مدورد مطاعرده     ی  ونده در نم 91-کوویدد احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شدیوع  

در بدین ابرداد احسداس نداامنی     و  ( بیشدتی اتدت  3از میاننین نظدیی    داری عور مرنی به

 جمردی و  احساتدی ت رواندی  تعمومی اقتصادیت تجانیاجتماعیت به تیتیب احساس ناامنی 

نشدار   هدا   یافتده  اند.  پذییفته 91-کوویدبیشتیین میاننین را داشتند و بیشتیین تأثیی را از 

وجدود   داری داد که بین تن و احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کیونا رابطه مرندی 

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYسترسری آزاد تترل مجروز   یر  یرم ملا ره د   ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ )اسل. 
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عدور   بیحسدب تحصدیا ت بده    91-کوویددارد و احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع ن

. اندد  داشدته . همچندین زندار بیشدتی از مدیدار احسداس نداامنی       داری متفاو  اتت مرنی

-توار ایننونه تبیین کید که با شیوع کووید  پ وه، حاضی میهای   بنابیاینت بیاتاس یافته

 اتت. افتهی  ،یافاا مطاعره موردمیاار احساس ناامنی اجتماعی در میار افیاد  91

 میت احساس ناامنی اجتماعیت تهیارت پاند91-کووید های کلیدی:  واژه

 15/06/00 تاریخ پذیرش:   00/06/00تاریخ بازبینی:    92/05/00تاریخ دریافت: 

 355-312، صص 1000 تابستان، 32، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 ه و بیان مسئلهمقدم

ی یر  پیدردمو و     ظهور کررد، جرهر    1، ویروس جدید کرونا9112در دسامبر سال 
کر  مرکرآ  د در وونراد  ردا اناسرایو ارد        ( 122کوویرد )سندروم حاد تنفسو 
ی ردر گ نم ی  بحرپد جهانو و  عنوپد ب بهدپات جهانو پز  د ویروسو ک  سازماد 

وضریدیو   عنروپد  بر   12-پز اردو  کوویرد   9191و در ژپنویر    ادکردهو یر پلمللر  ادب
سرازماد  ر پسراس  مرار     بر (Ebert & Steinert, 2021)د برر  ومپضطرپری در دندا نام 

در سرط    پز زماد ادو  ویروس کرونا تا زماد نگارش پیا مقالر ،  بهدپات جهانو
باخیگاد  نفر ب  پیا ویروس مبیال و تیدپد جاد 121نآپر و  01مدلدود و  121جهاد 

نفر پعالم اد و در پیرپد ندآ تیردپد مبیالیراد بر  پیرا      411 نآپر و 169مدلدود و  1
باخیگراد پز رریرا پیرا     تیردپد جراد   و نفرر  149 نآپر و 621 د ومدلدو 4ویروس 
 روسیر و ( 91913,)سرایت بهدپارت جهرانو   بااد  نفر مرو  011 نآپر و 00، بدماری

پسرت  ویروسرو کر      وبحررپد بیرد پز جنره جهران     ایترر  کننده رپدیو، 12-یدکوو
و ینرا  تررس ی پجیماعو و پهیصادی، تغددرپت پجیماعو فررپوپد،  نا اکاف ساز ن دزم

نرایو جدیرد رپ بررپی      وپره  و پحساس ناپمنو در پبیاد گسیرده اده و عادت ردگ نم 
 دمداد در سرپسر جهاد خلا کرده پست  ویروسو کر  برا زپیرش پارکال م یلر       

ی جدیدی پز یاندمو وحشت و تررس رپ در جهراد   نا  یسو)پنگلدسو، نندی، دلیا( 
ش تغددررپت خرود هررپر    ی م یلر  بشرر رپ تحرت  رال    نا وپکساو  دند ومپااع  

ی  بدمراری محسروش ارده کر       تنها ن  12-یاندمو کووید رسد وم  ب  نظر دند وم
                                                                                                                                 

1  . SARS-CoV-2 
2  . COVID-19 
3  . https://covid19.who.int 
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 دپده ی جرا پی پجیماعو در پبیاد جهانو رپ در خود   نای تیری  مسئل   تمامو ویژگو
خرود نمروده، مرردم     رددرگمدلدارد پنساد رپ در سرتاسر جهاد  0پی ک    پست  مسئل 

کننرد و مییقدنرد نرر  ر        جدی دپای  و پحساس نراپمنو مرو  نسبت ب   د نگرپنو 
کرونا ترس، ک   مییقد پست 1وبانرج، باید برپی پتمام  د کاری پنجام اود  تر عیسر

در جامیرر  برر  وجررود  ورده پسررت   رپ  وپبهررام و پضررطرپش عمرروم  ،وسررردرگم
نا برر    د ،سینددن واناخی ستیز ینا دهیصرفاً ید ،ویروس ایمانند پ یونا یردگ نم 

 مو باارند  وپجیماع - وروپن مدت و روالن رپتدتأث یو دپرپ گذپرند وم ردجامی  تأث
 ایر پگرر پ  وپدپم  دپرد  حیر  نا یردگ نا بید پز نم  تا مدت رپتدپز  د تأث یاردک  بس

و  نرا  در نظر گرفی  ارود، ب رش   وجهان وعنوپد مشکل بهدپات عموم  ب  روسیو
 دنررد  هرررپر مررو  یشرریردض خطررر بپز جامیرر  در میررر  وخاصررنررای   هسررمت

(Banerjee, 2020)  و  ویآارک  ی  دهیر ید  یر کرونرا در نگراه پول    روسیر و و دا
در  ردر خپمراه   مهم  ند یامدنادپما تحوالت و ی ،رسد وسالمت ب  نظر م  مربوط ب 

 وم یلر  زنردگ   ینرا  نظام رینا و ز  پست ک  کرونا نظام ایپز پ وسط  جهاد، حاک
 ،وسب  زنردگ نو  کرده پست  و د ار تحول  رپ دگرگود  ی و  ستدهرد بپنساد 

سرالمت روپد، روپبر     ،وفرننگر  ینا مصرف، پرزش یپلگوناتیامالت کنشگرپد، 
  بر   پجیمراعو و فرننگرو    -یپهیصراد  ینرا  ، پایغال و ااخصپلملل ادو ب واسدس

برآر    ی  مسرئل   ایر پ تروپد  وپست  نم رفی ییذ ردتأثبهدپایو  ی  دهیید ایادت پز پ
خرارر   اد  بر  نمر  بردندم  لدتقل ورپ صرفاً ب  پمر بهدپایو جهانو  وپنسان ی  جامی 

 ایر پ وو فرننگر  ونرا و پبیراد پجیمراع     داللت و ضرورت دپرد ک مهم پست  اردبس
 نرای   پز مقولر   12-  کووید(1422, وبهارلوئ & وابد)پفرپساناخی  اود  آدن یماردب

پبیاد م یل  زندگو پجیماعو و روپنو، پفررپد رپ  ک  در  بسدار مهم و فرپگدری پست
د ار ناپمنو کرده پست  ناپمنو و پحساس  د در پبیاد م یل  پجیمراعو، پهیصرادی   

  پیرا یانردمو وحشرت و    دباار  ومر پی  اکار   و روپنو نااو پز پیا ویروس یدیده
ی وجوه زندگو، نراپمنو گسریرده در جهراد پیجراد کررده        فرپگدر با پبیادی در نم 

ترریا تجربر  در دورپد یانردمو      رسرد پحسراس نراپمنو، مملروس      پست  ب  نظر مو

                                                                                                                                 

1  . Banerjee 
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رلبد ک  با پمندت و پحساس   و دورپد هرنطدن  خانگو بااد  بنابرپیا، مو 12-کووید
 و حدراتو  موضروعو  عنوپد ب  پمندت پحساس مفهوم و پمندتم  نااو پز  د  انا اوی

 یکو عنوپد  ب  حاضر عصر در یپ  ه  دور نر پز بدشیر ک  پست بیدی  ند میغدری مهم،

 پحسراس  ،پمرروزی  بشر  رود وم امار ب  بشر زیست حدات برپی پساسو ندازنای پز

پحسراس پمندرت پهیصرادی،    ماننرد   نرا  حروزه    ی  نم  در ک  نماید  مو مطالب  رپ پمندیو
نمسراد   ب  عنوپد ن سیدا پولویرت،   پمندت واود  ادتأمپحساس پمندت جانو و    

 لآوم وپهیدت و پمندت  رماد  دپند وم خود  رپمش با توأم زندگو برپی یپ  ییاسکو و 

 و ارود   مرو  محسروش  جوپمرع  ی  توسری   و پجیمراعو  تیامالت زیر بنای  د، وجود
 ت گرف ن وپند صورتپز جامی   ب شو ندچ در توسی  ،مندتپ بدود گفت توپد  مو

 زوپل یرا  کرانش  و پست جامی  در زندگو پساسو ندازنایی   پزجمل  پمندت پحساس

 ، د ادترأم  و گرردد   مرو  پذنراد عمرومو در جامیر      تشویش و پضطرپش باعث ، د
 ودار  ومر  محسروش  بشرر  پولدر   حیو و مهم ندازنای پز بسداری کردد فرپنمی   زمدن 
در مرروپرد م یلفررو  پحسرراس پمندررت  (1422, ارخلجدسرر &, و, مرردپحویررد)رف

بالیرای  ، گرسرنگو و هحطرو  جنره،  ، عروپملو پز هبدرل   رددر گ ومهرپر  پلشیا  تحت
ویروس کرونا با اوکو جهانو  غاز و برا بر      ردپردوپگی نا یماردبربدیو و ادو  

در سرتاسرر دندرا پحسراس     نرا  پنساد  پندپخیا مداد هرنطدن  کشددد جهانو و فاصل
اررو  و ترا    نا دستناپمنو ادید پیجاد کرد  پحساس ناپمنو ک  پز وسوپس اسیا 

درگدر کردد روح و روپد پفرپد یدش رفت  نرپس پز مر ، پحساس ترسو در بشرر  
م ی مررد   نمر   12-خود رپ بر نم  پبیاد زندگو گسیرپند  کووید ردتأثپیجاد کرد ک  

ب رش دندرا ترا کرم      ایترر  افیر  ی توسری  رپ پز نر هشر پجیمراعو، پز نرر کشرور در    
ی خطر پولریش ب  پست تحت ترأثدر هررپر دپده     ، ک  یاد ور جامی ایتر افی ی توسی 

ترریا عامرل    مهرم  عنروپد   بر  رسد، ویروس کرونا در عصر حاضر   پست  ب  نظر مو
جهاد رپ برپی زندگو بشریت ناپما پست و  اده اناخی ی پمندت جهاد   تهدیدکننده

اهر پیرپد، پز ادو  پیا  ایتر تدیرجمییایی ت پیرپد و  عنوپد ب کرده پست  تهرپد 
 ردر وم مرر  ویروس در پماد نبوده پست   مار باالی پیا اهر در پبریال بر  کرونرا و    

ناپمنو موپج  کررده پسرت     پحساس بامردم پیا اهر رپ  رسد ومنااو پز  د ب  نظر 
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-مطالی  ب  دنبال بررسو پبیاد م یل  پحساس ناپمنو پجیماعو نااو پز کووید پیا
بااد، ب  پیا دلدل ک  تهرپد ب  عنوپد مرکرآ کشرور، بدشریریا      در اهر تهرپد مو 12

جمیدت رپ در خود جای دپده و روزپن  سفرنای زمدنو، نوپیو، ریلرو مییرددی پز   
کنرد  تیردد     کشرور رپ تجربر  مرو   نای م یل  و پز خارج   دپخل کشور و اهرسیاد

نای بهدپایو، مدیریت سر ت در پعمرال     رفت و  مدنا، نقص در رعایت یروتکل
، نم  و نم  باعث اده تا پیرا ارهر پز جهرت    12-نای نااو پز کووید  محدودیت

 ارپی  ویژه و خاصو رپ تجرب  کند در کشور  12-ادو  یاندمو کووید

 . اهداف و سؤاالت پژوهش1

 اصلی . هدف1-1

و رپبطر   د برا پحسراس نراپمنو      12-و کوویرد انردم ادو  ی واناخی جامی بررسو 
 پجیماعو

 . اهداف فرعی1-9

 بررسو نقش ویروس کرونا بر پبیاد م یل  پحساس ناپمنو پجیماعو -
 بررسو رپبط  بدا سا و پحساس ناپمنو پجیماعو نااو پز ویروس کرونا   -
 جنسدت برحسبناپمنو پجیماعو  بررسو تأثدر ویروس کرونا بر پحساس -

 تحصدالت برحسببررسو تأثدر ویروس کرونا بر پحساس ناپمنو پجیماعو  -
در بردا   اردو  ویرروس کرونرا   ناارو پز   مدآپد پحساس نراپمنو پجیمراعو   -

 پست؟ اهروندپد تهرپنو  قدر
پز پبیاد پحساس ناپمنو پجیماعو بدشریریا    ی  کدپمادو  ویروس کرونا بر  -
 دپرد؟ تأثدر رپ

 پژوهش ی  پیشینه. 9

پی نوظهرور و جدیرد پسرت  در سرط        ی  د در جهراد یدیرده    و پااع  12-کووید
گسیرده و در محافل م یل  علمرو بر  یرژونش در پیرا حروزه       صورت ب جهانو 
و یرا   اده ایتدویو در پیا زمدن  نا یژونشو در پیرپد ندآ کم و بدش  اده  یردپخی 
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 اود   پدپم  ب  برخو پز  نها پااره مودر حال تدویا پست ک  در 

 ی داخلی  . پیشینه9-1

در یژونشو تحت عنوپد  (1111, ومنجرموئ ومیکر & و)پفشانپفشانو و نمکارپد 
ب  پیا نیایج دست یافیند کر  برا   « ادو  ویروس کرونا و پحساس ناپمنو پجیماعو»

ا، پحساس ناپمنو پجیمراعو در بردا پفررپدی کر  سرا براالتری       ادو  ویروس کرون
تری دپرند ندآ، پحسراس    سوپد یا تحصدالت یایدا  دپرند، بدشیر پست و پفرپدی ک  بو

پند  ب  رور کلو، برا اردو  ویرروس کرونرا       ناپمنو پجیماعو بدشیری رپ تجرب  کرده
فآپیش یافیر  و بدشریریا   مدآپد پحساس ناپمنو پجیماعو در بدا پفرپد مورد مطالی  پ

تأثدر رپ بر پحساس ناپمنو پهیصادی و جانو و کمیریا تأثدر رپ برر پحسراس نراپمنو    
 جمیو دپای  پست 

بر  دنبرال    (1422کدخردپ,   &, یرو رزپمد, یرور )سرلطاد و نمکارپد  یور سلطاد
بر نقش  دددر کرماد با تأک وپجیماع تدا و پحساس پمنکرون روسیو و دا بررسو»
 تدر ب  مردم پحساس پمننداز پست ک  ک   بود ایپ گر اددب ادتحق جینیابودند  « سدیل

و  سدعملکررد یلر   ادپسیاندپردارده بر   ووندرگرسر  بیو  رپمش بدنند  مقدپر ضر
پسرت و   رشیدب رنادمیغ گریپز د آپددم ایک  پبود ( 922/1) وپجیماع تدپحساس پمن

 ادبر  ونمبسریگ  آپددر و م باارد  ومر  641/1ا کندپل برپبر ب ونمبسیگ بیضر آپددم
 پست  اده مثبت و در حد باال گآپرش وپجیماع تدو پحساس پمن سدعملکرد یل

یژونشرو رپ برا عنروپد     (1422, وبهارلوئ & وباد)پفرپسنمکارپد پفرپسدابو و 
  یاررپ  درو پجیمراع  و: بردپارت جوپنراد پز زنردگ   وشر یتیلدا، نررپس و بازپند »

ی عمدرا بررپی     ب  پنجام رساندند  پیا یژونش ب  روش کدفو و مصراحب  « یوکرونا
نا با پسریفاده پز   حاصل پز مصاحب  ینا دپدهنا صورت گرفی  پست    ی دپده ور جمع
 وپصرل  ی  نفت مقول  ادیو در یا  هرپر گرفی لدتحل و   یمورد تجآ ی،نظر یذپرکدگ

 شرت، دمی یتیرامالت، تنگنرا   یتنگنا ،وخود مرپهبی شیپفآپ ،یرفیار وروپن و افیگ
  برر  ه پسرت کش  ارد  شیایخو وابیرسان  و مرور و باز وتل  ،یمینو وشیبازپند

عنروپد   بر   وشر یو بازپند تیلدرا در نررپس   ینرا  و مقولر   مدمفان یبند پساس جمع
و  وذننر  یسرازوکارنا  تیر تقو ،وپرتقرا  خرود مرپهبیر    ،پرپئر  ارد   یونهرا  ی  مقول 
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غلبر  برر    ،توپنرد  وم وروندب کنیرل رهابلدغ یتا حدود یدر فضا وپجیماع یوپفآپ  نم
 کند  لدرپ تسه  یارپ ایپ وپبیاد منف

 . پیشینه خارجی9-9

یژونشرو   (Cheng, Mendolia, Paloyo, Savage, & Tani, 2021) 1 نه و نمکرارپد 
د: و مرپهبرت پز کودکرا   ومرال  تدر پمنپحسراس  ، عردم  پاریغال وپلردیا  »رپ با عنوپد 

بر  پنجرام رسراندند  در پیرا     « سدپنگلکشور در  12-کوویدروپد در زماد  سالمت
، نشراد دپد کر    بررد  وممطالی  رولو در پنگلسیاد بهره   نای ی  یژونش ک  پز دپده

گذپری پجیمراعو و پهردپمات بهدپاریو ماننرد       فاصل  با 12-کووید ردگ نم بدماری 
روپد و  سرالمت  بر  رعایت هرنطدن ، منجر ب  پنآوپی پجیماعو و خدا  وپرد اردد  

عدم پمندت مالو پفرپد در پنگلسیاد اد  نمچندا، نیایج یژونش حاکو پز  د پسرت  
و  دپرد یترر  مدخر و نیایج مرپتب ب  ااغل ایوپلد یادد سالمت روپد برپ مدک  وخ

مرپهبت پز  یو زماد صرف اده برپ ومال وناپمن پحساس شیادت با پفآپ پمر ب  ایپ
 کودک و مدرس  در منآل پرتباط دپرد 

جسریجوی  »یژونشو رپ با عنروپد   (Molteni et al., 2021) 2مولینو و نمکارپد
در  12- رپمش و رپحیو در دیا، ناپمنو و رفیارنای مذنبو در رو بدماری کوویرد 

   کر  در خرانوپده   ادر یالیک  مرردم پ  دپدنشاد رپ ب  پنجام رساندند  نیایج « کشور پییالدا
دیندپری و رعایت موپزیا دینو  نظر پند پز رپ گآپرش کرده 12-بدماری کوویدخود 

  نمچنردا رجرو  بر  دیرا و     دننرد  ومر پعیقاد باالیو رپ در دیندپری پز خود نشاد 
و  ارود  ومر  12-دیندپری باعث کانش پحسراس نراپمنو ناارو پز بدمراری کوویرد     

 اود   ی  پسیرپتژی موفا میرفو مو عنوپد ب دیندپری 
بررسرو  » نردف  برا یژونشو رپ  (Gasparro et al., 2020) 3گاسپارو و نمکارپد

بر  پنجرام   « در پیجاد عدم پمندت اغلو و عالئم پفسرردگو  12-اری کوویدنقش بدم
رساندند  نیایج یژونش نشاد دپد عالئم پفسردگو و پحساس ناپمنو اغلو، پرتبراط  

                                                                                                                                 

1  . Cheng et al. 
2  . Molteni et al. 
3  . Gasparro et al. 
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باعرث پیجراد    ردر گ نمر  مسیقدمو با ترس پز کرونا ویروس دپاری  و پیرا بدمراری    
 پحساس ناپمنو در مداد یآاکاد اده پست 

 . مبانی نظری3

ی پمندت در کاربرد عام ب  مینای رنایو پز م اررپت م یلر  پسرت، فرننره      ژهوپ
اررپیطو کر  در  د یر     » کسفورد پیا وپژه رپ با عبارت زیر تیری  کرده پسرت:  

بو، پمندرت پز  پزنظر  ل«  اود موجود در میرض خطر نبوده یا پز خطر محافظت مو
و کر  در  د زنردگو   رکسبرپى اهروندپد خود و ن ک  جامی  مفاندم عمومو پست

فرار  برودد پز   عنوپد  ب  ورد  در بید عدنو پمندت،  لبو پمندت رپ   کند فرپنم مو  مو
، ندپاریا  پز پمندت، پحساس  رپمرش  مقصودو در بید ذننى، کند   میرفو مو تهدید

 دور و نآدی  فرد پسرت   ینا  دو عدم پحساس ترس پز سوى محپحساس تهدید 
پبیاد پجیماعو و فرننگو و پرتباط  د برا پمندرت در جامیر      لبو در نظری  نظم بر 

پبیاد پجیماعو و فرننگو در پجیمرا  ضرید     ک  ومادپمیردپزد  پو مییقد پست،   مو
سرطوح عرارفو و خرا      ژهیر و  بر  اود، روپب  پفرپد در جامی  در تمامو سطوح 

 تیر درنهاو  کررده  دپدر یپعیمراد پجیمراعو کرانش     رو  ایر پ پزد ار ضی  اده و 
پفررپد و   ارود  در پیرا اررپی      پحساس پمندت و علق  پمندیرو د رار گسسرت مرو    

, رجبلرو,  یرد)سفکنند   پمندت جانى، مالى و فکرى نمى پحساس ی پجیماعونا  گروه
و  12-یانردمو کوویرد  بر    وارناخی  جامیر   ی تحلدلو    پز ینجره(1421, آپدهدهل &
یررردپزد میاصررر   ترروپد پز مفرراندم کلدرردی نظریرر   حسرراس نرراپمنو پجیمرراعو مرروپ

و جهرانو اردد مسرائل م یلر       خطرر پولرریش بر       اناسو مانند جامیر    جامی 
پز  وکر یبر ،   شیپولرر  آد م جامی  م ارره  نظری پجیماعو پز نگاه گددنآ بپردپزیم 

 یامدنادکرونا و ی و دا لددر تحل توپند ومیاصر پست ک  م ینا  ینظر ایتر  ینآد
مردرد یردپخیر     ی  خود ب  م راررپت جامیر    ی  در نظری   بکننده بااد،  کم   د

 ل دوسر  ب  وجهاد پجیماع نای  در پرتباط با نحوه سازماد شیردپست  مفهوم م ارره ب
, یرآر یر ;1422, وهرارلوئ ب & وابد)پفرپس و می صصاد مطرح پست یکنشگرپد عاد

و   وهدارر ،نررا پز حرروزه وم ررارره در برخرر ،وددآپسررددر نگرراه برر ، مدرن  (1421
 جراد یپندآ  رپ  یدیجد آد م ؛ ولى عوپمل م اررهدند ورپ کانش م وزندگنای   سب 
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 ایپز پ یپ ب ش عمده ،یدر جوپمع پمروز ه پست،ک  درگذای  نااناخی  بود کند وم
و برازپر   وت صص ومثل دولت، علم یآاک یوب  نهادنا ادیز وم اررپت پز وپبسیگ

 آدر  م م رارره  ی  جامی وی،  دگاهی  پز د(Bryan S Turner, 1994) اود وم وکار ناا
 ای غراز  ینردنا یفرپ ی  کر  خرود پدپمر     رددگ واکل م یددکل ندیس  فرپ ردتحت تأث

و ابیر   تیش( فرد ،د ثروت و م اررهدپست: پل ( توزیع مجا ن  د ادو تیم ی دمدرن
و عصر جدید،  نظر ب ، نو  م اررپت در جوپمع  پز کار  پز یوج( پسیاندپرد زدپ و
رپ  ادسراکناد کرره زمر    ی  پست و نمر   )دست ساخت(بشر ینا تدفیالرخاسی  پز ب

  (1400, وهاسررم ;1422, وبهررارلوئ & وابد)پفرپسرر دننررد وهرررپر مرر دیررتهد وردمرر
رپ در  وو نسرل  وملر  یمرزنا ،وربقات پجیماع یمرزنا د،یجددر عصر  م اررپت

خرود   ردرپ تحت ترأث در جامی  نا  و نم  گروه (Bryan S. Turner, 2006)نوردد  وم
در  م راررپت  دیتشرد  ینرا  ن دزم ایتر پز مهم وکپفرپد یادد  ی  فرددندن وهرپر م

فررد بر    گرپیو حراکم برود و     جمع ماهبل مدرد ک  ی  پست  برخالف جامی جوپمع 
غلبر    مرد؛    یو کر  بر  وجرود مرو    نرا  کم  خانوپده و جامی  بر تناهضات و  الش

نا ب  فرد وپگذپراده پسرت  بر  عبرارت      الش ایپ ی  د نم مدر یاد، در دنکرد وم
پز  ارریر  پز مردرد  جوپمع پو،گذپای  اده پست  ب  نظر  فرد ب  خودش وپ ،تر ادده
عمل( یرم ارره مشر ص   یش )فضانک دپددو م وزندگ وسنی ینا رفیا روش ادب
 وپسرت کر  در  د نگرپنر    یپ جامیر   آ،د م م ارره ی    جامی (Heinz, 2002) اود وم

پز  وو زلآلر ( بر  سرمت م راررپت ناار      و)هحطر  ویر درب یایپفرپد پز  فات و بال
دپرند، میطوف اده پست  در  ردگ و عالم وک  پغلب اکل جهان وپنسان ینا تدفیال

تروپد بر  عنروپد      مرو  آدر نرپ  یمرار دب ،در مرورد م رارره    ب ینا  ی ار وش نظر
باارند  برر پیرا      مرو ز م رارره  پ یددمنبع کلخود و  پز  د یاد کرد ومهم ی  م ارره

مهمو بر پحسراس پمندرت پفررپد در جامیر       ردتأثنقش و  12-پساس بدماری کووید
گدردنآ   نیرونو گدردنآ رپ نرام بررد       تروپد  ومبا پولریش ب   نظر  نمدپرد  نمچندا، 

دلهرره و   پز پضرطرپش و  یرر  وکندم، جهران  مییقد پست جهانو ک  در  د زندگو مو
ک  یدوسری    پستخطرناک  پی یرم ارره و  ، جامی امی  مدردج، زیرپ خطرناک پست

پنجامد  ب  نظرر گدردنآ،     مو واناخی وو ب  ناپمنو نسی دکن  رپ تهدید موپفرپد پعیماد 
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ندپرنرد،  یت ب  بار  ورده ک  دیگر جنب  محلرو و محردود   رپ عصر نویا م اررپتو
 اررپت ک  نم پبیراد و نرم   پیا م د کن  نا رپ تهدید مو  بلک  در سرپسر جهاد، پنساد
نا   هبل نویا دپرند، پنساد مرپتب بدشیر پز م اررپت ما  هدرت ت ریب و تهدیدی ب 

وجرودی کررده و بر  پمندرت روپنرو،       ی  رپ در گوا  و کنار جهاد سراار پز دلهرره 
، زندگو وینظر    پز(1421, یآری)رپست  زده بدااد س ت  س  جسمو و پجیماعو

زندگو در محدطو  کنده پز اانس و خطرنای پحیمالو پسرت  در   ،در دندای مدرد
زده ارده رپ بررپی پفررپد     رهم ی  دندای هدیم و سنیو بحث سرنوات و تقدیر،  ینده

وضیدت پفرپد پز هبل مش ص بود، ولو در دندای  ی  در  د،  ینده ترسدم کرده بود و
 ی  وپسرط    جدید کنار گذپایا نگراو تقدیرگرپیان  ب   ینده، مفهوم خطر کردد بر  

 دپدر  ور گشوده پست، جایگاه مرکآی ی  زپ و پبهام  مسئل  ی  پیا ک  درنا ب  روی  ینده
 ،  بر  نظرر گدردنآ   (1400, اتد)ب در جهاد پیجاد کرده پست ناپمنوو پحساس  کرده

 و  ربدیو نر نو  خطر پست  پیا پحسراس، پز پوضرا    ی  نسی  و پسیرس پضطرپش
, دنآدر )گ گدررد  نای ناارو پز  د سر شرم  مرو   پحوپل مغشوش و  افی  و پز خطر

ی پفررپد برر پسراس پمرور گونراگود روزمرره،         گددنآ تأکدرد دپرد کر  نمر      (1402
کننرد، مرردم      ار وش میدنو رپ برپی تضمدا پمندت وجودی خود دست و یرا مرو  

جآیو پز رفیار و پندیش  نر  صورت ب صو ک  فرمول عارفو و رفیاری خا برحسب
نرا،    نرای میصرور پز  د   ، با خطرپت گوناگود و بردم و نررپس  دی  ودرمنا   روزه  د
گددنآ پضرطرپش رپ در پرتبراط برا پمندرت خرارر مرورد       کنند    نرم مو ینج  و  دست

یرد  دپرد ک  در دندای جدید، ارپیطو ید ددپیا پصل تأک دند و بر  اناسایو هرپر مو
پش  ب ش ندست و بر وجرود پمندرت داللرت نردپرد و نیدجر        مده پست ک  پرمدناد

ای نر   بر پسراس نظریر     (1400, اتد)ب نرپس وجودی و پحساس عدم پمندت پست
توپد  ار وبو نظری پرپی  کرد  پز پیرا رو پلگروی نظرری یرژونش       مرور اده مو

نای ب  و گددنآ پسیوپر پست  ب  ررور    حاضر بر پلگویو تلفدقو و ترکدبو پز نظری 
توپد تیری   لپرو    کلو با توج  ب  مفهوم پصلو پیا یژونش )پحساس ناپمنو(، مو

پحسراس عردم مصروندت فررد در مقابرل      »پز پحساس ناپمنو رپ پینگون  بدراد کررد:   
نایو ک  پز جانب کنشگرپد دولیو و غدردولیو، جراد، مرال، فکرر و توپنرایو       تهدید
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پفرپد رپ برپی اررکت در پجیماعرات دل روپه و یرا حفر  پیرا پجیماعرات تهدیرد         
 مدرآ بر      ی م رارره     پولریش ب  با ررح موضرو  جامیر   (1412, و) لپ« کنند  مو

نای محدطو رپ بر  زنردگو     بازتاش تغددرنای پجیماعو پساسو مو یردپزد ک  مشکل
ی خطرر یرا     کنرد کر  در جامیر      اعو  ورده پسرت  بر  پدعرا مرو    سداسو و پجیمر 

نای گذای  رپ برپی کنیررل    بدنو نشده و تالش   مدآ، باید پثرپت منفو و یدش  م ارره
 ومر یکر & و)پفشران  (Bryan S. Turner, 2006)بر ربدیت، مدیریت و کنیرل کنردم  

-ردپات کررد کر  یانردمو کوویرد    توپد پینگون  ب    پز پیا رو، مو(1111, ومنجرموئ
نای م یل  جهاد د ار رعب و   نا رپ در ب ش  با ادو  فرپگدر خود، تمام پنساد12

پضطرپش کرده و پحسراس پمندرت جرانو، پهیصرادی، روپنرو، جمیرو، عمرومو و        
نمچندا پحساسو و ب  رور کلو، پحساس پمندت پجیماعو کر  در گذاری  وجرود    

بر  نظرر گدردنآ    پ ناپما کرده پست  پز ررفرو دیگرر،   دپای  رپ پز بدا برده و جهاد ر
ربدیو نر نو  خطر پست  پیرا پحسراس، پز    ی  نمبسی  و پحساس ناپمنو پضطرپش

  بر گدرد پوضا  و پحوپل مغشوش و  افی  و پز خطرنای نااو پز  د سر شم  مو
توپد گفت ک  ادو  کرونا ک  ب  عنروپد بحرپنرو بهدپاریو و      پساس نظر گددنآ، مو

جیماعو بروز کرده، پوضا  جامی  رپ د ار  افیگو نموده و ب  نمرپه خود تررس  پ
پعیمادی نسبت ب  خرود و    و پضطرپش رپ حاکم کرده پست و بشر رپ د ار نوعو بو

دیگرپد در رپسیای سالمت جسمانو )مبیال نبودد ب  کرونا( کررده و بر  دنبرال  د،    
ی   پست  نمچندا گدردنآ، در زمدنر    نا تقویت نموده  حس ناپمنو پجیماعو رپ در  د

تری دپرند ب  دلدل هدرت پندکو ک     گانو، پعیقاد دپرد؛ پفرپدی ک  تحصدالت یایدا
در تجآی  و تحلدل مسائل و مشکالت جامی  ب  ویژه پیددمو کرونا دپرند ب  نمراد  

 & و)پفشران پندپزه پحساس ناپمنو بدشیری نسبت ب  پفرپد با تحصدالت باالتر دپرند 
  (1111, ومنجرموئ ومیکر
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 الگوی نظری روابط میان احساس ناامنی و متغیرهای مستقل اثرگذار .0نمودار 

 های پژوهش  . فرضیه0

نقش ویروس کرونا در پبیاد م یلر  پحسراس نراپمنو پجیمراعو، تفراوت       -
 دپری دپرد   مینو

نرراپمنو پجیمرراعو نااررو پز ویررروس کرونررا رپبطرر   برردا سررا و پحسرراس  -
 دپری وجود دپرد  مینو

جنسردت، تفراوت    برحسبتأثدر ویروس کرونا بر پحساس ناپمنو پجیماعو  -
 دپری دپرد   مینو

تحصردالت،   برحسرب تأثدر ویروس کرونرا برر پحسراس نراپمنو پجیمراعو       -
 دپری دپرد   تفاوت مینو

دپری وجود  اپمنو پجیماعو رپبط  مینوبدا ادو  ویروس کرونا و پحساس ن -
 دپرد 

 . روش تحقیق5

 مراری پیرا    ی  پست  جامی  ویدمایش نو پز  و ولحاظ روش کمّ یژونش حاضر پز
تشرکدل   1111در سرال  تهررپد سال ساکا اهرسیاد  10یژونش رپ کلد  پفرپد باالی 

گردیرد    نفرر برر ورد   422دنند ک  با پسیفاده پز فرمول کروکرپد، حجرم نمونر       مو

 ناامنی اقتصادی
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نظر با توج  ب  ادو  ویرروس کرونرا و     وری پرالعات پز نمون  مورد  جهت جمع
صرورت   یرسشرنام  بر   لدن  ،   محدودیت تماس حضوری و رعایت نکات بهدپایو

( تهررپد نای تلگرپمو و وپتسایو فیرال در سرط      نا و گروه   نالیا )پرسال در کانال
 وری گردیرد     ر گرفت و پرالعات جمرع نای پجیماعو هرپ  در پخیدار پعضای ابک 

, ومنجرمروئ  ومر یکر & و)پفشران پسریاندپرد  نرا پز یرسشرنام      برپی گررد وری دپده 
بررپی سرنجش یایرایو )روپیرو( یرسسرنام  پز      با سؤپالت بسی  پسیفاده اد   (1111

نرای پسریفاده ارده در      کرونبراخ گویر    زمود  لفای کرونباخ بهره برده اد   لفای 
نرا    بدست  مده ک  پیا پمر نشاد پز نمبسریگو درونرو بردا گویر      096/1یژونش 

 دپرد 

 تعریف مفهومی و عملیاتی. 5-1

  احساس ناامنی اجتماعی .5-1-1

پحساس فرد در برپبر تهدیدنایو پست ک  پز جانب پفرپد دیگر، جاد، مرال، فکرر و   
رکت در پجیماعات دل وپه و یا حفر  پیرا پجیماعرات رپ بر      توپنایو پو رپ برپی ا

پحساس ناپمنو پجیماعو   (1429, پسالمو &, زپده, عباسو)ربان پفکند م ارره مو
در پبیاد ناپمنو پهیصادی، جانو، جمیو، پحساسو، روپنرو، عمرومو سرنجدده ارده     

 پست 

 منی اقتصادی. احساس ناا5-1-9

ب  عدم پحساس  رپمرش خرارر پفررپد جامیر  بررپی پنجرام میرامالت پهیصرادی و         
  برپی (1402, اددنینو & و)ساروخان اود  گذپری در سط  جامی  پرالق مو سرمای 

 نای ذیل پسیفاده اد   پز گوی  سنجش پیا بید
 ؟گذپری کندد توپندد با خدالو رپحت سرمای   یا با وجود کرونا مو -
  توپد در پیا ارپی  کرونایو کار یددپ کرد ب  رپحیو نمو -

 ت؟ یا کرونا ب  اما ضرر مالو رسانده پس -

  باوجود کرونا بدکاری زیاد اده پست -
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 . احساس ناامنی جانی5-1-3

پش در مقابل  با   اپمنو جانو، پحساس ترس فرد در برپبر سالمت و زندگوپحساس ن
بررپی   پش رپ بر  خطرر پنردپزد      توپند کدفدت سرالمیو   تهدیدپت بدرونو پست ک  مو

 نای ذیل پسیفاده اد   سنجش پیا بید پز گوی 
    اناسد و جاد نم  در خطر پست کرونا کو   و بآر  نمو -
  پفید جانم ب  خطر مو ،دیگرپد دست بدنمکنم پگر با   پحساس مو -
  کنم پگر ماس  بآنم جانم در پماد پست پحساس مو -

 ؟کندد نای خود رپ ب  رور مدپوم، ضدعفونو مو  یا دست -

 . احساس ناامنی جمعی5-1-0

نرگون  ترس پز اررکت در تجمیرات و برگرآپری تجمیرات رپ پحسراس نراپمنو       
  بررپی سرنجش پیرا بیرد پز     (1111, ومنجرمروئ  ومیکر & و)پفشانجمیو گویند 

 نای ذیل پسیفاده اد  گوی 
 ؟کندد  یا در مرپسم مذنبو ارکت مو -
 ؟  کندد  یا در مرپسم ترحدم مثل گذای  ارکت مو -
 ؟  کندد نا ارکت مو نشدنو  یا در جلسات و اب -
 ؟کندد ارکت مو  یا در مرپسم عروسو و جشا تولد -

 . احساس ناامنی عمومی5-1-5

 ارود   نرگون  نگرپنو پز تهدید و ترس پز حضور در فضانای عمومو رپ اامل مرو 
 نای ذیل پسیفاده اد   ی   برپی سنجش پیا بید پز گو(1422, ایرپد & وگد)اکرب
ترسدد کر  کرونرا    یا پتوبوس، مو  یا در جانای عمومو مثل نانوپیو، تاکسو -
 ؟بگدرید
کندد ک  در پماکا عمومو، پفرپدی بااند ک  کرونا دپرند و بر     قدر فکر مو -

 ؟ اما پنیقال دنند

 ؟کندد  یا ننگام بدرود رفیا پز خان  پز ماس  پسیفاده مو -
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 اس ناامنی احساسی. احس5-1-6

پیا مفهوم ب  عدم پحساس  رپمش خارر فررد در پبررپز پحساسرات عرارفو خرود      
, ومنجرمروئ  ومیکر & و)پفشانگرد   نسبت ب  دوسیاد و پعضای خانوپده پرالق مو

 پسیفاده اد نای ذیل     برپی سنجش پیا بید پز گوی (1421نامان   یذپکر ;1111
 یا پز بوسددد نآدیکاد )خوپنر، برپدر، مرادر، یردر و نمسرر( بابرت پنیقرال       -

 ؟کندد کرونا، پحساس نگرپنو مو

 ؟کندد یا پز در  غوش گرفیا دیگرپد بابت پنیقال کرونا، پحساس نگرپنو مو  -

 احساس امنیت روانی. 5-1-0

پضرطرپش رپ ارامل   دغدغر  و فرار  پز نرر نرو  پسریرس و        در محدطو بو زندگو
, و, رسریم و, صادهو)فیحاود و عکس پیا پمر رپ پحساس ناپمنو روپنو گویند   مو
 ل پسیفاده اد نای ذی  برپی سنجش پیا بید پز گوی   (1422جیفریور,  &

پیرد و خرود رپ وپرسرو     کندد کرونا گرفیر   تریا عالئم، فکر مو  یا با کو   -
 ؟کندد مو

 ؟کند  یا پعالم  مار مبیالیاد ب  کرونا، اما رپ نگرپد مو -

 ؟اوید  یا با فکر کردد ب  کرونا، مضطرش مو -

  د؟کندد نر لحظ  ممکا پست کرونا بگدری  یا فکر مو -

 ؟کند یر کرونا، اما رپ نگرپد مو یا ادو  بدش -

 . شیوع ویروس کرونا5-9

ب  پنیشار و گسیرش ویروس کرونا در سط  جامی  و پحیمرال مبریال اردد بر   د     
نرای ذیرل     ویروس رپ ادو  ویروس کرونا گویند  برپی سنجش پیا بیرد پز گویر   

 پسیفاده اد 
  1یرر مبیالسرت؟  نرای ز  تاد، ب  کدپم ی  پز بدماری خود یا پعضای خانوپده  1

  سرایر  2   ضری  پیمنرو بردد   1   بدماری کلدروی 4   بدماری ریوی9 بدماری هلبو
   ندچکدپم،6 نا بدماری
نای اما کسو ب  کرونا، مبیال اده پست؟   یا پز دوسیاد،  انایاد و نمسای   9
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 نفر، پگر بلو؟          ( بل 9   ( خدر1

مسر و فرزنرد( کسرو بر  کرونرا،      یا پز پعضای خانوپده اما )یدر، مادر، ن  4
 نفر،  ( بل  پگر بلو؟         9( خدر 1مبیال اده پست؟

نرا فروت کررده    نای اما کسو بر پثر کرو  یا پز دوسیاد،  انایاد و نمسای   1
 نفر و پگر بلو؟         ( بل  9( خدر1پست؟ 

رونرا   یا پز پعضای خانوپده اما )یدر، مادر، نمسر و فرزند( کسو بر پثرر ک   2
 نفر  پگر بلو؟          ( بل 9خدر ( 1فوت کرده پست؟ 

 پژوهش های   یافته. 6

 توصیفی های  یافته. 6-1

 . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای جمعیتی0 جدول

 درصد ت داد )نفر( طبلا  متغیر

 جنسیل
 1/99 191 مرد
 9/99 302 زن

 تأهل
 1/91 111 متأهل

 3/99 311 مجرد
 9/9 33 ایرس

 س 
 0/9 نفر( 11) 11 اایی  تری 

 2/0 نفر( 1) 81 باالتری 

 تتصیال 

 9/0 3 سواد و ابتدایی  بی
 2/2 9 راهنمایی

 1/31 13 دبیرستان و دیپ م
 1/99 110 فوق دیپ م و  یسانس
 1/39 100 فوق  یسانس و باالتر

 
پنرد، بدشریر     کس ارده مرنی  1جردول نای توصردفو یرژونش کر  در      بر پساس یافی 

کنندگاد در یژونش ب  لحاظ جنسدت، وضریدت تأنرل، وضریدت سرا و       مشارکت
فروق دیرپلم و لدسرانس     (،9/22(، پفررپد مجررد )  2/22تحصدالت ب  ترتدب زنراد ) 

بنابرپیا زناد، مجردپد و تحصدالت فوق دیپلم و لدسانس بدشریریا  ؛ ( نسیند1/12)
 بااند   نش دپرپ مونای یژو  فرپوپنو رپ در مداد نمون 
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 به تفکیک ابعاد ناشی از ویروس کرونا احساس ناامنی اجتماعی های توصیفی  . آماره2 جدول

  م تبر یدرصدها عیتوز متغیر

 انتراف م یار میانگی  ادیز متوسط کم
 991/0 31/2 1/0 1/29 8/19 جم یناامنی  احساس
 139/0 99/2 9/91 3/93 2/1 ناامنی اقتصادی احساس
 890/0 91/2 1/18 9/20 8/1 ناامنی جانی احساس
 993/0 39/2 2/28 9/93 1/9 ناامنی احساسی احساس
 931/0 99/2 1/90 1/91 2/12 ناامنی روانی احساس
 823/0 23/2 1/91 3/90 1 ناامنی عمومی احساس

 911/0 31/2 1/32 9/83 9/2 ناامنی اجتماعی )سازه ک ی( احساس

 
دنرد کر  مدرانگدا اراخص کلرو        نرا نشراد مرو    دپدهروجو خ ،9 بر پساس جدول

 106/1و پنحرپف میدرار  د   90/4-کرونانااو پز ویروس  پحساس ناپمنو پجیماعو
، ناپمنو نااو پز ویروس کرونا پبیاد م یل  پحساس ناپمنو پجیماعو مداد پست  در

رپ دپای   (90/4) تریا مدانگدا  یایدا جمیوو ناپمنو  (20/4) بدشیریا مدانگدا جانو
در رپبط   12-رسد بدشیریا پحساس ناپمنو نااو پز بدماری کووید    ب  نظر موپست

با ترس پز دست دپدد جاد و تهدید جانو پیا بدماری پست و مردم در اهر تهررپد  
 بدش پز نم  نگرپد پمندت جانو خود در موپج  با پیا ویروس نسیند 

 استنباطی های  یافته. 6-9

ناارو پز ویرروس    بدا سا و پحساس نراپمنو پجیمراعو   :1 ی  ماره زمود فرضد  ا
 رپبط  وجود دپرد  کرونا

 ناشی از ویروس کرونا همبستگی مرتبه صفر بین سن و احساس ناامنی اجتماعی. 0 جدول

 س ح م ناداری ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستلل

 931/0 090/0 احساس ناامنی اجتماعی س 

 
ک  بدا سا و پحساس نراپمنو پجیمراعو ناارو پز     دند  نشاد مو 4پرالعات جدول 

پفررپد در  ، گرر ید  عبارت  ب   (P<11/1دپرد )ندپری وجود  ویروس کرونا رپبط  مینو
رپ  12-در رنجو مشاب ، پحساس ناپمنو نااو بدمراری کوویرد   باًیتقرسندا م یل  

و سالمند وجود نردپرد    لسا اددمتجرب  کرده و تفاوتو  ندپنو مداد جوپناد و پفرپد 
ی نرا  گرروه ی پهشرار و    نم  12-ی پیا موضو  پست ک  کووید  دننده نشادپیا پمر 
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در بسرداری پز   پگر ر    کنرد  ومسنو رپ تهدید کرده و پفرپد رپ د ار ترس و ناپمنو 
ک  جوپناد پحساس ناپمنو کمیری ب  نسبت  رسد ومب  نظر  گون  ایپمحافل عمومو 

در رپبط  با ادو  و تجرب  پیا ویروس رپ دپرنرد، پمرا نیرایج پیرا      خورده سالپفرپد 
 یژونش  دآی میفاوت رپ نشاد دپده پست 

: پحسراس نراپمنو پجیمراعو ناارو پز ویرروس کرونرا       9 زمود فرضد  اماره 
  دپری دپرد تفاوت مینوبرحسب جنسدت 

 

 برحسب جنساز ویروس کرونا  ناشی خروجی آزمون تی جهت مقایسه میزان احساس ناامنی اجتماعی. 0 جدول

 داری س ح م نی درجه آزادی تی اریانتراف م  میانگی  ملوال  ب د

 روانیاحساس ناامنی 
 119/9 310/19 مرد

121/1- 298 991/0 
 800/9 091/19 زن

 عمومیاحساس ناامنی 
 112/3 192/12 مرد

119/9- 298 001/0 
 199/2 193/19 زن

 احساس ناامنی جانی
 911/3 112/19 ردم

181/1 298 892/0 
 990/3 118/19 زن

 ناامنی اقتصادی احساس
 931/3 231/12 مرد

039/0 298 188/0 
 999/3 219/12 زن

 جم یاحساس ناامنی 
 299/2 111/13 مرد

199/1- 298 009/0 
 911/3 110/19 زن

 ی احساسیاحساس ناامن
 091/2 201/11 مرد

108/2 298 032/0 
 101/3 903/11 زن

 احساس ناامنی اجتماعی
 191/10 912/11 مرد

831/9- 298 000/0 
 203/12 191/11 زن

 
بدا پحساس نراپمنو پجیمراعو ناارو پز     1 مده در جدول  دست با توج  ب  نیایج ب 

مدرانگدا   ،ک  یرور ب  دپری وجود دپرد   تفاوت مینوجنس،  ویروس کرونا برحسب
مدررانگدا پحسرراس نرراپمنو  کمیررر پز (214/01مررردپد ) پجیمرراعونو پحسرراس نرراپم

 مرپترب  بر  ب  پیا مینا ک  زناد پحساس ناپمنو  اده پست  (026/00زناد )پجیماعو 
کنند  نمچندا در   تجرب  مو 12-ی پز مردپد رپ در دورپد ادو  یاندمو کوویدشیردب

در دپری   اوت مینرو تفر  عمرومو پحساس ناپمنو  بدا پبیاد پحساس ناپمنو پجیماعو،
 عمرومو کر  مدرانگدا پحسراس نراپمنو      یپ گون  ب دند    مداد زناد و مردپد نشاد مو

( ارده  129/12زنراد )  عمرومو مدانگدا پحساس نراپمنو   بدشیر پز (624/14مردپد )
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پحسراس   مرردپد بدشریر پز   زناد 12-ادو  بدماری کوویدپست  بنابرپیا در ارپی  
ندا در بید جمیو پحساس نراپمنو پجیمراعو، تفراوت    نمچ کنند   مو عموموناپمنو 

نمچندا با توجر  بر  پرالعرات جردول،      مینادپری مداد زناد و مردپد وجود دپرد 
 ایبنرابرپ  کننرد    ی پحساس ناپمنو جمیرو مرو  دپر ومینزناد بدش پز مردپد ب  اکل 

در دپری   ، تفاوت مینرو 12-توپد گفت ک  مردپد و زناد با ادو  ویروس کووید  مو
پحساس ناپمنو پجیماعو با یکدیگر دپرنرد، بر  صرورتو کر  زنراد بردش پز مرردپد        

 کنند   ادو  ویروس رپ تجرب  مو برپثرپحساس ناپمنو پجیماعو 
: پحسراس نراپمنو پجیمراعو ناارو پز ویرروس کرونرا       4 زمود فرضد  اماره 

 دپری دپرد   تفاوت مینوبرحسب تحصدالت 
 

 احساس ناامنی اجتماعی بر اساس میزان تحصیالتخروجی تحلیل واریانس . 3جدول 

 داری م نی س ح F انتراف م یار میانگی  تتصیال 
 193/9 900/81 بی سواد و ابتدایی

199/3 039/0 
 913/11 300/92 راهنمایی

 811/12 918/13 دبیرستان و دیپ م
 899/11 390/18 فوق دیپ م و  یسانس
 190/13 911/19 فوق  یسانس و باالتر

 
سط  تحصردالت و پحسراس   مدآپد و حاکو پز  د پست ک  بدا  ، مده دست نیایج ب 

 دپرد دپری وجرود   تفراوت مینرو   12-ادو  یاندمو کوویدناپمنو پجیماعو نااو پز 
(12/1>P)    وبر دتیق با توج  بر   زمرود LSD     پخریالف مدرانگدا پحسراس نراپمنو ،

و برا پفررپدی کر  تحصردالت دبدرسریانو و      سوپد و پبیردپی   پجیماعو در بدا پفرپد بو
دپری بدشریر برود     مینرو  ررور  بر  دیپلم، تحصدالت فوق دیرپلم و لدسرانس دپرنرد،    

(12/1>P) پحسراس نراپمنو پجیمراعو   تفراوت  سطوح تحصدلو،  سایر بدا درپما ؛ ،
تروپد    نرای یرژونش مرو     بنابرپیا با توج  ب  یافیر    (P>12/1دپر نشده پست )  مینو

بددا نمود ک  مدآپد پحساس ناپمنو پجیماعو برحسب تحصدالت میفاوت ت گون  ایپ
تر در هداس با پفررپد دپرپی تحصردالت براالتر،      پست و پفرپد دپرپی تحصدالت یایدا

 اود   کنند و پیا فرضد  تأیدد مو پحساس ناپمنو پجیماعو بدشیری رپ تجرب  مو
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یل  پحسراس نراپمنو   : نقش ویروس کرونا در پبیاد م 1 زمود فرضد  اماره 
 دپری دپرد   تفاوت مینوپجیماعو 

ب  نقش ویروس کرونا در پحساس ناپمنو  تهرپدبرپی تیددا نگرش اهروندپد 
عنروپد مدرانگدا    بر   4اده پست  عردد   پی پسیفاده  پجیماعو، پز  زمود تو ت  نمون 

ز  زمرود  بوده پست( در نظر گرفی  اد تا برا پسریفاده پ   2تا  1نظری )دپمن  تغددرپت 
پحسراس  پبیاد م یلر   پی مش ص گردد ک  تأثدر ویروس کرونا در   تو ت  نمون 

 ناپمنو پجیماعو  قدر پست؟

 ای تأثیر ویروس کرونا بر احساس ناامنی اجتماعی و ابعاد آن تک نمونه tخروجی آزمون . 3 جدول

 داریس ح م نی T انتراف م یار میانگی  متغیر
 000/0 819/1 931/0 999/2 روانیاحساس ناامنی 

 000/0 918/19 823/0 231/2 عمومیاحساس ناامنی 

 000/0 019/32 890/0 913/2 احساس ناامنی جانی

 000/0 982/10 133/0 992/2 اقتصادیاحساس ناامنی 

 000/0 -898/39 991/0 313/2 جم یاحساس ناامنی 

 000/0 911/11 992/0 390/2 احساسیاحساس ناامنی 

 000/0 819/11 911/0 318/2 احساس ناامنی اجتماعی )سازه ک ی(

در پبیراد   12-کوویرد نقرش ویرروس    حراکو پز  د پسرت کر     ،6 پرالعات جدول
پیرا  کر  ترأثدر    یپ گونر   بر    م یل  پحساس ناپمنو پجیماعو میفاوت بروده پسرت  

 عمرومو  پحسراس نراپمنو  (، x=  111/4) روپنرو  در پبیاد پحساس ناپمنو ویروس
(496/4  =x ،) جرانو  ناپمنوپحساس (209/4  =x  پحسراس نراپمنو ،)  پهیصرادی 
(124/4  =xپحساس ناپمنو ،) جمیو (909/4  =x)، 921/4) پحساسرو  ناپمنو  =

x)، ( 901/4و سازه کلو پحساس ناپمنو پجیماعو =x ب ،) دپری بدشریر   رور مینو
  (P<111/1( بوده پست )4پز مدانگدا نظری )

 خروجی آزمون فریدمن برای سنجش تأثیر ویروس کرونا بر احساس ناامنی اجتماعی . 3 جدول

 داری  س ح م نی کای اسکوئر میانگی  رتبه متغیر
 89/9 روانیاحساس ناامنی 

091/1393 000/0 

 29/9 عمومیاحساس ناامنی 
 89/9 جانیاحساس ناامنی 
 19/9 اقتصادیاحساس ناامنی 
 01/3 جم یاحساس ناامنی 
 89/1 احساسیاحساس ناامنی 

   11/9 احساس ناامنی اجتماعی
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کر    حاکو پز  د پسرت یدما نا برحسب  زمود فر  مدانگدا رتب  ی  مقایس ، 1جدول 
برر پبیراد پحسراس نراپمنو پجیمراعو       12-ادو  کوویددپری بدا تأثدر  تفاوت مینو
در ضما یاسخ بر  سرؤپل ن سرت یرژونش  کر  اردو          (P<111/1) وجود دپرد

ویروس کرونا بر کدپمد  پز پبیاد پحساس ناپمنو پجیماعو تحت ترأثدر خرود هررپر    
جانو و پهیصرادی بر    پحساس ناپمنو رپ بر  ردثتأبدشیریا  دپده پست؟ کروناویروس

( و 12/1) نراپمنو پحساسرو  ثدر رپ برر  أ( دپای  و کمیریا تر 12/2( و )11/2) ترتدب
 تروپد  ومبر پساس نیایج جدول فریدما، ( دپای  پست  16/9)جمیوپحساس ناپمنو 

 منفو رپ در ترس پز دست دپدد رپتدتأثبدشیریا  12-پینگون  تبددا نمود ک  کووید
و 1نرای جردول     و ربرا یافیر   ررورکل  بر  جاد و پبیاد پهیصادی پفرپد دپای  پسرت   

توپد گفت ک  یاس گویاد تحت تأثدر ویروس کرونرا د رار پحسراس     مو 0جدول 
 پند  پیا فرضد  ندآ تأیدد اد   ناپمنو پجیماعو اده

بدا ادو  کرونا و پحسراس نراپمنو پجیمراعو رپبطر       :2 زمود فرضد  اماره 
 دپری وجود دپرد   مینو

 و احساس ناامنی اجتماعیشیوع ویروس کرونا همبستگی مرتبه صفر بین . 3 جدول

 س ح م ناداری شد  راب ه ضریب همبستگی متغیر وابسته مستلل متغیر

 000/0 متوسط 919/0 ناامنی اجتماعی  احساس ویروس کرونا شیوع

 
و پحسراس نراپمنو    ادو  ویرروس کرونرا  ک  بدا  دند ومنشاد  0پرالعات جدول 

 ،گرر ید عبرارت  ( بر  >111/1Pدپری وجرود دپرد )  مسیقدم و مینرو  ی  رپبط  پجیماعو
یاسخ ب   دومدا سؤپل یژونش ک  مدآپد پحساس نامنو پجیمراعو ناارو پز اردو     

اردو    12-قدر کوویرد نر  ویروس کرونا در بدا اهروندپد تهرپنو  قدر پست؟
  اردت  کند پفآپیش یددپ مو س ناپمنو پجیماعوتبع  د ندآ پحسا ب بدشیری یددپ کند، 

ی خطرر مردنظر       برر مبنرای جامیر    نسرت ی پیا دو میغدر در سط  میوس    رپبط 
پی پست ک  در  د رنه ترس و نگرپنرو غالرب     ی مدرد جامی   پولریش ب ، جامی 

بوده و پفرپد ب  دنبال در پماد ماندد پز خطرپت نسیند  نمچندا نظر گدردنآ ندرآ در   
پسرت  پیرا    پضرطرپش و م اررپت  د جهانو یرر پز دلهرره و    ادد وجهانپبط  با ر

کند، پمری ک  در رپبط  برا    و ب  صورتو جهانو پااع  یددپ مو اناسد ونمدلهره مرز 
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 ااند  د نسیدم  وضوح ب  12-یاندمو کووید

 رگرسیون چندگانه .6-3

 احساس ناامنی اجتماعیبر  مؤثر متغیرهای چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج. 3 جدول

 متغیرهای مستلل
 شده یارم ضرایب  نشده یارم ضرایب 

T س ح م ناداری 
B بتا م یار و ای 

 001/0 119/19 - 083/9 191/91 ملدار ثابل
 000/0 890/9 319/0 129/1 901/9 جنسیل
 102/0 932/0 032/0 819/0 282/0 تتصیال 

 000/0 912/1 213/0 983/0 993/2 شیوع ویروس کرونا

 (R) مجذورا  (R) ضریب همبستگی
R) بیضر

2 )
 شده لیت د

و ای 
 استانداردشده

 Fآماره 

919/0 330/0 319/0 311/11 309/28 

 
دنرد    نشراد مرو   162/1مقدپر ضریب نمبسیگو  ندگان  بدا میغدرنا  2در جدول 

برردا مجموعرر  میغدرنررای مسرریقل و میغدررر وپبسرری  )پحسرراس نرراپمنو پجیمرراعو( 
نمبسیگو  ندگان  میوس  وجود دپرد  نمچندا، مقدپر ضریب تیددا تیدیل ارده  

 1/91پنرد    پست  با توج  ب  پیا مقدپر، میغدرنای وپرد ارده توپنسری    911/1برپبر با 
درصد پز تغددرپت پحساس ناپمنو پجیماعو رپ تبددا کنند، مابقو پیا تغددرپت تحت 

رگرسدونو تبددا ارده ندرآ ربرا  زمرود     تأثدر میغدرنای خارج پز مدل پست  مدل 
برپی تیدردا   F زمود زیرپ مقدپر ؛ دپر پست  تحلدل یرپکنش پنجام اده خطو و مینو

با سرط    912/41دپری پثر میغدرنای مسیقل بر پحساس ناپمنو پجیماعو برپبر   مینو
نای پیرا جردول و برا توجر  بر         پست  در مجمو  ربا دپده >111/1Pدپری   مینو

بدشریریا   β=409/1بیانای پسیاندپرد اده، ادو  ویروس کرونا برا مقردپر   ضرپیب 
 تأثدر رپ در تبددا تغددرپت پحساس ناپمنو پجیماعو دپای  پست 

 گیری  و نتیجه بندی  جمع

ی زیاد و فرپگدری جهانو در دو سال پخدر، جهراد  نا جهشویروسو با  12-کووید
کرده پست  تهدیردنایو کر     اپمانی م یل ، د ار تهدیدی بآر  و نا ب شرپ در 

منجر ب  تغددرپت زیادی در روپل عادی زنردگو مرردم در تمرامو نقراط دندرا ارده       
ی بهدپاریو  نرا  اسرت دسپست   نچ  رواا پسرت و ننروز نرم پدپمر  دپرد پعمرال      
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ی خانگو، در پبیاد پجیمراعو  نا ن دهرنط؛ رعایت فاصل  پجیماعو، تیطدلو و پزجمل 
ب  پجیماعو، پحساس تنهایو و پنآوپ و پحساس ترس در منجر ب  کانش ادید روپ

ی م یلر   نرا   در رپبیاد م یل  زندگو اده و در بید پهیصادی باعرث بدکراری   
بررسرو   باندفیژونش حاضر  رو ایپزپاغلو و کانش توپد پهیصادی اده پست  

ی م یل  زندگو پجیماعو نا ب شبر پحساس ناپمنو در  12-ویروس کووید ردتأث
 پست اهروندپد 

نرای یرژونش و سرؤپل      نراپمنو پجیمراعو، یافیر     پحسراس  ردر میغبا توج  ب  
یژونش، حاکو پز  د پست ک  در حالت کلرو پحسراس نراپمنو پجیمراعو در بردا      

بااررد،   در حررد میوسرر  رو بر  برراال مررو  12-مرردم اررهر تهرررپد در دورپد کوویرد  
کننرد     ساس ناپمنو مرو پند ک  پح  نا پعالم کرده  درصد پز  د 2/19حدود  ک  یرور ب 

در  رار وش   موردپسریفاده نرای    نای نظری موجرود و تئروری    پیا نیایج با یدشدن 
 آ،در  م م رارره  ی  جامیر  نظری نم وپنو دپرد  ب  در نظریات خرود در رپبطر  برا    

 یایر پفرپد پز  فات و بال وک  در  د نگرپن دپند ومپی   ی عصر جدید رپ جامی   جامی 
کر  پغلرب    وپنسان ینا تدپز فیال وآل ( ب  سمت م اررپت نااو زل و)هحط ویدرب

ی   نمچنردا، گدردنآ در نظریر     دپرند، میطوف اده پسرت   ردگ و عالم واکل جهان
  پیرا  دپنرد  ومر ی پز دلهرره و خطررپت   پ  غشری  ی مدرد رپ   خود جامی  ادد وجهان

م یل   نقاط ینا پنسادو نمرپه بوده و اناس ونسیی نا وناپمنپو با  نظر پزخطرپت 
  کند ومجهاد رپ د ار دلهره وجودی 

ویرروس رپ  پول رپبط  سا و پحساس ناپمنو پجیماعو ناارو پز کرونرا    ی  فرضد 
گرفت  یینرو  نیدد هرپر أنای یژونش مورد ت  پیا فرضد  با توج  ب  یافی   کند ومررح 

 12-بدمراری کوویرد  رود پحسراس نراپمنو پجیمراعو ناارو پز       نر   سا باالتر مرو 
ی سنو م یل ، مدآپد پحساس نراپمنو مشرابهو   نا گروهتغددری یددپ نکرده و پفرپد در 

، (1422, ایر رپد & وگد)ارکرب  نرای ارکربدگو     پیا یافی  با یافیر  کنند  رپ تجرب  مو
, یمهرجررد  ی)پاریر  و (1421, ولدپسرمی  &, ی, پحمرد و)حاتمحاتمو و نمکارپد 

 ,.et al ویر د)رف، رفدیرو و نمکرارپد   (1422, اددر نام &, یری, عشاوزپده فرم ادحس

دپرد  نر نم روپنو   (1111, ومنجرمروئ  ومر یکر & و)پفشان، پفشانو و کریمو (1399
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دیگرر در بردا سرندا م یلر  بر  پنردپزه        12-نمود ک  کووید اددتب گون  ایپ توپد وم
ی نرا  روهگی   اود ک  نم   ی محسوش موردمیغمشابهو پیجاد پحساس ناپمنو دپای  و 

 سنو رپ در ب ش پحساس پمندت د ار  الش جدی کرده پست 
جنسردت   مبنرای برر   دوم ب  مدآپد تفاوت پحساس نراپمنو پجیمراعو   ی  فرضد 

و  تأیدرد گردیرد   ،  پیا فرضد  ک  با  زمود ترو مرورد  زمرود هرپرگرفیر     یردپزد وم
ده ی برحسب جنسدت در مدآپد پحسراس نراپمنو پجیمراعو مشران    دپر مینو تفاوت
، رفدیرو و مردپحو   (Akel et al., 2021)نیایج  کرل و نمکرارپد   پیا یافی  با  گردید 

 نم روپنو دپرد   ،(Raina & Bhan, 2013)ارروتو و کدررپد   ، (et al., 1399 ویر د)رف
فیا خشونت خرانگو علدر  زنراد در دورپد    باال ر دننده نشادی مییددی نا یژونش

زناد بدش پز مرردپد پحسراس نراپمنو در     دروپهع  بااد وم 12-ادو  یاندمو کووید
  نیرایج  کننرد  ومر و رپ تجربر   و روحر پحساسرو   ژهیو ب پبیاد پهیصادی، پجیماعو و 

ی در رپبط  با تفاوت مینادپر مداد زناد و مردپد ب  لحاظ تفاوت در پحساس نا افی ی
 ,Zaver & Sharma)نای زپور و نمکرارپد    پمنو و تجرب  خشونت و ترس با یافی نا

،  کرل و نمکرارپد   (Sri, Das, Gnanapragasam, & Persaud, 2021)، سرری  (2021
(Akel et al., 2021)  نای پفشرانو و    با نیایج یژونش نا افی پما پیا ی؛ بااد ومنمسو

نامانر    ی)ذپکرر ذپکرری نامرانو   و ، (1111, ومنجرموئ ومیکر & و)پفشانکریمو 
 دپرد ننم وپنو  (1400, اتد)ب بداتو  (1421

 پسراس مراعو برر   تفاوت پحساس نراپمنو پجی »یژونش مبنو بر سوم  ی  فرضد 
بر  پیرا مینرا، پفررپدی کر  تحصردالت دبدرسریانو،          ارد تأیدد ، «سط  تحصدالت

سروپد و پبیردپیو پز نظرر پحسراس نراپمنو        و لدسانس دپرند برا پفررپد برو    پلمید فوق
پجیماعو نااو پز ویروس کرونا تفاوت دپرند  ب  پیا نحو ک  پفررپد برا تحصردالت    

ااد بدشیر پسرت  گدردنآ در پیرا      پجیماعو   پمنومدآپد پحساس نا پلمید فوقدیپلم و 
، پحساس پمندت پجیمراعو بدشریری دپرنرد    کرده لدتحصزمدن  مییقد پست ک  پفرپد 

نا نقش مهمو پیفرا    ارپی  و موهیدت لدتحل و   یتجآتحصدالت در هدرت  ک   رپ
 و   یر تجآکند و پفرپد دپرپی تحصدالت یایدا با توج  ب  پینک  هدرت کمیری در   مو
تروپد گفرت     کنند  در پیا زمدن  مرو   مشکالت دپرند بدشیر پحساس ناپمنو مو لدتحل
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سوپد نسبت بر  نحروه مبریال     سوپد یا کم کرده در مقایس  با پفرپد بو ک  پفرپد تحصدل
نای گوناگود،  گانو و پرالعات   ه  ادد و عوپرض و یدامدنای ویروس کرونا پز رپ

بررپی   تنهرا  ن و نسبت ب  موضوعو ک  عوپرض منفو کنند و  گان  بدشیری کسب مو
رپ در پت راذ   نرا   دتوپنرد    خود فرد بلک  برپی سرایر پعضرای جامیر  ندرآ دپرد مرو     

تصمدمات و رفیارنای میناسب و تحلدل ارپی  موجود در جامی  یراری رسراند و   
  پیرا  (1111, ومنجرمروئ  ومیکر & و)پفشانپحساس ناپمنو کمیری رپ تجرب  کنند 

 زپده فرمرو   و حسردا  (et al., 1394 و)حراتم  نای حراتمو و نمکرارپد   با یافی  یافی 
, ومنجرموئ ومیکر & و)پفشانو پفشانو و کریمو  (et al., 1399 یمهرجرد ی)پایر
  نم وپنو دپرد (1111

در پبیاد م یل  پحسراس نراپمنو    12-کوویدفرضد   هارم ک  پااره ب  نقش 
، پیرا فرضرد  مبنرو برر     پی  بر پساس  زمود تو تر  نمونر   ، پجیماعو میفاوت دپرد

ثدر ویرروس کرونرا برر پحسراس     تأیدد اد  زیرپ مدانگدا ترأ  دپر ومینوجود تفاوت 
  در بدا پبیراد پحسراس نراپمنو    اده پستناپمنو پجیماعو پز حد مورد پنیظار بدشیر 

بدشیریا تأثدر رپ پز ادو  ویرروس کرونرا یذیرفیر      جانوپجیماعو، پحساس ناپمنو 
باارد  پیرا یافیر  برا       یاسخ سرؤپل ارماره دوم یرژونش در پیرا رپسریا مرو       پست 

، بررارنآ و (Guner, Erdogan, & Demir, 2021)نمکررارد نررای گررونر و   یررژونش
 ومر یکر & و)پفشران و پفشانو و کریمرو   (Kentish-Barnes et al., 2021)نمکارپد 
مرر ،   پزبا پیجاد وحشرت و تررس    12-کووید نم وپنو دپرد  (1111, ومنجرموئ

برا حقدقرت بروده،     تروأم پی   پی جهانو رپ برپی مردم پیجاد کرده پست، دلهرره   دلهره
نرا پنسراد رپ در سرتاسرر جهراد پز       جراد مدلدرود   برار  وحشرت پیا یاندمو  ک   ناد

   پست تا فقدرتریا رپ گرفی کشورنا ایتر افی ی توسی 
 12-در بید پحساسرو و نمچنردا عمرومو پحسراس نراپمنو یانردمو کوویرد       

م ربو بر پمندت اهروندپد تهرپنو گذپاری  پسرت  ارهروندپنو کر  دیگرر       رپتدتأث
، خدلو رنددگ ونمدر  غوش  پعضای خانوپده خود رپ ایتر  ینآدبرپی پبرپز محبت، 

ترس پز مبریال   دپئماً  برند وم کمیر پز خان  بدرود رفی  و در پنآوپیو پحساسو ب  سر
در   کننرد  ومادد ب  ویروس رپ در عآیآپد خود دپای  و پضطرپبو مسیمر رپ تجرب  



 003     و رابطه آن با احساس ناامنی اجتماعی 03-ی کوویداندمشیوع پ یشناخت جامعهمطالعه 

منرارا  پحساسرو در   ،پحسراس پمندرت   ؛گوینرد   مرو  1تبددا پیا مقول  یارک و سالیآ
  بدشیر پستنا محدود ب  خویشاوندپد پست،   ک  روپب   دفضانای سنیو محروم و 
، پیمانو (1402, اددنینو & و)ساروخانساروخانو و نمکارپد  ینا افی یا پیا یافی  ب
 ومرریکر & و)پفشرران ومرریکرشررانو و و پف (1422, وجرراجرم ومررانی)پجرراجرمو 

پحسراس  نیایج حاکو پز  د پسرت کر  مدرانگدا    نم وپنو دپرد   (1111, ومنجرموئ
کر     د پسرت  دننرده  ناپمنو عمومو پز حد مورد پنیظار بدشیر اده و پیا پمر نشراد 

م رپ در پبیراد حضرور در   و مررد  م یل کررده پحساس پمندت عمومو رپ  12-کووید
  پیرا یافیر  برا    بدرود پز خرید کردد تا تفری  د ار  رالش و تررس نمروده پسرت    

و پیمررانو  (1111, ومنجرمرروئ ومرریکر & و)پفشررانو کریمررو  نررای پفشررانو یافیرر 
 د نم وپنو دپر (1422, وجاجرم ومانی)پجاجرمو 

ی ادو  ویروس کرونا و پحساس ناپمنو پجیماعو پااره   فرضد  ینجم ب  رپبط 
و مورد تأیدرد   هرپرگرفی پیا فرضد  با  زمود یدرسود مورد پرزیابو و سنجش  دپرد 

 نیونو گددنآ و پولریش بر  پسرت  پیرا     نای  وپهع اد  پیا یافی ، تأیددکننده نظری 
هراد کنرونو و مردرد رپ جهرانو مملرو پز      میاصرر، ج  اناس جامی دو پندیشمند و 

  پولرریش بر    اود ونمک  بیدی فرپگدر دپای  و محلو محسوش  دپنند ومخطرپت 
 نامرد  ومر  د رپ جهاد خطر  ک  ینحو ب ب  هدری جهاد جدید رپ مملو پز خطر دیده، 

 دیر گو ومر ی جهانو در نم  پبیاد حیو ترس و پضطرپش س ا ردگ نم پز  و گددنآ
 ومر یکر & و)پفشران ی پفشرانو و کریمرو   نرا  افیر    پیا نیرایج برا ی  (1421, یآری)ر

و دپرد  خروپن  نرم  (1422, وجراجرم  ومانی)پو جاجرمو مانیپ و (1111, ومنجرموئ
 م شاهر پیرپد، ب  نحو  ایتر تدیرجمییایی ت پیرپد و  عنوپد ب و، تهرپد رورکل ب 
و در حرال حاضرر کر  پیرا مقالر        هرپرگرفی  12-یاندمو کووید ردتأثی تحت ردگ

ی ، درگدر ید  یا نماد موج ینجم کرونا پست  موجو ک  نو  دلیرا اود ومنگارش 
دنرد  پز    رپ نشراد مرو   ردوم مر رپ نشاد دپده و  مار باالیو پز سرپیت و  12-کووید
ی   برر نمر    12-( تهرپد ااند پثرگذپری کووید1111 مردپدماه) تاکنود 1422بهما 

ی پجیماعو، بدکراری  گذپر فاصل ، هرنطدن  و نا ولدتیطپبیاد زندگو مردم بوده پست  

                                                                                                                                 

1  . Park and Salts 
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پی پز ناپمنو در نمر  پبیراد رپ     ندمو جهانو،  هرهی نااو پز پیا یاصادیپهو لطمات 
کررده   توأمادبر مردم اهر نشاد دپده و نگاه نگرپنشاد رپ ب  پیا ویروس با وحشت 

، پحساس پمندت پجیماعو رپتدتأثکرونا ویروس بدش پز نم   رسد وم نظرپست  ب  
رپیا بنراب  پیرا موضرع پسرت     دیر مؤاهروندپد رپ نشان  رفت ک  نیایج پیا تحقدرا  

    گردد وممنفو پرپئ   رپتدتأثیو کاربردی برپی جبرپد پیا نا شنهاددی

 کاربردی یها شنهادیپ

ی نرا  تیر حما، ارود  ومر توصرد    12-با توج  ب  پبیاد روپنو و پحساسو کوویرد  -
و پعضرای جامیر  برا    تمرام  بر    سرالمت روپد  پرتقرا ی مشاوره و   رپیگاد در حوزه

 یشیدبانو دولیو صورت گدرد 
یو جهرت  نا ررحاناساد و کاراناساد پجیماعو، پجرپی   ا پسیفاده پز جامی ب -

 و یساکرونا  12-پرتقای نشاط پجیماعو در دورپد کووید
ی مالو پز هبدرل حردپهل بدمر  بدکراری،     نا تیحمای   ی مالو، پرپئ   در حوزه -
 جامی   رییذ بد سی نا گروهب   بهره کمیا  بهره وب حاًدترج التدتسهپعطای 
درگدرر در   بضراعت  کمحمایت و تسهدالت یآاکو و دپرویو برپی بدمارپد  -

  12-بدماری کووید
 1101و در رپبطر  برا پرتبراط مسریقدم توسر  مشراوره رپیگراد        رسان پرال  -
 نر  دزم درنرای الزم    ی مشراوره   بهآیسیو توس  رسران  ملرو جهرت پرپئر      سازماد

 پضطرپش و پسیرس نااو پز بحرپد کرونا 
و رسران  پرال و  12-تآریا وپکسا کووید دری و تالش جدی برپی تهد یدگ -

پز پثرگذپری مثبت وپکسدناسدود عمومو جهرت براال    دوپرکنندهدپمپز پخبار مثبت و 
  اهروندپدبردد پحساس پمندت جانو، روپنو و پحساسو 

 منظرور  بر  نای پینیرنیو رپیگاد یا با بهای کم و پرزپد   بسی  پعطا و ت صدص -
رپری پرتبارات تصویری بدشیر در رپسیای پفآپیش حس تیلا و وپبسریگو بردا   بره

 ی  هره ب   هره دنایدوبازدیدنا وکانش   پعضای خانوپده
نرایو مثرل     پفآپیش پرپئ  خدمات پلکیروندکو جهت کانش حضور در مکاد -
 نا و پدپرپت   بان 



 

 

 منابع و ماخذ
نامدراد, فارمر      &دی, عشرایری, رانرا,   پایری مهرجردی, پباذر, حسدا زپده فرمو, مهر 

 ارناخیو پمندرت پجیمراعو ارهروندپد )فرپتحلدرل یرژونش       (  تبددا جامی 1422)
  .21-14(, 64)11فصلنام  علمو مطالیات پمندت پجیماعو, و(  پجیماع دتپمن

(  تیلدرا، نررپس و بازپندیشرو: بردپارت     1422بهرارلوئو, مرریم  )   &پفرپسدابو, حسدا, 
پی در  راری   فصلنام  مطالیات مداددگو پجیماعو در ارپی  کرونایو  جوپناد پز زن

  .114-194(, 9)19علوم پنسانو, 

(  ادو  کرونا و پحساس ناپمنو 1111کریمو منجرموئو, یآدپد  ) &پفشانو, سددعلدرضا, 
  .06-21(, 66)19فصلنام  علمو مطالیات پمندت پجیماعو, پجیماعو  

(  یدامدنای پجیمراعو اردو  ویرروس کرونرا در جامیر       1422پیمانو جاجرمو, حسدا  )
-)ویژه نام  یدامدنای ادو  ویرروس کرونرا   9)1پرزیابو تاثدرپت پجیماعو, پیرپد  
  .114-06((, 12کووید 

(  بررسو عوپمل موثر بر پحساس پمندت اهروندپد تهرپنو )برا تاکدرد برر    1400بدات, بهرپم  )
  .22-41(, 1)1پنیظام پجیماعو, ز جرپیم(  رسان  نای جمیو، عملکرد یلدس و برو

(  جامی  اناسو نظم: تشری  و تحلدل نظری نظم پجیماعو  تهرپد: 1412 لپو, مسیود  )
 .نشر نو

(  بررسو عوپمل مرتب  با مدرآپد  1421پسمیدلو, عطا  ) &حاتمو, علو, پحمدی, ب یدار, 
یرژونش  انشراه   پحساس پمندت پجیماعو اهروندپد مورد مطالی  زنراد ارهر کرم  

نای رپنبردی مسائل پجیمراعو پیررپد )یرژونش نرای رپنبرردی پمندرت و نظرم        
  .191-114( (, 11)یدایو  4)1پجیماعو(, 

بررسو مدآپد پحساس پمندت پجیماعو و عوپمل پجیمراعو  (  1421ذپکری نامان  , رپضد  )
)کاراناسررو پراررد(, وزپرت علرروم،  مرروثر بررر  د )مطالیرر  مرروردی: اررهر یررآد( 

    .دپنشگاه یآد, دپنشگاه یآد -تحقدقات و فناوری 

 .(1429و, بیول محمود موالیو  سدد رضرا  ) پسالم &, محمد, زپدهربانو, رسول, عباس

مطالی  جامی  اناخیو تاثدر سرمای  پجیماعو بر پحساس نراپمنو زنراد برا کراربرد     
یرژونش  پیموس گرپفد  )مطالی  موردی: دپنشجویاد دخیرر دپنشرگاه پصرفهاد(     

  .29-92(, 2)9نای رپنبردی پمندت و نظم پجیماعو, 
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  و رسران   (  رپبط  دیندپری1422سدارخلج, حامد  ) &رفدیو, حسا رضا, مدپحو, جوپد, 
فصرلنام  علمرو مطالیرات پمندرت     نای جمیو با پحساس پمندت در اهر زپندپد  

  .110-01(, 69)11پجیماعو, 

 .تهرپد: نشر علموناسو در دورپد میاصر نظری  جامی  ا(  1421رییآر, جورج  )

(  پمندت پجیماعو خانوپده و محل سرکونت، در  1402نویدندا, مندژه  ) &ساروخانو, باهر, 
  .111-01(, 99)6رفاه پجیماعو, تهرپد  

(  رپبطر  بردا دینردپری و    1421هلدرآپده, صرغری  )   &سفدری, خدیجر , رجبلرو, علرو,    
پجیماعو مجازی)مورد مطالی : دپنشجویاد  پحساس پمندت پجیماعو در ابک  نای

  .91-2(, 90)19نشری  یلدس زد, دخیر دپنشگاه نای اهدد بهشیو و پلآنرپ)س((  

(  بررسو ادو  ویروس کرونا 1422کدخدپ, کاوه  ) &, فارم , مدرزپیو, سمنبر, پورانسلط
ش دپنر )با تأکدد بر نقش یلردس(    1422و پحساس پمندت پجیماعو در کرماد سال 

  .16-12(, 41)41پنیظامو کرماد, 

(  بررسرو عوپمرل مررتب  برا پحسراس نراپمنو       1422رپدیا, یرنه  ) &اکربدگو, عالد , 
پجیماعو زناد در فضرانای ارهری )برا تاکدرد برر ویژگدهرای کالبردی ارهری(          

  .196-01(, 9)11مطالیات پجیماعو روپد اناخیو زناد, 

(  نقرش  1422جیفریرور, نرادر  )   &, حسردا,  فیحو,  یت پهلل, صادهو, سولماز, رسریمو 
ویژگو نای روپد اناخیو مرتب  با پمندت روپنو در پضطرپش کرونا و تجرب  پنه 

(, 1)2رب پنیظرامو,  در دپنشجویاد   12-یس پز موج پول پیددمو کووید پجیماعو
914-911.  
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