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Abstract 

This study evaluated the relationship between media use and citizens' awareness of coronavirus. The method of this 

research was quantitative-survey, and the data collection tool was a questionnaire. The sample size was 383 people 

and determined using the Cochran's formula. The questionnaire was distributed online and conducted within 30 

days from the 3rd April to the 3rd May of 2020. SPSS software was used to analyze the data. The statistical 

population of the study was Facebook users. In the present study, the independent variable was media use and the 

dependent variable was the level of public awareness in three dimensions; awareness, speed of information and 

fading of traditional beliefs have been measured. Findings showed that the media, especially Facebook, due to the 

characteristics of availability, decentralization, time and frequency, as well as the role of awareness and information 

in crisis control and management has been impressed in Afghanistan. Based on the results, the first and second 

hypotheses of the research that there is a relationship between access to media and high level of awareness as well 

as the relationship between access to media and increasing the speed of information are confirmed, but the third 

hypothesis due to the low intensity of the relationship between its variables was somewhat ruled out. 
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  مدیریت بحران در افغانستان  یزمینه  ها درارزیابی نقش رسانه

 کرونا(  )مورد مطالعه؛ بحران ناشی از شیوع ویروس

 

 راغب افتخاری محمد

 

 ، افغانستانعی، دانشگاه جوزجان؛ جوزجانتماعلوم اج، دانشکده ژورنالیزمدیپارتمنت  

 

 خالصه

  روش این پژوهش کمی .  پرداخته شده استکرونا    ویروسها با آگاهی شهروندان در رابطه با  فاده از رسانهبه ارزیابی رابطه میان است   تحقیقاین  در  

  مشخص شده است. پرسشنامه بصورت از فورمول کوکران  نفر و با استفاده    383. حجم نمونه  ها پرسشنامه استابزار گردآوری دادهپیمایشی و    -

ها از نرم افزار  برای تحلیل دادهثور همین سال انجام شده است.    15تاریخ    الی  1399حمل سال    15اریخ  روز از ت   30در مدت    آنالین توزیع شد و 

SPSS    در پژوهش حاضر متغیر مستقل استفاده از رسانه و متغیر    .تشکیل می دهندکاربران فیسبوک    راتحقیق  این  استفاده شده است. جامعه آماری

و کمرنگ شدن باورهای سنتی مورد سنجش قرار گرفته است.     رسانیهی، سرعت اطالعسه بعد؛ میزان آگاوابسته میزان آگاهی مردم است که در  

-رس بودن، عدم تمرکز، فرازمان و فرامکان بودن و نیز نقش آگاهیهای در دست فیسبوک با توجه به ویژگی  ویژه  بهها  دهد، رسانهها نشان مییافته

م پژوهش  های اول و دوآمده، فرضیهوثر بوده اند. براساس نتایج بدستدر افغانستان م  نول و مدیریت بحراکه دارد در کنتر  نیارساطالعدهی و  

رسانی چنین رابطه میان دسترسی به رسانه و افزایش سرعت اطالعدسترسی به رسانه و بلند بودن میزان آگاهی و هم  مبنی بر وجود رابطه میان

ه پایین بودن شدت رابطه  ن دسترسی به رسانه و کمرنگ شدن باورهای سنتی است با توجه ب موجودیت رابطه میاتأیید، اما فرضیه سوم که مبتنی بر  

 ی رد شد. بین متغیرهای آن تا حدود
 

 کرونا  ویروسرسانه، فیسبوک، مدیریت بحران،  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه  .1

بروز   و  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  غیرعادی،  وضعیت  بحران 

شانی و یا اختالل  آشفتگی یا پری یعنی بروز یک  ان  ربحناهنجاری است.  

روند و سیر وضع عادی را به هم فزیکی و روانی ناگهانی و شدید که  

اگر چه تا کنون تعریف جامع و واحدی از بحران ارائه نشده   .ریزدمی

توان بندی کلی از تعارف مطرح شده می  هم در یک جمعاست، اما با آن

وضاع دشوار، یر ناگهانی، ایرمنتظره، تغی د غاخدبحران را متراف با ر

وضع غیرعادی، آشفتگی، تهدید تعادل و منافع، کاهش کنترل و تغییر 

خواند عادی  دست .  [1]  روابط  تاریخ  طول  در  بشر  خوش  زندگی 

نامالیماتحوادث    ها،نابسامانی انسان  زیادی  و  است.  همواره بوده  ها 

از وقوع عی ناشی  غیر طبی   وطبیعی    یهاهای مختلف بحرانشاهد گونه
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ها، چون جنگهای غیرطبیعی همبحرانبینی نشده بوده اند.  حوادث پیش

های  ها و نیز بحرانها و تظاهرات، انقالبهای سیاسی، خیزشکشمکش

، آلودگی و ظهور سالیلرزه، خشک، زلزله و زمین طبیعی چون سیالب

انفالنز وبا،  طاعون،  مانند؛  امراض ساری  بروز  میرس،  او  سارس،   ،

اینک  ای  و  کرونا    ویروسبوال  کشنده  و  دورهمهلک    مختلف   هایدر 

انسان  تاریخی زندگی  نورمال  و  عادی  است جریان  کرده  مختل  را  .  ها 

بحران جداییبنابراین  جزء  جوامعها  اجتماعی  حیات  به    یانسان   ناپذیر 

 انرمدیریت بح  .ها استچه مهم است مدیریت آنآناما  آیند،  حساب می

هستن عوامل  مجموعه  بحرانی  با  مقابله  برای  که  و کاهش صدمات  د  ها 

توان ها، میبا مدیریت درست و به موقع بحران  .[2]طراحی شده باشد  

برای  یکی از ابزارهای مناسب  به فرصت تبدیل کرد.  مهار و    را  هاآن

-ظهور گونه ها با توجه به مدیریت بحران در جامعه رسانه است. رسانه

ارتبا  جدید  های رسانهوسایل  و  رسانهطی  و  اینترنت  جمله  از  های  ها 

-رسانی و آگاهیدر امر اطالع  این وسایل  نقش موثری کهآنالین و نیز  

می دارند  بحراندهی  مدیریت  راستای  در  را  ما  از  توانند  و  جمله  ها 

ا ناشی  جدید  گسترش  بحران  کنند.    ویروس ز  کمک   رسیدستکرونا 

رسانه به  اینترنتی  اههمگانی  و  ساده  جدید  را  کرده کار  گذشته  از  تر 

است. در حال حاضر اطالعات و اخبار در انحصار فرد یا افراد خاص 

-به اطالعات دارند و هم می  رسیدستنیست، بلکه تمام شهروندان هم  

هم وقت  اسرع  در  را  اطالعات  کنند.توانند  نشر  و  ظهور   رسانی 

رسانهتکنولوژی جدید  و  های  مردم    رسی دست ای  این گسترده  به 

ایجاد  ها  ژیتکنولو نشر   نگاریروزنامهباعث  و  پخش  و  شهروندی 

است.   و سانسور شده  فیلتر  بدون هرنوع  اطالعات  و  این مساله  اخبار 

ت بوجود آورده باشد یا بیاورد، حسن و در کنار مشکالتی که ممکن اس

سرعت  رفتن    بلندها یکی هم  ی این خوبیاز جمله هایی هم دارد.  خوبی

ان ها در افغانست رسانه  کهاینو نشر به موقع اخبار است.     رسانیاطالع

اندازه   اند و چه  ها بر جریان تحوالت و بحرانچقدر خوب عمل کرده 

و اند  بوده  دیگر    اثرگذار  جانب  آگاهیمی  قدرچاز  امر  در  دهی توانند 

ر باشند ث کرونا، مهار و مدیریت این بحران مهم و مؤ  ویروس ه  نسبت ب 

می  یمساله شکل  را  پژوهش  نقش  دهد.  این  یافتن  اهمیت  به  توجه  با 

تحقیقات  رسانه بحران،  مدیریت  در  شده ها  انجام  زمینه  این  در  زیادی 

 . ایمزگی کار شده اند پرداختهمورد که به تا . به چنداند

 

های  ( در تحقیقی با عنوان "نقش شبکه1396محمدی و همکاران )

مجازی بحراند  اجتماعی  ایجاد  نقش  ی  اهر  تبیین  دنبال  به  اجتماعی( 

های اجتماعی بودند. تحقیق  های اجتماعی مجازی در ایجاد بحرانشبکه

نظرآن از  و  کاربردی  نظر هدف  از  است. جامعه    ها  توصیفی  روش، 

آن تحقیق  نتایج  است.  تهران  شهر  شبکهآماری  که  داد  نشان  های  ها 

ر ستقیم دارند و د می اجتماعی نقش  ا هاجتماعی مجازی در ایجاد بحران

برنامه این شبکهاین راستا  برای مدیریت  پلیس  ریزی  برای  به ویژه  ها 

 . [3]ضروری دانسته شده است 

 

( در پژوهشی با عنوان "نقش 1396)  رانالبرزی دعوتی و همکا

ی آبی"  با مخاطره  واجهههای جمعی در هدایت افکارعمومی در مرسانه

ای  که  داد  دررانشان  آب  حوزه  در  م  ن  به  مرحله  و  دارد  قرار  خاطره 

-مرحله بحران نرسیده است؛ بنابراین در این مقطع زمانی، نقش رسانه 

های جمعی در مرحله مخاطره، رسانههای جمعی بسیار پراهمیت است. 

های  بینی. براساس یافتهسه وظیفه مهم دارند: پیشگیری، آمادگی و پیش

پیش مرحله  در  تحقیق؛  رسانهگی این  جمری  میعهای  فرهنگی  -توانند 

مطالبه  و  نظارت  آموزش،  دهند. سازی،  قرار  کار  دستور  در  را  گری 

آن آمادگی،  مرحله  میدر  همبستگی  ها  آموزش  توانند  با  را  اجتماعی 

توانند به  بینی نیز میصحیح به شهروندان تعمیق دهند و در مرحله پیش

مآگاه مخاطرات  در خصوص  مخاطبان  کشور  ناسازی  آبی    رت دمبابع 

( در تحقیقی با میالدی   2018بوباکر تراوره و همکاران ).  [4]  ورزند

نر "خدامات  از  افزاری  معنوان  حمایت  راه برای  از  بحران  مدیریت 

های جدید برای مدیریت بحران بودند.  هدف  دور" در پی یافتن تکنیک

از راه   انها تشخیص یک کارشیوه جدید و مؤثر در امر مدیریت بحر آن

ها دریافتند که برای مدیریت بحران از راه دور در نهایت آن  .دور است 

بحران و سرانج تجزیه  بحران،  تعریف  فاز  با سه  مدیریت عمل  باید  ام 

 .  [5]  شود

 

( تلخایی علیشاه  و  "  تحقیقی( در  1395خرسند  طراحی  با عنوان 

دنبال   به  تهران"  شهر  در  بحران  ارتباطات  مدیریت  بومی  لی مدمدل 

بتواند  ران در شهر تهران ارائه دهند تا یریت ارتباطات بحدبرای تبیین م

برای   موثر  ارتباطی  اقدامات  بحران  شیوع  زمان  باشد. در  مخاطبان 

و  پیماشی  )تحقیق  ترکیبی  از روش  تحقیق  اهداف  به  یافتن  برای دست 

ر با ها نشان داد که کلیه  تکنیک دلفی( استفاده کرده اند. نتایج تحقیق آن

ای در رسانه  گانهششسنجش روی کارکردهای  مورد    یعاملی متغیرها

محیطی   رسانی، آموزش، پایش و رصدمدیریت پیش از بحران )اطالع

ارتباطی(   و  عمومی  افکار  هدایت  و  عمومی  همبستگی  ایجاد  رسانه، 

هم اند.  بوده  بارعاملی معنادار  کلیه  اطالعات کسب شده  بر طبق  چنین 

ها برای مدیریت  گانه رسانهشش جش روی الزامات  سن متغیرهای مورد  
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الزامات   نیروهای رسانه،  الزامات  مدیریتی،  )الزامات  بحران  اثربخش 

مخاطبساختار ویژگی  ارتباطات،  مطالعات  ی  ارتباطات،  بودن  محور 

پاسخزمینه و  اندای  بوده  معنادار  همکاران   بردبار .[ 6]  گویی(  و 

ان"  مدیریت بحر  و های اجتماعی  انه( در تحقیقی با عنوان "رس 1395)

تلفن نقش  ارزیابی  مدیریت  به  و  کنشگری  در  هوشمند  همراه  های 

از طریق  بحران اجتماعیرسانهها  آن  های  اند.  که  پرداخته  دریافتند  ها 

های اجتماعی ابزارهای موثری برای  انتشار اطالعات از طریق رسانه

بهتر   نت م برای آماده ساخارائه اطالعات قابل اعتماد به سرعت بین مرد

خشی به میزان ی واکنش به بحران ایجاد شده است و نیز اثرب مردم برا

و رسانهدسترسی  مانند نفوذ  فاکتورهایی  به  توجه  با  فنی  اجتماعی  های 

 .  [7] تحصیالت، سن، زبان وفرهنگ وابسته است

باقرینجات و  اصفهانی  "نقش    (1394)  بخش  عنوان  با  تحقیقی  در 

پیش  یهارسانه در  بحران  ریگی جمعی  راهکارهای  از  یافتن  در  ها" 

ها کمی آنروش تحقیق  گیری و مقابله با بحران بودند.مناسب برای پیش

-استفاده شده است. نتایج تحقیق آن   SPSSها از  است و برای تحلیل داده

ریزی و تعیین دهد که دو بخش عوامل عمومی مانند؛ برنامهها نشان می

غیره و  عو  هدف  بخش  در  نیز  سعه  اخت ل  امو  کارگیری  به  صاصی؛ 

و غیره و نیز استفاده   زدگیشتابو بردباری، جلوگیری از    حلمصدر و  

و   و کاهش شایعه  افکار  کنترول  برای  از رسانه  مؤثر  و  -اطالعمفید 

بحران  رسانی با  مقابله  در  موقع  و مؤثر هستندبه  و    . [8]   ها مهم  فینر 

( ب 2015سیویک  پژوهشی  در  رهعنوان    ا (  مدیریت  در  ی  بر"نقش 

بخش و  رهبری  نقش  ارزیابی  به  مدیریت  بحران"  در  اجرایی  های 

یافته اند.  پرداخته  آنبحران  تحقیق  زمینه های  در  که  داد  نشان  ی  ها 

بحران رسانهرهبری  عوامل،  سایر  کنار  در  تسریع ها  در جهت  هم  ها 

روشندل اربطانی   .[9]  مدیریت آن نقش مؤثر داشته اندبحران و هم در  

در  1389واتیان )صل و   نقش رسانه   تحقیقی(  -با عنوان "طراحی مدل 

-در مدیریت مرحله پیش از بحران" به بررسی نقش رسانه   جمعیهای  

در  عمومی  افکار  مدیریت  ابزار  قدرتمندترین  عنوان  به  جمعی  های 

مرحله  این  مدیریت  در  مدلی  به  رسیدن  و  بحران  از  پیش   صوصخی 

ای  و بر مبنای "مدل پروانه  وش کیفیر  ازاین تحقیق    . دراند  پرداخته

ها در مدیریت مرحله پیش از بحران" استفاده شده و ابزار نقش رسانه

-ها نشان میهای تحقیق آنها مصاحبه عمیق است. یافتهآوری دادهجمع

-ی پیش از بحران نقش به توانند در مدیریت مرحلهها میدهد که رسانه

ها این است که با عمل براساس  یه آنوصت   د. بنابراینباشن شته  سزایی دا

گیری از بینی به موقع بحران، پیشها ارائه کرده اند به پیشمدل که آن

بپردازند آن  با  مقاله  برای  آمادگی  و  ).  [10]  آن  در 1389صلواتیان   )

رسانهبا    تحقیقی نقش  "بررسی  به عنوان  بحران"  مدیریت  در  ها 

ر نقش  مدسانهارزیابی  در  جمعی  پیش  یتیرهای  بحران   مرحله  از 

پروانه مدل  براساس  و  رسانهپرداخته  نقش  بحران، ای  مدیریت  در  ها 

پیش یعنی  بحران  از  پیش  مدیریت  گانه  سه  وظایف  با  بینی، متناسب 

ها شامل رصد و پایش  انه رسانهگگیری و آمادگی، کارکردهای پنجپیش

افکارعمومی، آموزش، هدایت  ایجاعاطال  محیط،  و  بستگی همد  رسانی 

ها دهد که رسانهومی را تبیین کرده است. نتایج این تحقیق نشان میعم

توانند برای مدیریت بحران تالش کرده و شرایط بحرانی را زمان میهم

های  ساز بوده و بحرانبحرانتوانند  کاهش داده و یا محو کنند و هم می

-رسانه ی ارن میزان تأثیرگذکرد مشخص. [11] بسیار شدیدی ایجاد کند

ها در امر مدیریت بحران، روشن ها باالی مردم، ارزیابی نقش رسانه

نقش آگاهی رسانه  شدن  امر  در  در ها  و  عمومی  افکار  توجیه  و  دهی 

و   مفید  استفاده  اهمیت  بیان  از نهایت  پیش  مراحل  در  رسانه  از  مؤثر 

-کل می را شوهش  بحران، حین بحران و پس از بحران اهداف این پژ

 دهند.

 

 های تحقیق فرضیه .2

نظر   دستمیبه  بین  رسانه  رسیرسد  و  به  بودنها  میزان    بلند 

  .کرونا رابطه وجود دارد ویروسآگاهی از خطرات 

نظر   از  رسانه  به   رسیدستبین    رسدمیبه  و    جملهها  اینترنت 

مانندشبکه مجازی  و    های  رفتنفیسبوک  و   رسانیاطالعسرعت    بلند 

بحررمهی  آگا به  نسبت  همهیشپ   اندم  از  ناشی  شدن  آمده    ویروسگیر 

 کرونا رابطه وجود دارد. 

می نظر  رسانهبه  به  دسترسی  میان  باورهای  رسد  کاهش  و  ها 

بیماری شیوع  به  نسبت  جمله  سنتی  از  وجود    ویروسها  رابطه  کرونا 

   دارد. 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق  .3

و  می درست  مدیریت  با  موقعتوان  ب به  را چالش  ها،نحرا،  ه  ب   ها 

پیشف بحران  تبدیل کرد.   از همهآمدهرصت  ناشی    ویروس گیر شدن  ی 

های  .  یکی از راهفاجعه انسانی رخ خواهد داد  اگر مدیریت نشود  کرونا

ها است.  مؤثر مدیریت بحران در عصر کنونی استفاده از رسانهمهم و  

اطالع رسانهبا  مختلف  انواع  توسط  دقیق  دامنه  وت میها  رسانی  ان 

عدم آگاهی نسبت به  را کاهش داد.    ویروس رعت سرایت  س   و  گسترش
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رسانه سطح نقش  سنجش  و  طرف  یک  از  بحران  مدیریت  در  ها 

رسانه افکارتأثیرگذاری  توجیه  در  اهمیت    ها  دیگر  جانب  از  عمومی 

 کند.تر از پیش میانجام این تحقیق را بیش

 

 بحران  یریتمد در اه رسانهارتباطات و اهمیت و نقش  1.3

ظهورهن اسر به  توجه  با  بخصوص  جدید  تکنولوژی  ها  های 

اطالع  ،ارتباطی امر  در  مهم  میوسایل  حساب  به  امروزه رسانی  آیند. 

با   رابطه  در  ماحول  مردم  وقایع مختلف محیط و  و  تحوالت، رخدادها 

رسانه طریق  از  میخویش  خبر  با  حاضرها  عصر  در  و    شوند.  نقش 

رس تشکیلانهاثرگذاری  امر  در  افکار  ت   و  ها  کسی وجیه  از  عمومی 

نیست.   در همهدر جپوشیده  و  پرتالطم  و ان  ارتباطات  امروز،  پیوسته 

ارتباطات، نقش  یت بحران اهمیتی مضاعف یافته است. نقش آن در مدیر

می ایفام  مدیریتی  وظایف  اجرای  در  مدیریت  مهمی  در  نقش  این  کند. 

پیدا برابر  دو  اهمیتی  اینمی   بحران  برای  وظایف    هککند.  میان  از 

مدیریت بحران، نظارت، کنترل، هماهنگی، هدایت و رهبری به شدت  

هست  ارتباطی  فرایندهای  از  مدیریت  متاثر  امر  در  موفقیت  نیز  و  ند 

-ایجاد خط فرمان بحران وابسته به فرایند ارتباطات است. اقداماتی مانند

-گاه ست د  ان، ارتباط می مومیار عرسانی، تبلیغات، اقناع افکدهی، اطالع

و سازمان ارتباط، رسهای  ابزار  به  بحران  در حین  انه و های مختلف 

ه انجام وظایف  بدون تردید نه تنها ک  . [12] محتوای ارتباط وابسته است  

به بحران  موقع  وجود  مدیریت  به  و  کامل  درست،  وابسته    اطالعات 

رفتن بلند  با  بلکه  خطرات    است،  جامعه،  ظر اطالعات  خرابی فیت  و 

داد.    ار  بحران در جامعه مینیز کاهش خواهد  ارتباط جمعی  -وسایل 

واسطه نقش  کنند.  قدرت عمل  منبع  مثابه  به  بین   گریتواند  این وسایل 

چنین گستره انبوه مخاطبان و نیاز آنان به  افکار عمومی و حاکمیت و هم

-هز هماطالعات به اشکال گوناگون متن، صوت، تصویر و یا ترکیبی ا

آن قدرتی  شدت  یرگذاث ت   ها،  به  جامعه  اعضای  میان  را  رسانه  اری 

ها را رسانهتوان نقش ها نمی بنابر همین ویژگی .[13]افزایش داده است 

های مختلف سیاسی، اجتماعی، طبیعی ها و بحراندر تحوالت، کشمکش

گرفت.   نادیده  غیره  آنو  رسانهبا  نمی که  تنهایی  به  افکار ها  توانند 

از عوامل شاید هم اما می  ،ه کنندتوجی   ی راعموم یکی  به عنوان  توان 

مهم از  بر شمرد.یکی  این زمینه  در  عوامل  آن  ترین  که  تا  قرن جا  در 

 هابیست و یکم یکی از معیارها برای ارزیابی اهمیت و بزرگی بحران

رسانه توجه  میزان  میرا  مشخص  هرچقدر ها  که  معنا  این  به  کنند. 

-تر و خطرناک ان مهمکنند، آن بحره  وجبحران بیشتر ت   کی به  ها  رسانه

ها حتی در شود که رسانههمین امر سبب می . [14] شودتر ارزیابی می

و   ل عوام.  [15]  اثرگذار باشند  هاها در قبال بحرانتعیین سیاست دولت

بحران و  اجتماعی  تحواالت  پرده  پشت  در  زیادی  ناشی بازیگران  های 

تحواال این  نقاز  دات  مردم،ش  فرهنگی، وهرگ  رند.   و  اجتماعی  های 

و   المللی  بین  و  دولتی  مختلف  جمله  نهادهای  رسانهسازماناز    ای های 

این عرصه هستند.   بتوان گفت که رسانهبازیگران   وترین  ها مهمشاید 

دارند بر عهده  مهمی  نقش  و  هستند  این عرصه  بازیگر  . اثرگذارترین 

میالبته   نقش  دتواند  این  بحرانر  هم  زمینه  زیساراستای  در  هم  ی  و 

توانند ابزاری  ها میبدین معنا که همانقدر که رسانهزدایی باشد.  بحران

دایی و کاهش اثرات بحران باشند، به همان پیمانه یا زدر خدمت بحران

می آن  از  بیشتر  بحرانشاید  ابزاری  تشدیدتوانند  و  بحران ساز  کننده 

حران، حین بحران و ب   ازپیش  سه مرحله    رهدر  ها  رسانه  .[16]باشند  

اطالع نقش  به  توجه  با  بحران  از  آگاهیپس  و  دارند، رسانی  که  دهی 

باشند. رویکردهای مختلفی می اثرگذار  بحران  تواند در زمینه مدیریت 

بحرانمانند   بحرانرویکردهای  رویکرد گریزی،  نهایت  در  و  ستیزی 

راهبرد   و   ال، فعی، واکنشیالنعاف؛  چهار راهبرد عملیو    پذیریبحران

 ها وجود دارد.  در مواجهه با بحران در برابر رسانه فوق فعال نیز

 

 روش تحقیق  .4

.  ها پرسشنامه استابزار گردآوری دادهروش این پژوهش کمی و  

در  فیسبوک  کاربران  تحقیق  این  آماری  که    جامعه  هستند  افغانستان 

اینترنت   جهانی  آمار  سایت  آمار  پیشبین میل  2.5براساس  تن  شدیون   هی 

 مشخص شد و  ا استفاده از فورمول کوکرانب  رنف 383. حجم نمونه است

است.   شده  توزیع  آنالین  بصورت  علوم پرسشنامه  حوزه  تحقیقات  در 

والیت، یا یک  توان تمام افراد یک کشور، یک  که نمی انسانی برای این

بن  داد  قرار  آزمایش  مورد  نمونه  عنوان  به  را  حجم اب منطقه  یک  راین 

شو. از آنجایی که حجم نمونه را مشخص میبه عنوان حجم نمونه  معین  

دلنمی بصورت  خودش  توان  میل  باب  هرکس  و  کرد  تعیین  بخواه 

تعدادی پرسشنامه توزیع کند، بنابراین از فورمول کوکران برای تعیین 

یا اعتبار تحقیم نمونه استفاده میحج پایایی  ق  شود طوری که روایی و 

شود پژ.  تضمین  دراین  ماهمدت    وهش  تاریخ    یک  سال    15از  حمل 

تاریخ    1399 ها از برای تحلیل داده  انجام شده و ثور همین سال    15تا 

 استفاده شده است.  SPSSنرم افزار 
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 نتایج ها و یافته .5

 گویان پاسخ مشخصات -الف

 گویان جنسیت پاسخ 1.5

جنس  را  هایآزمودن   یفراوان   1جدول   می  تی براساس    دهد. نشان 

نفر در این پژوهش پاسخ   383تعداد    دهد کهنشان میجدول    اینم  ارقا

پاسخ میان  از  اند.  کرده  است  305دهندگان  ارائه  مرد    که   نفر 

 دهندگان رادرصدکل( پاسخ 20.4زن که )نفر  78و   درصدکل( 79.6)

می پاسخاین  دهند.تشکیل  تعداد  است، که  زنان  از  بیشتر  مرد  گویان 

تواند حضور د. یکی از این دالیل میداشته باشد  ن دالیل متعدد وجومکم

فعالیت در  زنان  افغانستان  کمرنگ  جامعه  در  اجتماعی  نیز های  و 

 ها در فضای مجازی باشد.فعالیت کم آن

 . ها براساس جنسیتفراوانی آزمودنی :1جدول 

 

 

 

 

 گویان میزان تحصیالت پاسخ 2.5

گویان را بر اساس میزان تحصیالت  فراوانی پاسخ 2جدول شماره  

پاسخدهد  نشان می  جدول ذیل   آمار   دهد.  توضیح می بیشترین رقم  -که 

نفر( مربوط    8رقم )  ترینکم  دانشجویان وه  نفر( مربوط ب   231گویان )

یا هم در جریان تحصیل   به کسانی است که درجه تحصیل شان دکتورا

هستند مقطع  این  آن  .در  شده با  توزیع  تصادفی  بصورت  پرسشنامه  که 

تعداد   بیشترین  اما  دانشجویان پاسخاست،  عمدتا  و  جوانان  را  دهندگان 

 دهند. تشکیل می

 

 . میزان تحصیالت  اساسگویان را بر اسخپ  فراوانی :2جدول 

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

 متعلم  46 12.0 12.0 12.0

Valid 

 دانشجو  231 60.3 60.3 72.3

 ماستر  لیسانس و 98 25.6 25.6 97.9

 ور دکت 8 2.1 2.1 100.0

 100.0 100.0 383 Total 

 

 گویان قومیت پاسخ 3.5

شمارهج قوم  را  های آزمودن   یان فراو  3  دول  اساس  نشان   تی بر 

گویان با که بلندترین رقم پاسخ  دهدنشان می  این جدولهای  دادهدهد.  می

نفر مربوط    14ترین رقم با  نفر مربوط به گروه قومی هزاره و کم  156

 شود.  ها میبه گروه قومی عرب

 

 

 . تی مبر اساس قو را هایآزمودن  یفراوان : 3جدول 

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

 تاجیک  47 12.3 12.3 12.3

Valid 

 هزاره  156 40.7 40.7 53.0

 بلوچ  28 7.3 7.3 60.3

 اوزبیک  64 16.7 16.7 77.0

 عرب  14 3.7 3.7 80.7

 پشتون  40 10.4 10.4 91.1

 سادات  18 4.7 4.7 95.8

 کمن رت 16 4.2 4.2 100.0

 100.0 100.0 383 Total 

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

  د مر    305 79.6 79.6 79.6

Valid 

 

 زن  78 20.4 20.4 100.0

 100.0 100.0 383 Total 
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 گویان محل سکونت پاسخ 4.5

را    بر اساس محل سکونت  هایآزمودن   یفراوان   (4جدول شماره )

-؛ بیشترین تعداد پاسخدهدنشان می  این جدول های  داده  دهد.توضیح می

شود مربوط  دهندگان میدرصد کل پاسخ  37نفر که    148گویان با رقم  

 0.8دهنده که  نفر پاسخ  3ن با  گویاترین رقم پاسخینپائ به والیت بلخ و  

آزمودنی کل  میدرصد  تشکیل  را  ننگرهار ها  والیت  به  مربوط  دهند 

 .شودمی

حل سکونت. نی ها  بر اساس مزمود: فراوانی آ4جدول 

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

  کابل  45 11.7 11.7 11.7

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 خبل 148 38.6 38.6 50.4

 جوزجان  59 15.4 15.4 65.8

 تخار  19 5.0 5.0 70.8

 فاریاب  17 4.4 4.4 75.2

 بغالن  12 3.1 3.1 78.3

 غزنی  15 3.9 3.9 82.2

 سمنگان  34 8.9 8.9 91.1

 هرات  7 1.8 1.8 93.0

 بامیان  4 1.0 1.0 94.0

 دایکندی  4 1.0 1.0 95.0

 سرپل  4 1.0 1.0 96.1

 کندز  8 2.1 2.1 98.2

 قندهار  4 1.0 1.0 99.2

 ننگرهار  3 80. 80. 100.0

 100.0 100.0 383 Total 

 آزمون فرضیات  -ب

فرضیهدر   آزمون  آزمون  از  تحقیق  همبستگی ضریب  های 

است. ضریب پیرسون   شده  پیرسون    استفاده  و همبستگی  آزمون  برای 

نوع پارامتری  از  ها  د که متغیرهای آنو شهای استفاده میفرضیه  اثبات

فاصله در سطح  و  باشند  داشته  نورمال  توزیع  که  بدین معنا  ای/  باشند. 

باشند.   طوری  نسبی  پیرسون  همبستگی  در  رابطه  شدت  تفسیر  شیوه 

باشد رابطه بسیار قوی است،   1الی  0.8 است که هرگاه شدت رابطه از  

، اگر قوی باشد رابطه 0.8ی لا0.6 هرگاه شدت رابطه میان متغیرها از 

باشد رابطه متوسط، هرگاه شدت    0.6تا    0.4ی متغیرها از  شدت رابطه 

یا ضعیف و در نهایت هرگاه شدت    0.4تا    0.2رابطه   باشد رابطه کم 

بین متغیرها   فاقد رابطه  باشد در آن صورت    0.2تا    0رابطه  متغیرها 

آن  میان  یا  رابطههستند  ک   یها  دارد  وجود  صورت ناچیز  آن  در    ه 

 شود. می ه ردفرضی 

 . اهبه رسانه سترسیدمیزان از کرونا با  یآگاه نی ب  بستگیهم: 5جدول 
 ها رسی به رسانهمیزان دست  آگاهی از کرونا  

 آگاهی از کرونا 

Pearson Correlation 1 ./86 

Sig. (2-tailed)  ./027 

N 383 383 

 ها نهترسی به رسامیزان دس

Pearson Correlation ./86 1 

Sig. (2-tailed) ./027  

N 383 383 

 

 

 



M.R. Eftikhari   International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 3 (4) 2020, Pages: 168-177 

86 
 

پیرسون   همبستگی  بین  آزمون  که  داد  بانشان  کرونا  از    آگاهی 

 p= ./027    ،n=383)   وجود دارد  داررابطه معنی  هادسترسی به رسانه

بین  (  r=. /86و   از  جهت رابطه  به    ویروسآگاهی  با دسترسی  کرونا 

شدت    هارسانه است.  بهمثبت  آ همبستگی  حدمده  دست  است.    باال  در 

اند  ددهنتایج نشان می باشد به رسانه  ی که دسترسی ازهبه هر  بیشتر  ها 

مردم   با  آگاهی  رابطه  میکرونا  در  .( 5جدول  )  یابدافزایش 

 اهبه رسانه  یدسترس زانی کرونا با  مویروس در مورد   رسانیسرعت اطالع شی افزا نی ب  یهمبستگ: 6جدول 

 د کرونا مور یش اطالع رسانی درافزا 
رسی به  ست میزان د

 ها رسانه

رسانی در  سرعت اطالعافزایش  

 مورد کرونا 

Pearson Correlation 1 ./78 

Sig. (2-tailed)  036/ . 

N 383 383 

 ها رسانهترسی به میزان دس

Pearson Correlation ./78 1 

Sig. (2-tailed) 036/ .  

N 383 383 

پ  6جدول   دادرا  ن  یرسوآزمون همبستگی  بین    هنشان  افزایش  که 

اطالع مورد  سرعت  در  بارسانی  رسانه  کرونا  به  دسترسی   هامیزان 

جهت  (  r=. /78و    p= ./036    ،n= 383)   وجود دارد  داررابطه معنی

کرونا با رسانی در رابطه با ویروس  سرعت اطالع  افزایش رابطه بین  

به رسانهمیزان دست  ب بت است. شدت همبست مث   هارسی  آمده  هگی  دست 

-دسترسی به رسانه ی که  به هر اندازه  داد،است. نتایج نشان    باال  در حد

ویروس    در پیوند به  و آگاهی مردم  رسانیسرعت اطالع  ،باشد  ها زیاد

   یابد.افزایش میکرونا 

 

 . هابه رسانه یدسترس زانی مبا  کرونا(   روسی به و غلط نسبت ی)باورها سنتی – یفرهنگ باورهای شدن رنگکم نی ب  یهمبستگ: 7جدول 

 ها نهمیزان دسترسی به رسا سنتی –رنگ شدن ارزش های فرهنگی  کم 

های  رنگ شدن ارزشکم

 سنتی –فرهنگی 

Pearson Correlation 1 057/.- 

Sig. (2-tailed)  634/ . 

N 383 383 

 میزان دسترسی به رسانه ها 

Pearson Correlation 057/.- 1 

Sig. (2-tailed) 634/ .  

N 383 383 

همبستگی    7جدول   رابطه آزمون  آزمون  جهت  دو    یپیرسون 

)باورهای غلط نسبت به   سنتی-نگیههای فر رنگ شدن ارزشکممتغیر  

رسانه  ویروس به  دسترسی  میزان  با  بین    کرونا(  شد.  دو  استفاده  این 

 .- =rو    n=383و    p=./634)دار مشاهده نشد  همبستگی معنیمتغیر  

متغیر  (  057/ دو  آماری  جنبه  از  نتیجه  ارزشکمدر  شدن  های  رنگ 

رسانه-نگیهفر به  دسترسی  میزان  و  ندارند   سنتی  رابطه  یکدیگر   .با 

که تقدیرگرایی و باورهای سنتی در افغانستان ریشه عمیق دارد برای این

رسانه آنو  کنون  تا  اند  نتوانسته  را  ها  حداها  یا  کمرنگمحو  کنند.    قل 

کرونا   ویروسامراض از جمله همین    هنوز معتقد هستند که تمامیردم  م

دگان باعث نزول این گناه بن   از جانب خداوند است و کردار ناشایسته و

 تاهمین امر باعث شده    است.    شده  از جانب خداوند بر بشر   بال و آفت

صح  وزارت  مکرر  و  متعدد  هشدارهای  وجود  با  افغانستان  و در  ت 

مسئول و مبن   نهادهای  باز  مساجد  هنوز  تجمعات،  تشکیل  عدم  بر  ی 

های ختم رپا هستند.  مردم مراسم و تجمعات بزرگ زیر نامها ب جماعت

)کوید   آفت  این  دفع  برای  خیرات  نقا 19و  در  افغانستان (  مختلف  ط 

های بومی مانند پهلوانی، مرغ جنگی، برگزار کردند.  تجمعات ورزش

   رد. کشی هنوز جریان داسگ جنگی و بز

 

 گیری نتیجه .6

ها  مندی و استفاده مردم افغانستان از رسانهبا توجه به میزان عالقه

شبکهبه باالی  ویژه  میزان  نیز  و  فیسبوک  مانند  مجازی  اجتماعی  های 
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این رسانه به  احتمالهادسترسی مردم  آن  ،  اثرگذاری  باال نقش و  را  ها 

نش حاضر  پژوهش  نتایج  است.  استفابرده  که  داد  اان  رسانهده  بر ز  ها 

مردم    میزان اطالعات  و  با  آگاهی  رابطه  نیزکرونا    ویروسدر   و 

ها به رسانه مردم اثرگذار بوده و افرادی که  رسانی میان  سرعت اطالع

دارند  دست اطرسی  به  دیگران  از  زودتر  و  اخبار بیشتر  و  العات 

از   دادهای مختلفرخدسترسی پیدا کرده اند و آگاهی شان در رابطه با  

دیگران   ویروسجمله شیوع   به  نسبت  آن  با  مبارزه  و چگونگی  کرونا 

میان   بوده  تربیش رابطه  از  عبارتند  که  تحقیق  این  فرضیه  دو  است. 

رسانه به  مردم  آندسترسی  آگاهی  و  به  ها  نسبت  و کرونا    ویروسها 

رسانه از  استفاده  میان  اطالعرابطه  سرعت  و  کسب  ها  و  رسانی 

ها دسترسی به رسانهکه مردم هرقدر    ند. بدین معناه ادالعات، تایید شطا

به رخ بیشتر   نسبت  اندازه  به همان  باشند  آگاهداشته  تحوالت  و  تر دادها 

بیشتر دیگران  به  نسبت  شان  اطالعات  و  هماستهستند  هر .  به  چنین 

رسانه به  مردم  که  دسترسیاندازه  همان   بیشتری  ها  به  باشند،  داشته 

از وقایع    ود و مرد در اسرع وقترنی بلند میرسامانه سرعت اطالعپی 

می حاصل  اطالعرسانه  چهچنانکنند.  آگاهی  با  در رسانی  ها  موقع  به 

-، ویژگیویروسرابطه با این    کرونا باعث شد مردم در  ویروس  مورد

ها، نحوه شیوع و سرایت و نیز خطرات احتمالی آن آگاه شوند و برای  

از   توجه کجلوگیری  آن  از سرعت    نند.سرایت  تا  باعث شد  امر  همین 

و همه به همین   ویروساین    شدنگیرشیوع  کاسته شود و  افغانستان  در 

کوید   به  مبتالیان  آمار  سایر   19دلیل  و  ایران  به  نسبت  افغانستان  در 

پایین    یکشورها  فرضیه سوم   .باشدهمجوار در یک زمان مشابه خیلی 

و کاهش باورهای سنتی انه  به رس  رسین دستمیاکه  تحقیق مبنی بر این 

ها نشان داد که میان این دو متغیر مردم رابطه وجود دارد، رد شد. یافته

ها نتوانسته رابطه معناداری وجود ندارد. به این معنا که تا اکنون رسانه

که  اعتقادات و مخصوصا باورهای سنتی مردم    برطور شاید و باید  اند  

اثر   دارند  هاآنی  یات زیستهتجرب فرهنگ و    مذهبی،اعتقادات    در   ریشه

یا محو  را  باورها  این  و    بگذارند،  پخش  وجود  با  کنند.  کمرنگ  حداقل 

به   مربوط  اخبار  لحظه  به  لحظه  افز  ویروسنشر  بر  مبنی  ایش  کرونا 

و    ویروس مبتالیان به این  و رقم  درشت شدن شمار  ثبت واقعات مثبت،  

صحی مسئوالن  جدی  مناسبتمراس،  هشدار  و  فرهنگی -سنتیهای  م 

پهل غیرههمچون  و  جنگی  مرغ  بزگشی،  نشد  وانی،  این .  ندتعطیل 

مجازی  -های اجتماعیشبکهها از جمله  که رسانهوضعیت نشان داد با آن

رسانی و افغانستان با وجود نقش و اثرگذاری زیاد بر جریان اطالعدر  

الب  های سنتی مردم غبلند بردن آگاهی مردم هنوز نتوانسته اند بر باور

شوند و باعث رقم خوردن دگرگونی عمیق فکری و فرهنگی در جامعه  

مهم اما  باشد،  داشته  وجود  است  ممکن  زیادی  دالیل  شوند.  -افغانستان 

که با توجه به راهبردهای مطرح شده در زمینه  است  یکی این  هاترین آن

رسانه ناخ رسانه  ها؛کارکرد  یا  خواسته  افغانستان  در  راهبرد ها  واسته 

ها ، رسانه که یک واقعه رخ داددارند. به این معنا که بعد از این  کنشیوا

 پردازند. پخش و نشر اخبار و گزارش در رابطه با آن می به
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