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Abstract 
The purpose of this study was to model the social capital building factors before and after 

the outbreak of COVID-19 with an emphasis on the ethnicity factor in Khuzestan province, 

Iran. The study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of research 

method. The data was collected using a structured questionnaire. In order to assess the 

validity of the questionnaire, the criterion-referenced indicator was used in line with the 

factor analysis of the research model. A statistical sample of 1536 participants was selected 

using systematic random sampling method from among the inhabitants of the cities of the 

province with populations over 150 thousand people. In order to analyze the data, tests such 

as discriminant analysis, logistic regression, multivariate variance and covariance, and 

structural equation modeling were carried out using SPSS 24 and SmartPLS 3.  The 

findings of the study indicated that the four factors of social capital – namely institutional, 

natural, spontaneous, and external factors – are different based on the dependent variable of 

“ethnicity” in the periods “before and after COVID outbreak.” That is to say, social capital 

in general had the highest correlation with “ethnicity” “before and after COVID outbreak,” 

while social variable had the lowest correlation “before COVID outbreak” in the 

discriminant index. Moreover, in the structural equation modeling, the institutional factors 

of social capital had on average the biggest difference with the “ethnicity” factor.  
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فراگیری ازقبل و بعد  سرمایة اجتماعییابی عوامل ساخت  مدل

 بر عامل قومیت در استان خوزستانکید أتبا  19-بیماری کووید

 بخش بهرام نیک

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران گروه جامعه استادیار

 (03/06/1400ـ تاریخ پذیرش:  20/04/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده

بر عامل قومیت در استان کید أتبا  19-بیماری کووید فراگیریقبل و بعد از  سرمایة اجتماعییابی عوامل ساخت  مدلیق حاضر تحقاز هدف 
. جهت بود ساختارمندپرسشنامة  اطالعاتآوری  ابزار جمعاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی است. . این تحقیق بودخوزستان 

جامعة آماری شهروندان استان خوزستان تحلیل عاملی مدل تحقیق استفاده شد.  به منظور شاخص روایی مالکز سنجش روایی پرسشنامه ا
ها  آنالیز داده. برای دبا روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدننفر  150000های باالی  نفری شهرستان 1536بودند که در یک نمونة آماری 

و تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از  ،یون لجستیک، واریانس و کواریانس چندمتغیرهتحلیل تشخیصی، رگرس نظیرهایی  آزمون از
 ـ سرمایة اجتماعی ةکه عوامل چهارگان بوداز این پژوهش حاکی های  یافتهاستفاده شد.  PLS-SAMART-3و  SPSS-24 افرارهای نرم

 «دوران قبل و بعد از شیوع کرونا»در  «قومیت» ةوابستر حسب متغیر ب ـ عوامل بیرونی ،نظیر عوامل نهادی، عوامل طبیعی، عوامل خودجوش
نسبت به متغیر وابسته قومیت، بیشترین « قبل و بعد از شیوع کرونا»کل عوامل سرمایه اجتماعی کهای  به گونه اند؛ بودهمتفاوت و متغیر  کامالً

 سرمایة اجتماعیعوامل نهادی همچنین  ابع تشخیصی داشته اندکمترین همبستگی را در مدل ت«قبل از شیوع کرونا» همبستگی و در حالت
 .داشتند «قومیت»با عامل را صورت میانگین بیشترین تفاوت ه از طریق تحلیل معادالت ساختاری ب
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 مقدمه

میزان  اجتماعی و فرهنگی ةتوسع های آرمان به نیل جهت در موفق جوامع مهم های ویژگی از یکی

و انسجام و  دیاب میمفهوم در ارتباط با دیگران بروز  . ایناست سرمایة اجتماعی برخورداری از

تواند افزایش دهد. یکی از این  می ،حساس های دورهخصوص در  هب ،هماهنگی درون یک جامعه را

 افراد اجتماعی ابعاد زندگی بر گوناگون اتثیرأت کروناست، که بیماری شیوع دورةحساس  دوران

مشارکت  پارامترهایی نظیر طریق از که است فرهنگی میراثی سرمایة اجتماعی است. گذاشته جامعه

به  ؛از مشکالت درون یک جامعه است بسیاریبه حل  قادر اجتماعی تعامالت در و همکاری

در این  شود. نمی حاصلای  چ جامعهبرای هیای  سرمایه هیچ سرمایة اجتماعی که بدونای  گونه

 شیوعقبل و بعد از  دوران در سرمایة اجتماعی یتعوض به حاضرپژوهش  زمینه، پژوهشگر در

 2019 لسا اواخر در کهای  بیماری خت؛پردا قومیت در استان خوزستان وضوعمبر کید أتکرونا با 

 سازمان) خود قرار دادثیر أت تحترا  دنیا سراسر کوتاهی مدت در وشد  شایع چین ووهان در شهر

 شیوع جهانی بهداشت سازمان (.90: 1399و همکاران  مرادزاده، به نقل از 2020 تبهداش جهانی

 30 تاریخ در اینکه تا کرد اعالم المللی بین عمومی بهداشت ةعرص در فوریت نوعی را بیماری این

در جهان  کرونا که زمانی از (.Barrios & Hochberg 2020: 33) شد گیر همه بیماری این 2020 ةژانوی

 ناشی از آن سرمایة اجتماعیدر بعد ارتباطات و  انسان اجتماعی و فردی زندگی ،شیوع پیدا کرد

 بیماریاین  تأثیر تحتی انسان در ابعاد مختلف زندگ که طوری ؛شد گسترده تغییرات دستخوش

 و، بودن دموکرات بودن، ناشناخته بودن، جهانی بودن، نامرئی مثلهایی  ویژگی با کرونا. گرفت قرار

 و اساسی اقدامات به آن با مقابله برای که است داشته گوناگوناجتماعی  پیامدهای بودن چندوجهی

بر ما معلوم  کرونا ویروس (.342: 1399بخش  )تاج است نیاز سرمایة اجتماعیتقویت  جهت جدید

بر  اپیدمی برای مقابله با مناسب یبه درک وضوعم ایناند و  پیوستهدیگر  یکبا ها  انسانکه  ساخت

بیماری  با مقابله برای (.Viens & Eyawo 2020) دارد تعامل ظریف بین شهروندان نیاز بستر

 در دکیانهای  پژوهش ،سرمایة اجتماعی مرتبط با ةحوزویژه در  هب ،کشور سطح در پاندمیک کرونا

 سرمایة اجتماعی است. گرفته صورت حفظ این سرمایه در بعد قومیت ایراهکاره وصخص

 ابعاد از برخی بخشد. می بهبود را جامعه نهادهای و افراد میان همکاری که است اجتماعی یظرفیت
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 ،شوند می اجتماعی یادهای  که تحت عنوان ارزش ،در جامعه سرمایة اجتماعی آیندها و پیش

 نفس سالمتی ،تفاهم اکاری، حسنفد صداقت، ، اعتماد،همبستگی دوستی، همدردی،: از اند عبارت

 و اعتماد همچون ،های مختلف اجتماعی گروه های ویژگی به سرمایة اجتماعی (1384حق شناس، )

بهبود  فراقومیتیحتی با نگاه  را کارایی جامعه تواند می که دارد اشاره ،تعلقات اجتماعی مشارکت و

 و تعریف متغیرها سرمایة اجتماعی ختسا عواملبندی  دسته زمینهدر این (. Karabag 2020) بخشد

 زندگی در که نهاد به معنای عرف و رسم سازمانی است: نهادی عوامل. 1: بدین گونه است

 ،شود می خلق یافته سازمان اجتماعِ یک نیازهای رفع جهت در و شود می اجتماعی مردم مفید واقع

 عوامل. 2 ؛شود می اعیسرمایة اجتم تشکیل موجباجرای قانون  طریق از که دولت مانند

شهروندان یک  متقابلهای  کُنش از دانهعامو نه  خودجوش صورت به که هنجارهایی: خودجوش

اجتماعی  از غیر ها سرچشمة آن هنجارهایی که: بیرونی عوامل. 3 ؛شود می خلق جامعه ایجاد و

 تاریخی ترکمش ةتجرب ،مذهب، دین ایدئولوژی، فرهنگ، نظیر ، شوند می رعایت آن در که است

 و قومیهای  همبستگیعوامل طبیعی از عواملی نظیر : طبیعی عوامل. 4 ؛اعضای جامعه

 سه در سرمایة اجتماعی ،همچنین. گیرد می شکل نژادی نژادی و روابط خویشاوندیهای  همبستگی

 پیوندهایمنظور از بعد ساختاری  .است بندی دستهقابل  ساختاری و شناختی و ارتباطی بُعد

 عبارت شناختی بعدمحورهای  .است سازمانی تناسب و شبکه ترکیب و شکل و شبکه در دموجو

که برای اعضای یک شبکه  ییها ارزش و اهداف مشترک، بینش مشترک، زبان شناخت از است

. منظور از است مشترک ساختاریهای  روایت و مشترک عالئم و زبانشود که خود شامل  می فراهم

 است مشترک هویت و ،هنجارها ، اعتماد،متقابل روابط تعهدات، ظیرابعادی ن ارتباطی بعد

عوامل  شده انجام مطالعاتو طریق منابع  ازحاضر  پژوهش پژوهشگر در .(1384شناس  )حق

قبل و بعد  خوزستان و طبیعی در استان ،در ابعاد بیرونی، محیطی، خودجوش را سرمایة اجتماعی

 با بالقوه طور به و است گستردهای  مقوله سرمایة اجتماعی زیرا کرد. شناساییکرونا  بیماری از شیوع

پژوهش حاضر  از هدف راستادر این  (.64: 1399)جادریان و یزدی  مرتبط است امور ةهم

با تأکید بر عامل  19کوویدـ ساخت سرمایة اجتماعی قبل و بعد از شیوع ویروس  یابی عوامل مدل

شناختی، بود؛ به سبب اهمیت و جایگاه نقش  العات جمعیتقومیت، در کنار پرداختن به سایر اط
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تواند بر خلق سرمایة اجتماعی در  اقوام مختلف در استان خوزستان و تأثیر آشکاری که می

است؛ این  نکرده ایجاد اختالل بدن در سیستم فقط کرونا چرا که  های مختلف ایجاد کند، قومیت

 افزودن و روزمره روابط از عناصری حذف آن تأثیر ینکمتر و کرده مبتال را جامعه بدن بیماری

 در مانند  ارتباط جمعی عناصر از بسیاری مثالًت. اسبوده  اجتماعی مناسبات در دیگر عناصری

 ما برای حد این تا غیره و گروهی ورزش نشستن، هم کنار دادن، دست بوسیدن، گرفتن، آغوش

 و ارتباطات ،اجتماعی بعُد در کرونا، پیش دوران در اند، در صورتی که آور نبوده هدلهر و ترسناک

 اگر که بوداین پژوهش این پژوهشگر در  ةدغدغ .داشت وجود خانوادگی گسترده تعامالت

 روابط خواص از بخشی یابد، تداوم ها انسان زندگی در ارتباطات نمادین اجتماعی از گزینی ورید

 بعید زیرابود.  دخواه سرمایة اجتماعیشی شاهد فروپا جامعهو  رفت خواهد دست از اجتماعی

 حالت بهاجتماعی  ارتباطات و تعامالت از اعظمی بخش رونابیماری ک بحران بر غلبه از پس است

 (.356: 1399بخش  )تاج برگردد قبل

ناشی از های  محدودیترغم  به که با بحران بیماری کرونا مواجه شد شرایطی در ایران ةجامع

سیاسی های  پژوهش ةادار) دنش فراموش کرونا بحران مهار در اجتماعی همبستگی المللی تحریم بین

با نگاه به عامل  بحران بیماریدر دوران  سرمایة اجتماعیبنابراین حفظ  (.1399صداوسیما 

 ویروس شیوع از ناشی بحران و اپیدمی زیراقومیت از اولویت تحقیقی برخوردار است.  ةدارند نگه

 مختلف های  حوزه در زیادیهای  تواند پیامد می ت عدم مهار اجتماعی،در صور ،19کوویدـ 

 ـ اپیدمولوژی کووید ةکمیت) در جامعه همراه داشته باشد ناختیش روان ،عیاجتما فرهنگی، اقتصادی،

 موضوع اهمیت ضرورت و به توجه با بود تالش در حاضر پژوهش پژوهشگر در (.2020 19

قبل و بعد از  زماندو در  سرمایة اجتماعی ةدهند عوامل تشکیل که دهد ؤال پاسخس نای هب دهیادش

 ضرورتبنابراین  است. بوده متفاوتدر استان خوزستان شیوع کرونا چقدر بر حسب عامل قومیت 

به دست  آن با مقابله اجتماعی های روشاز  کافی تشناخ ،ریبیما این بودن نوپدید به با توجه ،دارد

 اجتماعی با این بیماری ةمواجه برای روان، سالمت حفظ ضمن، خوزستانشهروندان استان  و آید

 و غلط اخبار گسترش ،گمر از ترس شدن، بیمار از یناش اضطراب چون .پیدا کنند بیشتری آمادگی

 همکاران و خانواده با ارتباط هجمل از یاعاجتم اتارتباط کاهش ،روزمره کارهای در داخلت شایعات،



   481   ...بر عامل قومیت در کید أتبا  19-فراگیری بیماری کوویدازقبل و بعد  سرمایة اجتماعییابی عوامل ساخت  مدل

 تهدید را جامعه افراد روان بهداشت شرایط این درو مالی  یشغل مشکالت دادن رخ دوستان، و

عوامل  این است که مساله اصلی پژوهش  راستا این در (.1398 نیا صفاری و فرد زاده علی( کند می

 ،بر حسب قومیت ،خودجوش و  ،از قبیل عوامل بیرونی، نهادی، طبیعی سرمایة اجتماعی ةگانچهار

 است؟شده و بعد از آن چقدر متفاوت  قبل از شیوع کرونا

 پژوهش ةپیشین

 اعتماد بر 19ـ  کووید بیماری تأثیر»تحت عنوان  ،در پژوهش خود( 1399) دامغانیان و کشاورز

به این نتایج  ،«اجتماعیهای  رسانه تعدیلگر اثر و سرمایة اجتماعی نقش میانجی به توجه با سیاسی

 معناداری تأثیر شهری ةجامع سرمایة اجتماعی و سیاسی اداعتم بر کرونا بیماریدست یافتند که 

واکاوی سبک زندگی در عصر » تحت عنوان ،( در تحقیقی1399) بخش تاجهمچنین  .است

 جامعه بر کههایی  هزینهرغم  به 19کوویدـ  ویروس شیوع به این نتایج دست یافت که ،«پساکرونا

 زندگی سبک و دآور فراهم زندگی سبک در شیبازاندی و بازنگری برای مناسب فرصتی کرد تحمیل

با عنوان  ،( در تحقیقی1399) پور اشکفتگی امیدیان و اسماعیل .کرد عظیم تحوالترا دچار 

 شناختی روان یةسرماو  سرمایة اجتماعیهای  مؤلفه اساس بر انیدانشجو اجتماعی تیحما بینی پیش»

سرمایة های  مؤلفه با اجتماعی حمایتند که به این نتایج دست یافت ،«کرونا گیری همه بحران در

 مداخله ای تهیة در کاربردی تلویحات دارای و است بینی پیش قابل شناختی روان ةسرمای و اجتماعی

 .است آن از بعد و کرونا بیماری شیوع زمان در بحران در

 میان ةرابط در معنوی نشاط نقش تحلیل» با عنوان ،( در تحقیقی1399) طلب و جعفری سعادت

 ـ کووید بیماری گیری همه برابر در آوری کارکنان تاب با اجتماعی حمایت و اجتماعیهای  سرمایه

 اجتماعی و ةسرمای افزایش بابه این نتایج دست یافتند که  ،«اجتماعی گذاری فاصله دوران در 19

 آوری تاب تهاین در و یابد می افزایش نیز ها آن معنوی نشاط کارکنان در اجتماعی حمایت احساس

با عنوان  ،در تحقیقی (1399) جادریان و یزدانی. درو می باال کرونا بیماری ضطرابا برابر در ها آن

، به این نتایج «کرونا ویروس با پیامدهای مقابله برای کالن سرمایة اجتماعیهای  لفهؤم شناسایی»

سرمایة  نقش اهمیت جوامع مختلف ساختارهای بر آن ثیرأت و اکرون روسوی یوعشدست یافتند که 

 تواقعی نای ةددهن نشان پاندمی پیامدهای. سازد می نمایان پیش از بیش النک سطح در را اجتماعی
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 جمله از هجامع مختلف ساختارهای دیکارآم رگی همه های بحران با مقابله به منظور که است

 اهمیت بر امر این که تاس روریض درمان و بهداشت و، سیاسی اقتصادی، اجتماعی، ساختارهای

( در 1399)و همکارانش  عبدالباسط .بپردازد سطح کالن در سرمایة اجتماعی ساختاری عوامل

 تسهیم میانجی نقش تبیین :سازمانی آوری تاب ارتقایبر  سرمایة اجتماعی ثیرأت»با عنوان  ،تحقیقی

 دانش تسهیم بر یة اجتماعیسرمابه این نتایج دست یافتند که  ،«19 ـ کووید بحران با مرتبط دانشِ

 اثر کارکنان آوری تاب بر دانش تسهیم طریق از و اشتهگذ مثبت تأثیر 19 ـ کوویدبحران با  مرتبط

با عنوان  ،(، در تحقیقی1399) هدایتی، به نقل از خبرگزاری صدا و سیماهمچنین  .دارد مثبت

 بهبود در شفافیت عامل کیفیکه  به این نتایج دست یافت ،«سرمایة اجتماعیکرونا و افزایش »

 نگاهی» عنوان تحت، خود ةمقال در( 1399) کاظمی. تاس سرمایة اجتماعی و اجتماعی انسجام

 از را خود شیوه دو به زندگی یکرونای وضعیتد در رک بیان ،«جامعه شدن کرونایی به شناختی هجامع

 کردن فروکش از بعد روزها این حتی وها  هخان ةبستهای طریق در از ابتدا ت:اس کرده بازسازی نو

 .تلفن همراههای  ندوربی قاب طریق از سپس وبسته  درهای پشت بحران

 ،کند می جایگزین فرد یشناخت روان و یادراک چارچوب در را ناامیدی و یأس سرمایة اجتماعی

(Giavrimis & Nikolaou 2020).  دند اعالم کر ،«سرمایة اجتماعی» عنوان تحتی، پژوهش در

 نظر به و کند ایجاد تعامالت و مثبت یاجتماع برای روابط یمناسب شرایط تواند می مایة اجتماعیسر

 انسجاماز ای  درجه سرمایة اجتماعیباشد.  سرمایة اجتماعی از متفاوت یشناخت رشد رسد ینم

 یک اعضای بین لمتقاب تعهد و، ادراک و احساس تعامالت، اعتماد، دوطرفه، ارتباطات ،یاجتماع

 .(Xiao et al. 2020)است  گروه

 اما باشد؛ نداده تغییر را جهان هنوز شاید کرونا بحران اعالم کرد خود پژوهش در (2020) چوتنر

 پرورش» عنوان با ،ای همقال در (2020) آلدریچ .است کرده گوشزد را جهان تغییر ضرورت

 سیل مانند ،بزرگ های بحران بروز طول در بیلن کرد ،«فیزیکی ةفاصل عصر در اجتماعی پیوندهای

 نتایج .کرد غلبه مشکالت برتوان  می تر آسان پیوندها تقویت طریق از ،طبیعی بالهای سایر و

 از بخشی یابد، تداوم ها انسان زندگی در فیزیکی ةفاصل اگر داد نشان( 2020) پیکوتیک پژوهش

این است که  یدؤم یزن دیگر پژوهشیهای  یافته .رفت خواهد دست از اجتماعی روابط خواص
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تا در برابر مشکالت پدیدارشده  است ضروریو رویکردهای اعتمادآفرین  سرمایة اجتماعیمفهوم 

 .(Ntontis et al. 2019) درون اجتماع بتوان تاب آورد

 چهارچوب نظری

 از را ام درک تنها نه اکرون روسوی بحران به مربوط اساسی راتابتکا و یراتتأث بررسی اب انمحقق

دریافت ما را از  همچنین بلکه دهند افزایش می بحران طول در تصمیمات و دهافراین و اه فعالیت

 برند می باال رقابتی های موقعیت و ،ای منطقه جهانی، اقتصادی، طرواب ولتح و رانبح یرتأث یونگچگ

 ةیسرما کاهش به سفرهای  محدودیتو  شخصی وایانز و اعیاجتم ةفاصل دهند چطور نشان می و

 ةفاصل و هقرنطین داماتاق .(Karabag 2020) است انجامیده اقتصادیهای  بخش همة در انسانی

 Nicola et) است دهش خشونت سطح افزایش از ترس باعث کرونا شیوع از جلوگیری برای یاعاجتم

al. 2020). خارجی تهدیدات با نیست، نظامی از نوع تهدید اًدقیق کرونا گیر همه بیماری گرچه 

 برای و کند می تهدید را مردمزندگی  و دیاب می گسترش داخلی مرزهای از ؛دارد مشترکهای  یژگیو

ه ب کرونا بیماری (.De vries et al. 2020)است نیاز ای  ازخودگذشتگی گروهی و فرقه با آن همقابل

 دازدان یم خطر به را سرمایة اجتماعیمیزان  و کند می تهدید را جهان رفاه و معیشت مستقیم ورط

(Berchin & De Andrade 2020.) ناشی از بیماری کرونا  سرمایة اجتماعیصورت، کاهش  هر در

سایر  رخالفب اکرون (.Mohan 2020) ذاردگ می ثیرأت کشور هر موجود وضعیت بر شوکی است که

 نداشت ،بنابراین ت.اس گیری اندازه قابل غیر ای فاجعه رادیواکتیو، انتشار مانند ،یئنامربالیای 

با  عامل، دو اینچون  .است ضروری آن گسترش از جلوگیری برای گروهی و قومیتی اطالعات

 است آینده در کرونا ویروس با مبارزه در موفقیت رمز هروندان،ش مشارکتاعتماد و  ةمقولبر کید أت

(Hua & Shaw 2020.) ایشافز را حضوری اتجلس ذفح و الین آن اتجلس هب اداعتم کرونا بحران 

 در دوطرفه همبستگی و انسجام برای مردم پیوند ةنقط سرمایة اجتماعی (.Karabag 2020) است داده

 تر راحت مشکالت بر غلبه باشد مستحکم پیوند این اگر که است مشکالت و مسائل با رویارویی

 و ماعیاجت مسئولیت به ،دیربازده های دارایی انواع از یکی منزلة به ،سرمایة اجتماعی د.شو می

سرمایة این متغیرها هستند که  د.دار اشاره جامعه اعضای میان مشارکت اجتماعی و همکاری متقابل

 که است حیاتی مفاهیم از یکی سرمایة اجتماعی زمینهدهند. در این  می ارتقا جامعه در را اجتماعی
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 باشدکرونا،  بیماری هنگام گسترش ،بحران از خروج و عادی شرایط به بازگشت ضامن تواند می

تواند بر  می شد، شناخته جدید کروناویروس یک عنوان به که، بیماری این (.352: 1399بخش  )تاج

 ابزار اجتماعی گذاری فاصله (.Barrios & Hochberg 2020) گذاردبثیر أت سرمایة اجتماعیمیزان 

سرمایة میزان  تواند بر می. بنابراین، دش معرفی کرونا بیماری شیوع ازجلوگیری  جهت اولیه

 کردند اعالم (2020)ش همکاران و آدولف (.Adolph et al. 2020: 9) گذار باشدثیرأت اجتماعی

سرمایة عامل اصلی  منزلةبه  ،اعتماد میزان بر تأثیرگذاری نظر از کروناویروس با مقابله های سیاست

 از یکی .شود می یاجتماعهای  محدودیت ایجاد باعث زیرا .است دردناک بسیار، مردم اجتماعی

سرمایة  آید می وجوده ب دیگر یک با افراد ةچهرچهره به  روابط در که ارزشمندیهای  دارایی

 ،اجتماعی حمایت شکل به را سرمایة اجتماعی روابط چهره به چهره میزان .است اجتماعی

 منابع به اعیسرمایة اجتم. دهد می نشان ،بیماری کروناشیوع  مانند ،بحرانی های زمان در خصوص هب

پور و همکاران  )رمضان دارد اشاره آورند می دسته بدیگر  یکارتباط با  از افراد که بالفعل و بالقوه

قابل  چهار گروهدر  اجتماعی سرمایة ساخت عوامل( 1990) کلمن نظر اساس بر (.2014

( بر 1993ام ). پاتنطبیعی عوامل، بیرونی عوامل، خودجوش عوامل، نهادی عوامل :است بندی تقسیم

 جامعه در ،دیگر گروهی بر گروه یک استیالی و طلبی قدرت اثر در ،رفتاری وقتی آن است که

 به که هنجارهایی .شود می محسوب اجتماعی سرمایة تشکیل در نهادی یعامل ،پذیرد میصورت 

 انتخاب از ناشی و گیرند می جامعه شکل یک اعضای متقابلهای  کنش از خودجوش صورت

اعالم  (1990کلمن ) شوند. می در نظر گرفته سرمایة اجتماعی خودجوش عوامل نیستند نهآگاها

 عامل خود  بلکه کار در اخالق ایجادکنندة دلیل  تنها نه سرمایة اجتماعیعامل بیرونی  کرد

 قومیت واز نظر ا ،شود. همچنین می اقتصادی در نظر گرفته روابط در اعتمادهای  شبکه ایجادکنندة

 گرفتن نظر در بدون ،بنابراین دانند؛ می هویت مهم منابع ها را آن مردم که هستندعواملی  دنژا و

سرمایة  ساخت طبیعی عوامل از ،قومی های همبستگی و قومیت شناسایی در ،اجتماعیهای  کنش

 هئارا در ادامهفرضیات تحقیق مدل نظری و ، شده یادبا نظرات مطابق  .آیند می شمار به اجتماعی

 .دشو می
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 (ه)منبع: استدالل نویسند . مدل نظری تحقیق1 نمودار

کرونا بر حسب بیماری قبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیکل عوامل ساخت  اصلی:فرضیة 

 قومیت متفاوت است.

 فرضیات فرعی:

 .حسب قومیت متفاوت استکرونا بر  بیماریقبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیعوامل نهادی ـ 

متفاوت کرونا بر حسب قومیت  بیماریز شیوع قبل و بعد ا سرمایة اجتماعیعوامل خودجوش  ـ

 .است

 .کرونا بر حسب قومیت متفاوت است بیماریقبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیعوامل بیرونی  ـ

 .حسب قومیت متفاوت است کرونا بر بیماریقبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیعوامل طبیعی  ـ

کرونا بر حسب  بیماریقبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیسازی عوامل ساخت  مدل هدف کلی:

 قومیت.

 :یئجزاهداف 

 کرونا بر حسب قومیت. بیماریقبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیسازی عوامل نهادی  مدل ـ

 نهادی خودجوش محیطی بیرونی

 سرمایة اجتماعیکل عوامل 

 قومیت
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 کرونا بر حسب قومیت. بیماریز شیوع سازی عوامل نهادی خودجوش اجتماعی قبل و بعد ا مدل ـ

 کرونا بر حسب قومیت. بیماریسازی عوامل بیرونی خودجوش اجتماعی قبل و بعد از شیوع  مدل ـ

 کرونا بر حسب قومیت. بیماریسازی عوامل طبیعی خودجوش اجتماعی قبل و بعد از شیوع  مدل ـ

 شناسی پژوهش روش

از روش  ها که جهت گردآوری دادهتوصیفی است  شناسی روشپژوهش حاضر از حیث 

آماری  ةنمونآماری این تحقیق شهروندان استان خوزستان در یک  ةجامع. دشاستفاده  یپیمایش

 ،اهواز، آبادان، دزفول نظیر ـ هنفر 150000باالی  شهرستان چهار بودند که از نفری 1536

ابزار از  دین منظورشدند. بگیری مورگان و گرجسی انتخاب  بر اساس جدول نمونهـ ماهشهر

ابتدا با روش گونه که  بدین ؛دش استفادهای  چندمرحلهای  خوشهساختارمند با روش  ةپرسشنام

خوشه تعدادی به عنوان  رهچند شهرستان انتخاب و سپس با روش در دسترس از ای  خوشه

تحلیل  نظیر هایی آزمون آماری ازهای  وتحلیل داده برای تجزیه ،همچنین نمونه در نظر گرفته شد.

معادالت ساختاری با تحلیل و  ،تشخیصی، رگرسیون لجستیک، واریانس و کواریانس چندمتغیره

اطالعات الزم  زمینهدر این استفاده شد.  PLS-SAMART-3و  SPSS-24 افرارهای استفاده از نرم

 در باب (1990کلمن ) مطابق تئوری سرمایة اجتماعی ةدهند وامل تشکیلساخت ع ةنحو برای

قانون، رسم،  های با گویه) عواملی نظیر عامل نهادی سرمایة اجتماعیگیری عوامل  شکل ةنحو

مشارکت سیاسی، اعتماد، پیوند  های با گویه) عادات رفتاری(، عامل خودجوش ،عرف، بدعت

، ولوژیئایددین، اعتقادات،  های با گویه) تنوع معاشرت(، عامل بیرونی ،اجتماعی، بخشش

تعامالت دوستانه، روابط  های با گویه) عامل طبیعی ،مشترک تاریخی(تجارب  ،فرهنگ

 1قومیت ةوابست ارتباط آن با متغیرسپس و  ،همبستگی نژادی( ،خویشاوندی، همبستگی قومی

 شد.وری آگردالزم های  سایر اقوام( طراحی و داده ةگزینو  ،، فارس بومی)عرب، بختیاری

در دو حالت قبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعی ةدهند سنجش عوامل تشکیلجهت  ،همچنین

                                                                                                                                                       
، ناشـی از تـأثیر آن بـر سـرمایة     طبقـات آن  ینکه متغیر قومیت یک متغیر کیفی است و اینکه بدانیم چقدر بینبا علم به ا .1

بنـدی طبقـات در متغیـر      رتبه وجود دارد، در مدل تحقیق استفاده شده است. بنابراین، اینجا هدف و تفاوت تمایز اجتماعی،

 .قومیت نیست
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سرمایة سازی  پیش از پرداختن به شاخص .شداستفاده گویه  20 بااز ابزار پرسشنامه کرونا 

صورت گرفته بود  زمینهجهت سنجش آن در استان خوزستان، تحقیقاتی که در این  ،اجتماعی

متناسب  Rupasingha & Goetz ( 2008) سرمایة اجتماعی رسشنامهپ رسید که به نظر می دشمرور 

. در نهایت این پرسشنامه بر اساس است است سرمایة اجتماعیبا پیوند دهی آماری با متغیر 

 سرمایة اجتماعی ةگانچهاراشکال بر تعریف پوتنام و کلمن در کید أتگرفته و با  مطالعات انجام

سرمایة های  لفهؤمجش های مورد بررسی و برای سن . بر اساس شاخصدشسازی  شاخص

 سرمایة اجتماعی ابعاددر بخش  در این تحقیق ابزار پژوهش بدین گونه ساخته شد: اجتماعی

 10 خودجوش و نهادیبا طیف لیکرت و برای معیار ال ؤس 10 محیطی و بیرونیبرای معیارهای 

روایی شاخص  سنجش اعتبار پرسشنامه از برای .در نظر گرفته شددیگر با طیف لیکرت ال ؤس

1 استفاده شد که مقدار آزمونی شاخص تحقیقتحلیل عاملی مدل  جهت مالک
KMO  بیانگر

ابزار بودن  و مناسب واقعی گویایکه خود  است 2بار عاملی با مقداراندیکاتورها  متفاوت بودن

 است. خودارزیابهای  با استفاده از گویه تحقیق

 ها تحلیل توصیفی و استنباطی داده

که بیشترین درصد  بودر رابطه با وضعیت سنی پاسخگویان بیانگر این مطلب نتایج حاصله د

درصد از شهروندان مورد  7/56همچنین  اند. سال بوده 30تا  18( در گروه سنی 49/0) پاسخگویان

 درصد 2/1)بیشترین( و مدرک کارشناسی درصد  6/29. اند بودهدرصد زن  3/43مطالعه مرد و 

درصد از پاسخگویان )بیشترین( در مجموع شاغل  87اند. همچنین  هشتا)کمترین( مدرک حوزوی د

 000/000/4تا  001/500/1درصد دارای سطح درآمد از  7/47 ند. در رابطه با سطح درآمدا هبود

 .اند تومان و باالتر بوده 001/000/4درصد دارای سطح درآمد  8/21تومان و 

                                                                                                                                                       
 . کیزر و مایر.1

2  . eigenvalue 
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 قومیت ةوابستمتغیر  با آماری متناسب نسبت .1 جدول

 z سرمایة اجتماعیمتغیر 
ضرایب 

 1مسیر
 F 2اثر کل

square 

عملکرد ماتریس 
3ساختار

 
vif

4 f 

 814/11 103/1 682/0 016/0 -/.290 -/.290 189/3 قبل از شیوع کرونا
 216/20 103/1 895/0 21/0 -/.191 -/.191 553/3 بعد از شیوع کرونا

 042/17 012/1 988/0 /.004 ./157 /.157 374/3 قبل و بعد از شیوع کرونا
 

یوع را قبل و بعد از ش سرمایة اجتماعی مستقل، ضرایب مسیر و اثر کل متغیر 1جدول مطابق 

 ،بیشترین مقدار f square در بخش سرمایة اجتماعیمتغیر دهد.  می نشاندر حد مطلوب  کرونا

با مقدار بیش  z آزمون همچنینکند.  می را تبیین ،قومیت ةوابستدرصد از تغییرات متغیر  21/0یعنی 

 .دهد را نشان مینمایی بیشینه در شرایطی خاص از توزیع نرمال  برآوردهای درست 00/1 از

متغیر با ین رابطه شدت و جهت ا و ی خطیعلّ ةرابطوجود  ةکنند بیان و اثر کل یب مسیراضر

 توسط )قومیت( زا ونرد متغیر یک رفتار بینی پیش مقدار square f شاخص .است قومیت مکنون

 1 از عدد VIF آزمون ةآمار. دهد می نشان را (اجتماعی سرمایة) دیگر یزا برون متغیر چند یا یک

 چندگانه خطی همتجربی  ةقاعد مطابقو خطی است  هم رابطه وجود ةدهند نشان که است تر بزرگ

ماتریس ساختار در  ،همچنین .باشد می مطلوب ،و قومیت سرمایة اجتماعی ةدهند بین عوامل تشکیل

قبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعی ةدهند متغیر کل عوامل تشکیل نشان دادتحلیل تشخیصی 

 (.682/0) در تابع تشخیصی دارندبیشترین همبستگی را با متغیر قومیت  988/0کرونا با ضریب 

 . بررسی تفاوت بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 4 3 2 1 نام متغیر ردیف
    - یة اجتماعیسرما 1
 - - - 582/0 قبل از شیوع کرونا 2
 - - 579/0 071/0 بعد از شیوع کرونا 3
 - -167/0 416/0 848/0 قبل و بعد از شیوع کرونا 4
 -805/0 00/1 -146/0 -170/0 قومیت 45

                                                                                                                                                       
1. path cofficients 

2. total effects 

3. structure matrix 

4. collinearity statistics 
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1این مقادیر از بخش  .دهد می همبستگی متغیرهای مکنون را نشان 2جدول 
AVA ( میانگین

بررسی متفاوت  .یا قطر ماتریس شد 1گزین اعداد ذر گرفته شد و جایشده( ج استخراج واریانس

 قومیت نشان ةوابستشیوع کرونا با متغیر از در دوران قبل و بعد  سرمایة اجتماعیبودن میزان 

 پس از شیوع کرونا سرمایة اجتماعیقومیت و میزان  دهد بیشترین تفاوت معنادار بین نمرات می

نهادی، طبیعی،  ةگانچهاردر حاالت  سرمایة اجتماعیهمبستگی بین ابعاد  ،ینابنابر ت.اس( 00/1)

ابعاد  همةمیزان این همبستگی برای (. p<0/01) ابعاد معنادار است همةبیرونی برای  ،خودجوش

 قوی و قابل توجه بوده است.

 قومیت ةوابستبر اساس متغیر  2ضرایب. 3جدول 

 4ضرایب استاندارد 3رایب غیراستانداردض )قبل از شیوع کرونا( مدل
t sig 

B Std.Error Beta 

 000/0 443/15 - 160/0 475/2 مقدار ثابت

 991/0 011/0 000/0 007/0 767/7 عوامل نهادی

 273/0 -097/1 028/0 007/0 -008/0 عوامل خودجوش

 000/0 -380/5 146/0 007/0 -035/0 عوامل بیرونی

 857/0 -180/0 005/0 008/0 -002/0 عوامل طبیعی

 

 ةگانچهار ، با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر عوامل3 بر اساس نتایج جدول

 044/0 صورت میانگینه بمتغیر قومیت دارد ناستا، انحراف قبل از شیوع کرونا ،سرمایة اجتماعی

ضرایب رگرسیونی ه، دیر ضرایب رگرسیون استانداردشد. با توجه به مقاافزایش خواهد یافت

 شد ترسیم متغیر قومیت حسب از شیوع کرونا بر قبل سرمایة اجتماعیعوامل  ةاستانداردشد

قبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیعوامل چهارگانه در این مدل ابعاد  از آنجا که (.2 )نمودار

از  .دشاستفاده  4ر و نمودا 2جدول توضیحات دوم نیز مطابق  ةمرتبهستند، از تحلیل عاملی  کرونا

از شاخص بررسی  ،سوی دیگر، قبل از ورود به مدل ساختاری، برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل

                                                                                                                                                       
1. average variance extracted 

2. coefficients 

3. unstandardized coefficients 

4. standardized coefficients 
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گویند،  گیسر نیز میـ  استون q2که به آن  ،استفاده شد. شاخص حشو 1اعتبار حشو یا افزونگی

کیفیت مناسب و  دهندة نشاند. مقادیر مثبت این شاخص گیر می اندازهکیفیت مدل ساختاری را 

(. 1393رهبر و همکاران  ، به نقل از قاضی1392)رضوانی و همکاران است قابل قبول ساختاری 

 سرمایة اجتماعی ةگانچهاراشکال مقادیر شاخص اعتبار حشو مربوط به متغیرهای  دادنتایج نشان 

 ردار است.توان گفت مدل مورد بررسی از اعتبار خوبی برخو . در نتیجه میاست 0از  تر بزرگ

 
 عامل قومیت ةپای)قبل از شیوع کرونا( بر  سرمایة اجتماعی. معادالت ساختاری 2نمودار 

قبل از  سرمایة اجتماعیبیانگر این مطلب است که  2 نمودار( در PLS) مدل معادالت ساختاری

 ابمدل  بر حسب سرمایة اجتماعیعوامل بیرونی است. بوده مرتبط  شیوع کرونا با عامل قومیت

بیشترین عامل  دیگر، عبارت. به رددابا عامل قومیت  را ( بیشترین تفاوت494/0) میانگین

و  ،، دین، تجاربولوژیئایدمرتبط با قومیت عوامل اعتقادات،  سرمایة اجتماعی ةدهند تشکیل

 فرهنگ قبل از شیوع کروناست.

                                                                                                                                                       
1. redundancy 
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 قومیت ةوابستضرایب بر اساس متغیر . 4 جدول

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد ()بعد از شیوع کرونا مدل
t sig 

B Std.error Beta 

 000/0 311/19 - 148/0 850/2 مقدار ثابت

 056/0 -910/1 050/0 007/0 -013/0 عوامل نهادی

 574/0 562/0 015/0 008/0 -004/0 عوامل خودجوش

 000/0 -682/4 120/0 007/0 -034/0 عوامل بیرونی

 000/0 -720/3 095/0 008/0 -029/0 عوامل طبیعی

 

سرمایة  ةگانچهار، با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر عوامل 4 بر اساس نتایج جدول

درصد افزایش  070/0 صورت میانگینه ب متغیر قومیتدارد ناستاراف بعد از شیوع کرونا انح اجتماعی

نمودار ضرایب رگرسیونی اردشده، دیر ضرایب رگرسیون استاندخواهد داشت. با توجه به مقا

 .(3 )نمودار دش ترسیمبعد از شیوع کرونا بر متغیر قومیت  سرمایة اجتماعیعوامل  ةاستانداردشد

 
 عامل قومیت ةپای)بعد از شیوع کرونا( بر  سرمایة اجتماعی. معادالت ساختاری 3نمودار 
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بعد از  سرمایة اجتماعی بیانگر این مطلب است که 3 مدل( در PLS) مدل معادالت ساختاری

 میانگین ااز طریق مدل ب سرمایة اجتماعیشیوع کرونا با عامل قومیت مرتبط است و عوامل نهادی 

 ةدهند امل تشکیلوترین عثرؤم گر،ید دارای بیشترین تفاوت با عامل قومیت است. به عبارت 434/0

 وع معاشرت است.و تن ،بخشش، اعتماد، مشارکت، پیوند در این بخش سرمایة اجتماعی

 قومیت ةوابستضرایب تغییر بر اساس متغیر . 5 جدول

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد )قبل و بعد از شیوع کرونا( مدل کلی
t sig 

B Std.error Beta 

 000/0. 482/16  188/0. 095/3 مقدار ثابت

 011/0 555/2 068/0 003/0 -009/0 )قبل( سرمایة اجتماعی

 000/0 -112/5 135/0 003/0 -016/0 )بعد( یة اجتماعیسرما

 

 سرمایة اجتماعیبا افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر کل عوامل  ،5مطابق جدول 

یابد. با  می درصد افزایش 10/0دارد متغیر قومیت به میزان ناز شیوع کرونا انحراف استا و بعد قبل

کل  ةنمودار ضرایب رگرسیونی استانداردشد ،نداردشدهدیر ضرایب رگرسیون استاتوجه به مقا

 (.4 )نمودار دش ترسیمقبل و بعد از شیوع کرونا بر متغیر قومیت  سرمایة اجتماعیعوامل 

 
 عامل قومیت ةپای)قبل و بعد از شیوع کرونا( بر  سرمایة اجتماعی. معادالت ساختاری 4نمودار 
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سرمایة مجموع عوامل گر این مطلب است که بیان 4 مدل( در PLS) مدل معادالت ساختاری

سرمایة عوامل ساخت مرتبط است. بنابراین  قبل و بعد از شیوع کرونا با عامل قومیت اجتماعی

سرمایة پایدارتر از عوامل ساخت  -191/0 میانگین برحسب مدل باقبل از شیوع کرونا  اجتماعی

دوم  ةمرتبمدل تحلیل عاملی مچنین ه .است (-290/0در دوران بعد از شیوع کرونا ) اجتماعی

 را در حالت بار عاملیقبل و بعد از شیوع کرونا  سرمایة اجتماعیکل عوامل ساخت مقیاس 

عوامل آمده مقیاس  دست هبارهای عاملی ب مقادیربا توجه به دهد.  می )ضرایب استانداردشده( نشان

)نهادی، محیطی،  نا به تفکیکو بعد از شیوع کرو قبل از شیوع کرونا سرمایة اجتماعیساخت 

( قرار (p<0/01درصد  01/0است و در سطح معناداری کمتر از  30/0 بیشتر ازخودجوش(  ،بیرونی

 شود. می ییدأت سرمایة اجتماعی ةدهند مقیاس عوامل تشکیل ةساز. بنابراین اعتبار دارند

 1ها اثر بین آزمودنی. 6جدول 

 

عوامل اثر  دهد میشان ن 6متغیره در جدول زمون تحلیل واریانس و کواریانس چندآمسیر 

 ها قبل و بعد از شیوع کرونا بر متغیر قومیت سرمایة اجتماعی طبیعیو  ،بیرونی، نهادی، خودجوش

درصد است. به  2/59شده برای متغیر قومیت برابر  است. ضریب تعیین تعدیل متفاوت )به تفکیک(

در حاالت قبل و بعد از  ماعیسرمایة اجتمتغیر  ةگانچهارعوامل درصد از تغییرات  2/59بیان دیگر 

 کند. می ینییوع کرونا را تبش

                                                                                                                                                       
1. tests of between-subjects effects 

2. corrected model 

 .df F Sig متغیر وابسته
Partial Eta 

Squared 

 2شده مدل اصالح
 2/59 000/0 098/3 367 قومیت

 000/1   367 کل عوامل

 قبل ةسرمای
 080/0 000/0 340/3 34 قومیت

 000/1   34 کل عوامل

 بعد ةسرمای
 060/0 000/0 089/2 37 قومیت

 000/1   37 کل ةسرمای
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 1بندی متغیرها تحلیل طبقه. 7جدول 

 

قبل و بعد از  سرمایة اجتماعی ازمتغیر قومیت پذیری اثر بندی هتحلیل طبقبا  ،7 ق جدولمطاب

وجود ها  قومیت همةدر بعد از شیوع کرونا  سرمایة اجتماعیکاهش وان پی برد که ت می شیوع کرونا

 بعد از شیوع کرونا به ترتیب در قوم بختیاری سرمایة اجتماعیدارد. بیشترین کاهش عوامل 

شود. بنابراین  می ( دیده025/0حداقل ) (، قوم عرب055/0 حداقل) (، فارس بومی080/0 حداقل)

 یعنی ،در زمان شیوع کرونا سرمایة اجتماعیدرصدی  10 حداقلشاهد کاهش در استان خوزستان 

 هستیم. بعد،به  1398ماه  بهمناز 

 پیشنهادو  نتیجه

عوامل  از طریق سرمایة اجتماعی ةدهند ساخت عوامل تشکیل ،مطابق با یافته های پژوهش مبنی بر

مشارکت  های با گویه)، خودجوش عادات رفتاری( ،قانون، رسم، عرف، بدعت های با گویه)نهادی 

دین، اعتقادات،  های با گویه)تنوع معاشرت(، بیرونی  ،سیاسی، اعتماد، پیوند اجتماعی، بخشش

تعامالت دوستانه، روابط  های با گویه)و طبیعی  ،تجارب مشترک تاریخی( ،، فرهنگولوژیئاید

بر حسب  یادشدهه متغیرهای د کشهمبستگی نژادی( این نتیجه حاصل  ،خویشاوندی، همبستگی قومی

و سایر اقوام( در دوران قبل و بعد از شیوع کرونا  ،عرب، بختیاری، فارس بومی) قومیت ةوابستمتغیر 

                                                                                                                                                       
1. group statistics 

2. valid n (listwise) 

 2فراوانی معتبر میانگین سرمایة اجتماعی قومیت

 عرب
 622 533/49 قبل از شیوع کرونا

 622 192/49 کرونا شیوع بعد از

 بختیاری
 529 489/49 قبل از شیوع کرونا

 529 044/49 بعد از شیوع کرونا

 فارس بومی
 302 817/46 قبل از شیوع کرونا

 302 283/45 بعد از شیوع کرونا

 تغییرات کل
 1536 934/48 قبل از شیوع کرونا

 1536 210/48 بعد از شیوع کرونا
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مفهومی است که در زمان و شرایط مختلف به  سرمایة اجتماعی ،بنابراین متفاوت و متغیر است. کامالً

یابی عوامل  مدلیید أتعامل  ،خود ،وع از تفاوتبنابراین این ن کند.  می متفاوت بروز پیدا های شکل

بر عامل کید أتبا ) 19ـ  کووید ویروسدر این پژوهش قبل و بعد از شیوع  سرمایة اجتماعیساخت 

بعید است  او اعالم کرد چون .( هماهنگ است1399بخش ) تاجهای  این نتایج با یافته. قومیت( است

 به وشود اجتماعی عادی  ارتباطات و تعامالت از اعظمی بخش رونابیماری ک بحران بر غلبه از پس

 شیوع از ناشی بحران 19 ـ اپیدمولوژی کووید ةکمیت. همچنین مطابق اعالم نظر ددبرگر قبل حالت

جمله کاهش ؛ از داشته باشد به دنبالی یها تواند پیامد می کرونا در صورت عدم مهار اجتماعی ویروس

 برای گروهی و قومیتی ةسرمای( داشتن 2020) ها و شوهای  یافته سو با هم. بنابراین، سرمایة اجتماعی

 ویروس با مبارزه در موفقیت عامل رمز دو چون این .است ضروری کرونا بیماری گسترش از جلوگیری

 ةنقط سرمایة اجتماعیو  کنند حفظ میهویت قومی خود را همبستگی اجتماعی، افراد  باکروناست. 

گسسته  ةجامعیک قومیت یا در  خواهد بود.گسست اجتماعی  لوگیری ازجهت جمناسبی  یاتکا

 گروه است. در سرمایة اجتماعیو بی هدفی مخل تشکیل  گشتگی احساس گم

بیشترین همبستگی را با  قبل و بعد از شیوع کرونا سرمایة اجتماعیتحلیل تشخیصی،  مطابق

ا کمترین همبستگی را در تابع تشخیصی شیوع کرون قبل از سرمایة اجتماعیمتغیر قومیت و متغیر 

قبل از شیوع کرونا با عامل  سرمایة اجتماعیکه د کریید أتمدل معادالت ساختاری نیز . شته استدا

بر حسب مدل بیشترین تفاوت را با  سرمایة اجتماعیاست. عوامل بیرونی بوده قومیت مرتبط 

د. در نتیجه نکمترین مقدار را دارد و عوامل خودجوش نسبت به عامل قومیت نعامل قومیت دار

، دین، تجارب ولوژیئایدمرتبط با قومیت اعتقادات،  سرمایة اجتماعی ةدهند امل تشکیلوبیشترین ع

( و باریوس و 1399) بخش تاجهای  سو با یافته همقبل از شیوع کروناست.  مشترک و فرهنگ

 به بازگشت ضامن تواند یم سرمایة اجتماعی (2020)ش همکاران و آدولف( و 2020) هوچبرگ

تواند بر میزان  می بیماری این . زیراباشدکرونا  بیماری هنگام شیوع بحران از خروج و عادی شرایط

 بسیار مردم سرمایة اجتماعیبر  تأثیرگذاری نظر از کروناویروس .گذاردبثیر أت سرمایة اجتماعی

رفت از  جود داشته باشد امکان برونباالتری در جامعه و سرمایة اجتماعیهر اندازه است.  دردناک

یکی از تر خواهد بود.  راحتها  و استفاده از ظرفیت سمن تر است تر و سریع بحران راحت
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چون  .شفافیت استهمراه  عمومیاعتماد در یک جامعه  سرمایة اجتماعیتقویت  مهم های لفهؤم

که این  گرفت شکل خواهدتفاوت  بدبین و بی ،جامعه در عمومیی اعتماد در صورت بی

 است. 19 ـ بیماری کوویدهای  در تضاد با پذیرش پروتکل موضوع

 سرمایة اجتماعیبعد از شیوع کرونا با عامل قومیت مرتبط است و عوامل نهادی  سرمایة اجتماعی

ترین ثرؤم گرید صورت میانگین دارای بیشترین تفاوت با عامل قومیت است. به عبارته از طریق مدل ب

و تنوع معاشرت  ،در این بخش بخشش، اعتماد، مشارکت، پیوند سرمایة اجتماعی ةدهند لامل تشکیوع

حسب مدل پایدارتر از عوامل  قبل از شیوع کرونا بر سرمایة اجتماعیعوامل ساخت  ،است. بنابراین

 سرمایة اجتماعیدر دوران بعد از شیوع کروناست که خود منجر به کاهش  سرمایة اجتماعیساخت 

و همکارانش  عبدالباسطهای  سو با یافته هم. شده استز عامل قومیت در دوران شیوع کرونا اثر أمت

 داشته معکوس رابطه 19 ـکوویدبحران  بر  سرمایة اجتماعی( 2020) ( و گیاوریمیس و نیکوال1399)

ای  هدرج ،خود ،سرمایة اجتماعی .کند می را در فرد تقویت ناامیدی سرمایة اجتماعی فقدانچون  است.

 گروه یک اعضای بین متقابل تعهد و ادراک و احساس تعامل، اعتماد، دوطرفه، ارتباط ،یاجتماع از انسجام

 همانند ،و نهادهای غیررسمی ،همچون دولت ،نهادهای رسمیاینجاست که (. Xiao et al. 2020) است

 ةزمیندر تر  شکالت بزرگم تا از بروز انجام دهندرا در قبال افراد جامعه  خود وظایف باید ،ها سمن

 جلوگیری شود. سرمایة اجتماعیفروپاشی یا کاهش 

قبل و بعد از  سرمایة اجتماعیو طبیعی  ،کلی اینکه اثر عوامل بیرونی، نهادی، خودجوش ةنتیج

درصد از تغییرات کل  60به تفکیک( متفاوت است. چون نزدیک ) شیوع کرونا بر متغیر قومیت

بر حسب مدل  ویروس کرونادر حاالت قبل و بعد از شیوع  ة اجتماعیسرمای ةدهند عوامل تشکیل

 از سرمایة اجتماعیتوان گفت کاهش محسوس  می بارة استان خوزستانقومیت قابل تبیین است. در

( و 1399) بخش تاجهای  سو با یافته . هم، رخ داده است1398ماه  یعنی بهمن ،شیوع کرونا هنگام

 .کرد مواجه عظیم تحوالت با جامعه در را زندگی سبک کرونا یروسو (1399) جادریان و یزدانی

 را سرمایة اجتماعی نقش اهمیت جوامع مختلف ساختارهای بر آن ثیرأتو  کرونا ویروس شیوعچون 

و  ،(2020) آلدریچ(، 2020) چوتنر های سو با یافته هم سازد. می نمایان پیش از کالن بیش سطح در

 را جهان تغییر ضرورت اما باشد؛ نداده تغییر را جهان هنوز شاید وناکر بحران( 2020) پیکوتیک
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 . چونکرد غلبه مشکالت توان بر می تر پیوندها آسان تقویت طریق از ،. بنابرایناست کرده گوشزد

میزان  کرونا گیر همه بیماری د.بر خواهد بین از را اجتماعی روابط خواص از بخشی فیزیکی ةفاصل

ناشی از بیماری کرونا شوکی است  سرمایة اجتماعیاندازد و کاهش  می خطر به ار سرمایة اجتماعی

 یضریب سرمایة اجتماعی ،پس(. Mohan 2020) گذارد می ثیرأت کشور هر موجود وضعیت بر که

همبستگی قومیتی و موجب  تواند می چون .ستا 19 ـ کوویدبیماری  با مقابلهکننده در  تعیین

و کاهش مشکالت  بحران کرونا برای پایان دادن بههای اجتماعی  مایهسر .گروهی در جامعه شود

 پیوند ملت و دولت برای همبستگی در رویارویی با مشکالت چون عامل ند.بسیار اثرگذار مردم

برای رشد و تعالی  سرمایة اجتماعیقدرت  بیماری کرونا زمان استفاده از یشرایط بحران است.

استانی و  مدیران به پژوهش حاضر، نتایج به توجه با است. کشور و همبستگی قومی و محلی

 مناسب های استراتژی 19ـ  کووید بیماری با در مواجهه شود می پیشنهاد اجتماعی ةحوزکشوری در 

و از ظرفیت اقوام جهت تشکیل نهادهای  دهند ارائه قومیت و فرهنگ رایج در هر منطقه اساس بر

 ةاستفاد زمینه. در این ندکنبه نحو مطلوب استفاده  اجتماعی سرمایةتقویت  به منظورنهاد  مردم

تقویت عناصر  جهتاطالعات دقیق  تواند به انتشار می جمعی و الکترونیکیهای  صادقانه از رسانه

 د.کنبرای مقابله با بیماری پاندمیک کرونا کمک  ،مثل اعتماد و مشارکت ، سرمایة اجتماعیاصلی 

های  جنبه سایر شود در آینده می پیشنهاد ژوهش میدانیپهای  یتدبا توجه به محدو

 است رگذاریثأت سرمایة اجتماعیمیزان  بر که 19ـ  کووید بیماریشناختی  شناختی و روان جامعه

 مقطعیهای  داده از فقط حاضر ةمطالعبرای  شدهیادهای  د. چون بر اساس محدودیتشو شناسایی

عوامل تشکیل  روابط علی  به رسیدگی برای ه روش طولیب  آینده تحقیقات الزم استشد.  استفاده

 ةجامع از خاصای  نمونه بر مبتنی صرفاً زیرا این مطالعه .بررسی قرار گیرد مورد سرمایة اجتماعی

و کشورها برای  شهرها سایر در را روابط این باید آیندهدر  محققان .بود آماری استان خوزستان

بحران بیماری  همچنین در شرایطند. کن بررسی بر حسب قومیت سرمایة اجتماعیشناسایی ابعاد 

برای جلوگیری احتمالی از فروپاشی  وجود ندارد،مراسم حضوری  برگزاری امکان که، کرونا

سازی  تهدید و تحدید روابط اجتماعی عینی، صداقت و شفافیت ه سببب ،سرمایة اجتماعی

 .شود میالکترونیکی پیشنهاد های  محتویات رسانه
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 منابع
سـرمایة  های  مؤلفه اساس بر انیدانشجو اجتماعی تیحما بینی پیش» .(1399) پوراشکفتگی ؛امیدیان .1

، شناسـی اجتمـاعی   روانهـای   پژوهش، «کرونا گیری همه بحران در شناختی روان یةسرما و اجتماعی

 .179ـ  163صص  ،39ش 

گـذاری   ت راهبـردی سیاسـت  مطالعـا ، «واکـاوی زنـدگی پسـاکرونا   » .(1399) رضا بخش، غالم تاج .2
 .360ـ  341، صص 35، ش 10، د عمومی

 مقابله برای کالن سرمایة اجتماعیهای  لفهؤم شناسایی» .(1399) یزدانی  حمیدرضا ؛جادریان، فاطمه .3

 .94 ـ 63 صص، 59، ش 15، س علوم مدیریت ایران، «کرونا ویروس با پیامدهای

ــوم ســرمایه ا»(، 1384حــق شــناس، معصــومه)  -4 .4 ــاد آنمفه ــاعی و ابع ــدگی، «جتم ، حــدیث زن

 .6-13،صص27ش

 بـه  توجـه  با سیاسی اعتماد بر 19ـ  کووید بیماری تأثیر» .(1399کشاورز ) محمد ؛دامغانیان، حسین .5

 ةدانشـکد  ةمجلـ ) پژوهـی  دولت، «اجتماعیهای  رسانه تعدیلگر اثر و سرمایة اجتماعی نقش میانجی

 .213 ـ 177 صص ،22 ش ،6 س ،(سیاسی علوم و حقوق

های  سرمایه میان ةرابط در معنوی نشاط نقش تحلیل» .(1399جعفری ) مصطفی ؛طلب، آیت سعادت .6

 دوران در 19ـ  کوویـد  بیماری گیری همه برابر در آوری کارکنان تاب با اجتماعی حمایت و اجتماعی

 .129ـ  116صص  ،1ش  ،14، د شناختی پژوهش در سالمت روان، «اجتماعی گذاری فاصله

و  اضـطراب  اسـاس  بـر  روان بینـی سـالمت   پـیش » .(1398) نیـا  صفاری مجید سوسن؛ فرد، زاده علی .7

 صـص  ،36ش  ،3 ، دشناسی اجتماعی روانهای  پژوهش ،«کرونا بیماری از یناش یاجتماع یهمبستگ

 .141ـ  129

 فرهنـگ،  پژوهشگاه، «:ایران جامعه شدن کرونایی به شناختی عهجام نگاهی» .(1399) علی کاظمی، .8

 .79ـ  63، صص ارتباطات و هنر

 ارتقـای  بـر  سـرمایة اجتمـاعی   تأثیر» .(1399)حیدریان  حامد ؛زارعی کورش ؛مرادزاده، عبدالباسط .9

مدیریت راهبردی ، «19ـ  کووید بحران با مرتبط دانشِ تسهیم میانجی نقش تبیین ،سازمانی آوری تاب
 .112 ـ 87 صص ،10، ش 3، س دانش سازمانی

 http://www.iribnews.ir. پژوهش سرویسا، صداوسیم خبرگزاری ایتس وب .10
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