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 مقالٍ پصيَشی

 (Originalpaper ) 

 چکیدٌ

عبس هؾبروت ٍ  وِ سهیٌِ اعتّبی هْن در رٍاثظ اًغبًی  اػتوبد اختوبػی یىی اس خٌجِ زمیىٍ ي َدف:

ثبؽذ. ایي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي هیشاى اػتوبد اختوبػی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى ّوىبری ثیي اػضبی خبهؼِ هی

 اًدبم گزفت. 1396پشؽىی وزدعتبى در عبل  در داًؾدَیبى داًؾگبُ ػلَم

ثزداری ًفز اس داًؾدَیبى ثِ رٍػ ًوًَِ  851ایي هغبلؼِ اس ًَع همغؼی ثَد وِ در آى : کارمًاد ي ريش 

ثؼذ صزاحت،  5عئَال ثَد وِ   17ای ثب ای هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ. اثشار هغبلؼِ، پزعؾٌبهِتصبدفی عجمِ

افشار آٍری ؽذُ ثب ًزمّبی خوغ. دادُرا داؽتت ّوىبری خَیبًِ ٍ اعویٌبى صذالت، عْین وزدى، توبیال

SPSS  ِّبی آهبری یَ  ّب، اس آسهَىثزای تدشیِ ٍ تحلیل دادُ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت. 20ًغخ

 هي ٍیتٌی ٍ وزٍعىبل ٍالیظ اعتفبدُ ؽذ.

 398عبل ثَد.  52ٍ حذاوثز  18ثب حذالل  عبل 10/23±55/4ّبی هَرد ثزرعی هیبًگیي عي ًوًَِ َا: یافتٍ

( هزد ثَدًذ. هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ عْین وزدى، توبیالت ّوىبری خَیبًِ، صزاحت، %9/49ًفز )

 33/3±71/0، 41/3±86/0، 26/3±62/0، 10/3±67/0ًوزُ ثِ تزتیت ثزاثز ثب  5صذالت ٍ اعویٌبى ثز حغت 

وزُ هیبًگیي ثِ تزتیت در اثؼبد صزاحت ٍ عْین وزدى اػتوبد ثَد. ثیؾتزیي ٍ ووتزیي ً 90/0±11/3ٍ 

 اختوبػی ثذعت آهذ. 

ثبؽذ.  ّبی هَرد ثزرعی هی ّبی ایي پضٍّؼ ثیبًگز هیشاى اػتوبد اختوبػی ثبالی ًوًَِ یبفتِگیری: وتیجٍ

ضَع ای ؽَد، هَیىی اس هَضَػبت ثغیبر هْوی وِ ثبیغتی در همَلِ اػتوبد اختوبػی ثِ آى تَخِ ٍیضُ

دیي اعت وِ در ایدبد اػتوبد اختوبػی ًمؾی اعبعی ٍ ولیذی دارد وِ هغئَلیي فزٌّگی داًؾگبُ ٍ خبهؼِ 

 ای داؽتِ ثبؽٌذ.  ثبیغتی ثِ ایي همَلِ تَخِ ٍیضُ

 داری، صزاحت، صذالت، اعویٌبى اػتوبد اختوبػی، دیي کلیدی:َای ياشٌ
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 مقدمٍ

 وزدى، تىیِ ثب هتزادف فبرعی سثبى در اػتوبد

 اػتمبد ٍ ثبٍر ٍثَق، وغی، اعویٌبى، ثِ وبر ٍاگذاؽتي

ؽَد. در سثبى التیي ّن اػتوبد هؼبدل هی گزفتِ وبر ثِ

ولوِ ایوبى هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت. در ریؾِ 

ق ٍ اػتوبد، تغلین در ثزاثز ارادُ ولوِ ایوبى، هفَْم ٍثَ

دیگزی ٍ اعویٌبى ثِ ؽخص هغتتز اعت. ارائِ تؼزیفی 

هؾخص ٍ لغؼی اس اػتوبد اختوبػی وبری عخت 

(. اػتوبد اختوبػی گبّی 1ًؾذًی اعت ) اًدبمٍ

ّبیی اس سًذگی اختوبػی اعت ٍ  هٌؼىظ وٌٌذُ خٌجِ

 (. 2گبّی ًؾبى دٌّذُ ثخؾی اس ؽخصیت افزاد اعت )

ّبی هْن در رٍاثظ  بد اختوبػی یىی اس خٌجِاػتو

عبس هؾبروت ٍ ّوىبری ثیي  وِ سهیٌِ اعتاًغبًی 

ثبؽذ. اػتوبد اختوبػی، هؾبروت را  اػضبی خبهؼِ هی

ّبی هختلف التصبدی، اختوبػی، عیبعی ٍ  در سهیٌِ

ثزای ّوىبری  را فزٌّگی عزػت ثخؾیذُ ٍ توبیل افزاد

دّذ. اػتوبد  یافشایؼ ه ّبی هختلف خبهؼِ ثب گزٍُ

ای  اختوبػی ثز اًتظبرّب ٍ تؼْذات اوتغبثی ٍ تأییذؽذُ

داللت دارد وِ افزاد ًغجت ثِ یىذیگز ٍ ًغجت ثِ 

 خَدّب ٍ ًْبدّبی هزثَط ثِ سًذگی اختوبػی  عبسهبى

(. تحَل خَاهغ اًغبًی اس حبلت اٍلیِ ثِ هذرى 3دارًذ )

در گزٍ پیچیذگی، تزاون رٍاثظ اختوبػی ٍ ارتجبط 

ّب  گغتزدگی آى هَختبثل ثَدُ اعت وِ اػتوبد هتم

تَاى  اعت. اگز اػتوبد ٍخَد ًذاؽتِ ثبؽذ، ًوی ؽذُ

ّبی دهَوزاتیه، ًظن ٍ ثجبت اختوبػی،  ؽبّذ ًظبم

تؼبدل ٍ ّوجغتگی ٍ اًغدبم اختوبػی در خبهؼِ ثَد 

ّبی دٍر در خَاهغ اًغبًی ًمؼ  (. اػتوبد اس گذؽت4ِ)

توبد ثیي ؽخصی ػ، ادر گذؽتِ .اعت هْوی داؽتِ

فزاٍاًی ٍخَد داؽت سیزا هزدم ثیؾتز ثب وغبًی ارتجبط 

ّب آؽٌب ثَدًذ. اػتوبد عجت  داؽتٌذ وِ ثِ ًَػی ثب آى

گزدد وِ ایي ثِ  آهیش هی ایدبد رٍاثظ هغتحىن ٍ صلح

ّبی  ًَثِ خَد پبیِ ٍ اعبط رفتبرّبی خوؼی ٍ ّوىبری

ٍلت ٍ ثبؽذ. اػتوبد افزاد ثِ ّن، ًْبدّب، د عبسًذُ هی

ثزػىظ آى اػتوبد دٍلت ثِ ؽْزًٍذاى، عجت تَعؼِ ٍ 

ؽَد. ؽَاّذ ثغیبری  ّبی اختوبػی هی تؼویك هؾبروت

ٍخَد دارًذ وِ داللت ثز آى دارًذ وِ اػتوبد اختوبػی 

در ّوِ اثؼبد در خبهؼِ ایزاى وبّؼ پیذا وزدُ اعت ٍ 

هغبلؼبت اًدبم ؽذُ در وؾَر ًیش ثیبًگز وبّؼ اػتوبد 

(. 5-8هیبى الؾبر هختلف خبهؼِ اعت ) اختوبػی در

ؽَد تب افزاد در رٍاثظ  اػتوبد ثیي افزاد ثبػث هی

اختوبػی خَد ثب دیگزاى، ّز گًَِ ثذگوبًی را وٌبر 

ثزػىظ آى  ٍ ای ثزلزار وٌٌذ گذاؽتِ ٍ رٍاثظ صویوبًِ

ثی اػتوبدی ثبػث عَءظي ًغجت ثِ دیگزاى ٍ ضؼف 

ختالل در رٍاثظ اػتوبد ثِ ًفظ در افزاد ؽذُ ٍ ثبػث ا

رٍد  ّبی خوؼی اس ثیي هی ثیي فزدی ؽذُ ٍ ّوىبری

(6 .) 

هغبلؼبت هختلف اًدبم ؽذُ در سهیٌِ اػتوبد 

گز آى اعت وِ ایي ػبهل یىی اس  اختوبػی ثیبى

تزیي هتغیزّبی هؤثز ثز رٍاثظ ثیي فزدی ٍ اختوبػی  هْن

تَاًذ هؾىالت  اعت ٍ فمذاى اػتوبد اختوبػی هی

ّب ایدبد ًوبیذ ٍ ّزچِ  ثظ ثیي اًغبىفزاٍاًی در رٍا

ّبی هذًی  اػتوبد ثیؾتز ثبؽذ هؾبروت هذًی ٍ ّوىبری

یبثذ ٍ ثبػث رؽذ ػولىزدّبی التصبدی در  افشایؼ هی

 (. 8-13خبهؼِ خَاّذ ؽذ )

در ایزاى، ثزرعی اػتوبد اختوبػی اس دٍ عزیك هَرد 

ّبیی وِ در  تحمیك لزار گزفتِ اعت. یىی در پضٍّؼ

یِ اختوبػی در ایزاى ٍ ثزخی ًمبط دیگز هَرد عزهب

، اػتوبد اختوبػی ثِ ػٌَاى ّب اًدبم ؽذُ اعت وِ در آى

یىی اس هَضَػبت اصلی عزهبیِ اختوبػی، هَرد 

اًذ وِ  عٌدؼ لزار گزفتِ اعت. دٍم تحمیمبتی ثَدُ

اًذ. ثزآیٌذ  هغتمیوبً ثِ هَضَع اػتوبد اختوبػی پزداختِ

آى اعت وِ هیشاى اػتوبد وٌٌذُ ولی ایي تحمیمبت، ثیبى

اختوبػی در حذ هتَعظ )هیبًگیي( ثَدُ ٍ یب در حبل 

 (. 11-14ثبؽذ ) وبّؼ هی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               2 / 9

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-475-fa.html


  15      احمد وهابی

 13-21 /1398 مستانزپسشکی کردستان/ علوم پسشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

ًمؼ هؤثز ٍ  تَاًٌذ هیداًؾدَیبى ػلَم پشؽىی 

فزدی وِ ثِ ػٌَاى  .هْوی در عالهت خبهؼِ داؽتِ ثبؽٌذ

ثبؽذ  فؼبلیت هیثِ دٌّذُ خذهبت پشؽىی هؾغَل  ارائِ

دعتزعی خَاّذ داؽت  ثیوبرذى تزیي اعزار ث ثِ هحزهبًِ

گیزد وِ حتی  ّبی ثذًی صَرت هی ٍ در هَاردی هؼبیٌِ

آى ثیوبراى اخبسُ ٍرٍد ثِ آى فضب را  افزاد تزیيهحزم

ًذارًذ ٍلی یه ًفز پشؽه، هبهب، پزعتبر ٍ ... ثِ آى 

لذا هَضَع اػتوبد ثغیبر هْن ٍ  .حزین ٍارد هی ؽَد

بػی وبهلی ثیي ارسؽوٌذ اعت ٍ السم اعت اػتوبد اختو

دٌّذُ خذهت ٍخَد داؽتِ ثبؽذ ٍ اگز ایي  ثیوبر ٍ ارائِ

اػتوبد در حذ اػالی آى ٍخَد ًذاؽتِ ثبؽذ، ارائِ 

در ایي راعتب هغبلؼِ  .خذهت دچبر اختالل خَاّذ ؽذ

 در اػتوبد ّبیؽدبػی ٍ ّوىبرػ ثب ػٌَاى هؤلفِ

ثیوبر ثز ایي هَضَع تأویذ خذی  پشؽه ٍ یراثغِ

ى وزدُ اًذ وِ اػتوبد ثیي ثیوبر ٍ پشؽه دارد ٍ ثیب

ٍری ٍ اثزثخؾی درهبى خَاّذ ؽذ ثبػث ثبال رفتي ثْزُ

(. هغبلؼِ ّشارخزیجی ٍ هزٍتی در ثیي داًؾدَیبى 15)

اعت  ّبی تْزاى ٍ ػالهِ عجبعجبیی ًؾبى دادُ داًؾگبُ

جغتگی هثجت ٍ ووِ ثیي خٌظ ٍ اػتوبد اختوبػی، ّ

 . (16اعت ) دار ٍخَد داؽتِ هؼٌی

اػتوبد اختوبػی ٍ ًمؼ آى در حیبت اختوبػی، 

اًذ تب ثِ ػٌَاى ٍالؼیتی ثغیبر هْن ٍ خذی  عجت ؽذُ

ذ؛ لذا ثب تَخِ ثِ هَارد ٌاهزٍسی ثبؽخبهؼِ هَرد تَخِ 

ثیبى ؽذُ، ثزرعی ایي هَضَع هْن در خبهؼِ خَاًبى 

اّویت ثغیبری دارد. ثٌبثزایي ایي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي 

توبػی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى در هیشاى اػتوبد اخ

داًؾدَیبى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزدعتبى در عبل 

 عزاحی گزدیذ. 1396
 

 کارمًاد ي ريش

ایي هغبلؼِ اس ًَع همغؼی ثَد. خبهؼِ هَرد ثزرعی 

وزدعتبى ثَدًذ وِ ثب داًؾدَیبى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی

ًفز اس   851اعتفبدُ اس فزهَل حدن ًوًَِ سیز، تؼذاد 

ب ثِ رٍػ ًوًَِ ثزداری تصبدفی عجمِ ای هَرد ّ آى

 ثزرعی لزار گزفتٌذ.

 
ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت هؾبثِ لجلی همذار اًحزاف هؼیبر  

(. عبیز پبراهتزّب ثِ 4در ًظز گزفتِ ؽذ ) 899/0ثزاثز 

 :تؼییي ؽذًذسیز صَرت 

تؼییي ؽذ.  Z1-a/2;96/1، %5ثب لجَل عغح خغبی  

 ZB.;28/1%، همذار  90ثب در ًظز گزفتي تَاى آسهَى 

اًحزاف هؼیبر در  15/0، همذار آى dثزای تؼییي همذار 

-فزض وزدین. ثزای خوغ 1/0ًظز گزفتِ ؽذ، یؼٌی 

ًبهِ اػتوبد اختوبػی اعتفبدُ  ّب اس پزعؼ آٍری دادُ

ثؼذ صزاحت  5عئَال داؽت وِ  17ًبهِ  ؽذ. ایي پزعؼ

)رن ثَدى، ثیبى افىبر ٍ احغبعبت(، صذالت 

یی ٍ ػذم تظبّز(، عْین وزدى )ارائِ هٌبثغ )راعتگَ

درعی ثِ دیگزاى، ارائِ هٌبثغ هَرد ًیبس ثِ دیگزاى ٍ 

اظْبر ًظز در حل هؾىالت(، توبیالت ّوىبری خَیبًِ 

)ووه ثِ دیگزاى، ّوىبری ثب دٍعتبى، اهبًت ٍعبیل 

هَرد ًیبس ثِ دٍعتبى( ٍ اعویٌبى )پبیجٌذ داًغتي هزدم ثِ 

رػبیت ؽذُ ثَد. رٍایی ٍ پبیبیی لَل ٍ لزارّب(در آى 

ًبهِ لجالً در هغبلؼِ ثٌی فبعوِ ٍ رعَلی تأییذ  ایي پزعؼ

گشارػ  70/0ؽذُ اعت ٍ همذار آلفبی وزًٍجبخ آى 

ًبهِ ثِ صَرت  گذاری پزعؼ(. ًوز17ُؽذُ اعت )

، ووی 5ای اس وبهالً هَافك ثب ًوزُ  درخِ 5لیىزت 

هخبلف ثب ًوزُ  ، ووی3، ثی ًظز ثب ًوزُ 4هَافك ثب ًوزُ 

ثَد. ثیؾتزیي ًوزُ لبثل  1ٍ وبهالً هخبلف ثب ًوزُ  2

ثبؽذ. هی 17ٍ ووتزیي آى  85ًبهِ  وغت در ایي پزعؼ

ثَد. در ّز وذام اس  3ًبهِ ًوزُ  ًمغِ ثزػ ایي پزعؼ

ثِ هٌشلِ  3ًبهِ، وغت ًوزُ هیبًگیي ووتز اس  اثؼبد پزعؼ

ثِ  4تب  3ٍضؼیت ضؼیف آى ثؼذ، وغت ًوزُ هیبًگیي 

 هٌشلِ ٍضؼیت هتَعظ آى ثؼذ ٍ وغت ًوزُ هیبًگیي
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ثبؽذ. ثِ هٌشلِ ٍضؼیت خَة آى ثؼذ هی 4ثبالتز اس 

ثِ هٌشلِ اػتوبد اختوبػی پبییي،  5/42ًوزات ووتز اس 

ثِ هٌشلِ اػتوبد اختوبػی  5/59تب  6/42ًوزات ثیي 

ثِ هٌشلِ هیشاى اػتوبد  5/59هتَعظ ٍ ًوزات ثبالتز اس 

گیزی ثِ صَرت  آیذ. ًوًَِثِ حغبة هی اختوبػی ثبال

ای ثَد. ثِ ًغجت عْن داًؾدَیبى ّز  ثٌذی عْویِ عجمِ

داًؾىذُ، ًوًَِ ًْبیی در ّز داًؾىذُ هؾخص ؽذ ٍ ثِ 

آٍری ؽذ. پظ اس  ّب خوغ صَرت والعی دادُ

 SPSSّب در ًزم افشار  آٍری ٍ ٍارد ًوَدى دادُ خوغ

خذاٍل ٍ ، ثزای تَصیف هتغیزّبی ویفی اس 20ًغخِ 

ًوَدارّب )فزاٍاًی ٍ درصذ( ٍ ثزای هتغیزّبی ووی اس 

ؽبخص ّبی هزوشی ٍ پزاوٌذگی اعتفبدُ ؽذ. ثب 

اعتفبدُ اس آسهَى وَلوَگزٍف اعویزًَف هؾخص 

ثبؽذ لذا ثزای  ّب، ًزهبل ًوی گزدیذ وِ تَسیغ دادُ

ّبی آهبری یَ هي  ّب، اس آسهَى تدشیِ ٍ تحلیل دادُ

 اعتفبدُ ؽذ.  ٍیتٌی ٍ وزٍعىبل ٍالیظ

 

 َا یافتٍ

پزعؾٌبهِ تَسیغ ؽذُ در ثیي داًؾدَیبى،  851اس 

پزعؾٌبهِ ثِ عَر وبهل  798ؽذ.  ّب ثزگؾت دادُ ّوِ آى

تىویل ؽذُ ثَد ٍ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت. 

 10/23±55/4هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر عي پبعخگَیبى 

ز ًف 398عبل ثَد.  52ٍ حذاوثز  18عبل ثب حذالل 

( در %4/94( هزد ثَدًذ. اوثز پبعخگَیبى )9/49%)

همغغ وبرداًی ٍ وبرؽٌبعی هؾغَل ثِ تحصیل ثَدًذ. 

 ارائِ ؽذُ اعت. 3تب  1عبیز ًتبیح در خذاٍل 

 

 1336: متغیرَای دمًگرافیک بررسی شدٌ در داوشجًیان داوشگاٌ علًم پسشکی کردستان، سال 1جديل 

 درصد تعداد متغیر

 جىسیت

 9/49 398 هزد

 1/50 400 سى

 مقطع تحصیلی

 4/94 753 وبرداًی ٍ وبرؽٌبعی

 6/3 29 وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ ثبالتز

 2 16 ًبهؾخص

 يضعیت تأَل

 8/79 636 هدزد

 2/18 146 هتأّل

 2 16 ًبهؾخص

 يضعیت اقتصادی خاوًادٌ

 5/10 84 ثغیبر ضؼیف

 5/13 108 ضؼیف

 3/25 202 هتَعظ

 9/47 382 خَة

 8/2 22 ًبهؾخص
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 1336: میاوگیه ي اوحراف معیار اعتماد اجتماعی ي ابعاد آن در داوشجًیان داوشگاٌ علًم پسشکی کردستان، سال 2جديل 

 اػتوبد اختوبػی اعویٌبى صذالت صزاحت خَیبًِتوبیالت ّوىبری عْین وزدى اػتوبد اختوبػی ٍ اثؼبد آى

 24/3 11/3 33/3 41/3 26/3 10/3 هیبًگیي

 47/0 90/0 71/0 86/0 62/0 67/0 حزاف هؼیبراً
 

  41/3ٍ  10/3ووتزیي ٍ ثیؾتزیي ًوزُ هیبًگیي وغت ؽذُ ثب 

 

 ثِ تزتیت هتؼلك ثِ اثؼبد عْین وزدى ٍ صزاحت ثَد. 

 1336: ارتباط متغیرَای دمًگرافیک ي اعتماد اجتماعی در داوشجًیان داوشگاٌ علًم پسشکی کردستان، سال 3جديل 

 P.value یاوگیه ي اوحراف معیار اعتماد اجتماعیم متغیر

 1جىسیت

 87/0 23/3±50/0 هزد

 25/3±44/0 سى

 2مقطع تحصیلی

  25/3±46/0 وبرداًی ٍ وبرؽٌبعی

 12/3±53/0 وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ ثبالتز 30/0

 07/3±76/0 ًبهؾخص

 2يضعیت تأَل

  24/3±47/0 هدزد

 22/3±44/0 هتأّل 57/0

 09/3±65/0 ًبهؾخص

 2يضعیت اقتصادی خاوًادٌ

  24/3±54/0 ثغیبر ضؼیف

 

02/0 

 13/3±42/0 ضؼیف

 24/3±43/0 هتَعظ

 28/3±48/0 خَة

 11/3±58/0 ًبهؾخص
 آسهَى آهبری وزٍعىبل ٍالیظ2     آسهَى آهبری هي ٍیتٌی       1

 

وٌٌذُ آى اعت وِ راثغِ  ّبی خذٍل ثبال ثیبى یبفتِ

ثیي خٌغیت افزاد پبعخگَ ٍ ّوچٌیي  دار آهبری هؼٌی

ّب ثب اػتوبد اختوبػی دیذُ ًؾذ. ثیي  ٍضؼیت تأّل آى

ٍضؼیت التصبدی داًؾدَیبى ثب اػتوبد اختوبػی 

(0.09;R ٍ 0.02;Pراثغِ آهبری هؼٌی ) دار ٍخَد

 دارد. 
 

 گیری ي وتیجٍ بحث

ایي هغبلؼِ وِ ثِ ثزرعی هیشاى اػتوبد اختوبػی ٍ      

ثب آى در داًؾدَیبى داًؾگبُ ػلَم ػَاهل هزتجظ 

پزداختِ اعت  1396پشؽىی وزدعتبى در عبل 

وٌٌذُ آى اعت هیبًگیي ًوزُ اػتوبد اختوبػی  ثیبى

ثَد  55داًؾدَیبى هَرد ثزرعی در ایي هغبلؼِ ثزاثز ثب 

بؽذ؛ اهب فبصلِ ووی ثب ث وِ در حذ هتَعظ ٍ ثبالتز هی

ودَری ٍ خَة دارد. ایي یبفتِ ثب ًتبیح هغبلؼِ ویب

( 8ّبی ؽیزاس ٍ پیبم ًَر ؽیزاس )افزاعیبثی در داًؾگبُ

ّبی هْن  ّوخَاًی دارد. اػتوبد اختوبػی یىی اس خٌجِ

ثبؽذ وِ سهیٌِ عبس هؾبروت ٍ  در رٍاثظ اًغبًی هی

بؽذ. اػتوبد اختوبػی، ث ّوىبری ثیي اػضبی خبهؼِ هی

ّبی هختلف التصبدی، اختوبػی،  هؾبروت را در سهیٌِ

ٍ فزٌّگی عزػت ثخؾیذُ ٍ توبیل افزاد را ثزای عیبعی 
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دّذ.  ّبی هختلف خبهؼِ افشایؼ هی ّوىبری ثب گزٍُ

اػتوبد اختوبػی ثز اًتظبرّب ٍ تؼْذات اوتغبثی ٍ تأییذ 

ای داللت دارد وِ افزاد ًغجت ثِ یىذیگز ٍ ًغجت  ؽذُ

 خَدّب ٍ ًْبدّبی هزثَط ثِ سًذگی اختوبػی ثِ عبسهبى

ي هغبلؼِ ثیي عي داًؾدَیبى هَرد (. در ای3دارًذ )

ثزرعی ٍ اثؼبد عْین وزدى ٍ توبیالت ّوىبری خَیبًِ 

دار ٍخَد داؽت.  اػتوبد اختوبػی تفبٍت آهبری هؼٌی

در هغبلؼِ لذیوی در داًؾگبُ سًدبى، راثغِ آهبری 

داری ثیي عي ٍ اػتوبد اختوبػی ٍخَد داؽتِ اعت  هؼٌی

(. 11اعت ) ّبی ایي هغبلؼِ ثَدُ ٍلی ثزػىظ یبفتِ

وٌذ وِ داًؾدَیبى همبعغ  ًتبیح ایي هغبلؼِ ثیبى هی

وِ ثب  دارًذتزی ثبالتز ًوزُ اػتوبد اختوبػی پبییي

وٌٌذُ پبییي  ّبی ویبودَری ٍ افزاعیبثی ًیش وِ ثیبى یبفتِ

ثَدى ًوزُ اػتوبد اختوبػی داًؾدَیبى همبعغ ثبالتز 

لؼِ ّبی ّوبى هغب خَاًی دارد. یبفتِ تحصیلی اعت، ّن

وٌٌذُ آى اعت وِ ثیي عي ٍ اػتوبد اختوبػی،  ًیش ثیبى

( وِ ثب 8اعت ) دار آهبری هؾبّذُ ًؾذُ راثغِ هؼٌی

ّبی ایي هغبلؼِ اس ایي ثبثت ّوخَاًی ًذارد.  یبفتِ

ّبی ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ثیي اػتوبد اختوبػی ٍ  یبفتِ

اثؼبد آى ثب هتغیزّبی خٌغیت، همغغ تحصیلی ٍ ٍضؼیت 

دار ٍخَد ًذارد؛ اگزچِ  تفبٍت آهبری هؼٌی تأّل،

ای ضؼیف ٍ هؼىَط ثیي همغغ تحصیلی ٍ حیغِ راثغِ

 چٌیي ّنّبی ایي هغبلؼِ  صذالت ٍخَد دارد. یبفتِ

وٌٌذُ آى اعت وِ ثیي ثؼذ صزاحت ٍ عي، راثغِ  ثیبى

دار آهبری اهب هؼىَط ٍخَد دارد؛ یؼٌی ّز اًذاسُ  هؼٌی

یبثذ ٍ  افزاد وبّؼ هیرٍد، صزاحت  وِ عي ثبالتز هی

ّب  ّبی آى تز صزاحت گفتِ ثز ػىظ آى در افزاد خَاى

ای ثی تز ٍ ثِ ؽیَُثیؾتز ثَدُ ٍ افزاد ثِ ًحَ راحت

وٌٌذ. ایي یبفتِ ثب  پزٍاتز عخٌبى خَدؽبى را ثیبى هی

ًتبیح هغبلؼِ لذیوی در داًؾگبُ سًدبى ّوخَاًی دارد 

دار ٍ  هؼٌی وزدى ًیش (. راثغِ ثیي عي ٍ ثؼذ عْین11)

ثبؽذ؛ یؼٌی عْین وزدى افزاد در وبرّب ٍ  هثجت هی

چِ وِ ثزای خَد دٍعت دارًذ ثب افشایؼ عي ثیؾتز  آى

تز هؼوَالً در ایي ثؼذ اس اػتوبد ؽذُ ٍ افزاد خَاى

تز دریبفت اختوبػی، ًوزُ ووتزی را ًغجت ثِ افزاد هغي

تز اًذ. توبیالت ّوىبری خَیبًِ در افزاد ثب عي ثبالوزدُ

تز ثیؾتز ثَدُ ٍ ایي گزٍُ اس افزاد ًغجت ثِ افزاد خَاى

در ایي ثؼذ اػتوبد اختوبػی ًوزُ ثبالتزی را وغت 

تَاى چٌیي ثیبى  ّب ثب عي هیاًذ. در تجییي ایي یبفتًِوَدُ

تز اس ًوَد وِ افزاد ثب عي ثبالتز ًغجت ثِ افزاد خَاى

 تدزثِ ثیؾتزی ثزخَردار ثَدُ ٍ ثب افزاد ثیؾتزی

ٍ گزهی ٍ عزدی ثیؾتزی را در  اًذ صحجت ثَدُ ّن

 .تز ّغتٌذٍ ثِ اصغالح آة دیذُ اًذ سًذگی لوظ وزدُ

دار ثیي خٌغیت افزاد هَرد  ای هؼٌی ایي تدزثِ راثغِ در

ّب ثب اػتوبد  چٌیي ٍضؼیت تأّل آى ثزرعی ٍ ّن

اختوبػی ٍ اثؼبد آى هؾبّذُ ًؾذ. در ایي هغبلؼِ 

س ًوزُ اػتوبد اختوبػی هؾخص گزدیذ وِ دختزاى ا

. ایي یبفتِ ثب ّغتٌذثبالتزی ثِ ًغجت پغزاى ثزخَردار 

ًتبیح هغبلؼِ لذیوی ّوخَاًی ًذارد چَى در آى هغبلؼِ 

ثیبى ؽذُ اعت وِ دختزاى اس ًوزُ اػتوبد اختوبػی 

تزی ًغجت ثِ پغزاى ثزخَردار ثَدًذ ٍ داًؾدَیبى پبییي

ى اػتوبد هدزد ًغجت ثِ داًؾدَیبى هتأّل اس هیشا

(. اس 11تزی ثزخَردار ثَدُ اًذ )اختوبػی پبییي

ّبی دیگز ایي هغبلؼِ آى اعت وِ سًبى ثِ ًغجت  یبفتِ

هزداى، توبیالت ّوىبری خَیبًِ ثیؾتزی داؽتٌذ. در 

تَاى ثیبى ًوَد وِ سًبى هَخَداتی  تجییي ایي یبفتِ هی

تز ًغجت ثِ هزداى ّغتٌذ ٍ ثیؾتز اس لغیف ٍ هْزثبى

غلَة احغبعبت خَد هی ؽًَذ ٍ ثیؼ اس هزداى ّب ه آى

ثِ ّن ًَػبى خَد ووه ًوَدُ ٍ اهىبًبت خَد را در 

ّب لزار هی دٌّذ. در ثؼذ اعویٌبى اػتوبد  اختیبر آى

اختوبػی، افزاد هدزد ثِ ًغجت افزاد هتأّل اس ًوزُ 

تَاى ثیبى  ثبالتزی ثزخَردار ثَدًذ. در تجییي ایي یبفتِ هی

د هدزد دارای عي ووتزی ثَدُ ٍ ًوَد وِ اوثز افزا

تز ّغتٌذ ٍ لذا ثیؾتز دارای عجؼی لغیف ٍ هْزثبى
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اعویٌبى ًوَدُ ٍ در هَاردی هغلَة احغبعبت خَاًی ٍ 

ؽًَذ. ثیي ثؼذ صذالت ٍ همغغ  ای خَد هیون تدزثِ

دار آهبری  ّبی هَرد ثزرعی، راثغِ هؼٌی تحصیلی ًوًَِ

ٍ هؼىَط هؾبّذُ گزدیذ وِ ایي راثغِ ضؼیف 

ثبؽذ؛ یؼٌی ثب ارتمبی همغغ تحصیلی، افزاد هَرد  هی

ثزرعی اس ثیبى صبدلبًِ اهَر پزّیش ثیؾتزی ًوَدُ ٍ در 

ت آهیشی وِ ثِ خَد ٍ دیگزاى حهَاردی ثِ ًحَ هصل

وٌٌذ. افزادی وِ در  ای ٍارد ًؾَد، اظْبرًظز هیصذهِ

برؽٌبعی ارؽذ ٍ ثبالتز ثَدًذ ثِ ًغجت همغغ تحصیلی و

تز اس ًوزُ اعویٌبى ثبالتزی افزاد ثب همغغ تحصیلی پبییي

تَاًذ ثِ خبعز تدزثِ  ثزخَردار ثَدًذ. ایي ًوزُ ثبال هی

وِ ًیبس دیگزاى را ثْتز  ّب در سًذگی ثبؽذ ٍ ایي آى

ّب ایي هزاحل را در  وٌٌذ؛ چَى خَد آى لوظ هی

. ثیي ٍضؼیت التصبدی اًذسًذگی خَد عی وزدُ

چٌیي  داًؾدَیبى هَرد ثزرعی ثب اػتوبد اختوبػی ٍ ّن

دار آهبری ٍ  اثؼبد عْین وزدى ٍ صذالت، راثغِ هؼٌی

هثجت ٍخَد دارد. ایي یبفتِ ثب ًتبیح هغبلؼِ ویبودَری 

(. افزادی 8خَاًی دارد )ٍ افزاعیبثی ًیش اس ایي هٌظز، ّن

ر ثَدًذ، در ثؼذ وِ اس ٍضؼیت التصبدی ثْتزی ثزخَردا

عْین وزدى ًوزُ ثیؾتزی را وغت ًوَدُ ثَدًذ؛ ایي 

در هَاردی، تَاى  وِ تَاى چٌیي تجییي ًوَد یبفتِ را هی

ای ثزای عْین هبدی افزاد ًمؼ هْن ٍ تؼییي وٌٌذُ

ّبی خَد ثب دیگزاى را دارد. فزدی وِ اس وزدى داؽتِ

رد چِ را وِ دا تَاًذ آى ًظز الٌصبدی تَاًوٌذ اعت هی

در اختیبر دیگزاى لزار دادُ ٍ اگز خَد ثِ آى ًیبسهٌذ 

را دٍثبرُ تْیِ ًوبیذ. ثِ ػجبرت دیگز افزاد  ثَد آى

تز ثزخَردار اس هٌبثغ ثیؾتز، اس عَی دیگزاى راحت

تز ثز اػتوبد ؽًَذ ٍ ایي پذیزػ راحت پذیزفتِ هی

افشایذ. ایي یبفتِ ثب ًتبیح  ّب هیاختوبػی ٍ هٌشلت آى

وٌٌذُ ٍضؼیت درآهذ ٍ ؽغل  ذیوی وِ ثیبىهغبلؼِ ل

خَاًی دارد؛ چَى در آى هغبلؼِ ًیش افزاد  افزاد اعت، ّن

ثب درآهذ ٍ دارای ؽغل اس اػتوبد اختوبػی ثبالتزی 

چٌیي  (. در هغبلؼِ حیذرآثبدی ٍ ّن11ثزخَردار ثَدًذ )

اعت وِ ثیي خٌغیت  هغبلؼِ وتبثی ٍ ّوىبراى ثیبى ؽذُ

چٌیي ٍضؼیت تأّل ٍ اػتوبد ّنٍ اػتوبد اختوبػی ٍ 

 14دار ٍخَد ًذاؽتِ اعت ) اختوبػی راثغِ آهبری هؼٌی

خَاًی دارد اهب در هَرد  ( وِ ثب ًتبیح ایي هغبلؼِ ّن4ٍ 

چٌیي  عي افزاد هَرد ثزرعی ٍ اػتوبد اختوبػی ٍ ّن

ّبی ایي  صیالت افزاد ٍ اػتوبد اختوبػی، یبفتِحعغح ت

خَاًی  (، ّن4یذرآثبدی )ّبی هغبلؼِ ح هغبلؼِ ثب یبفتِ

 ًذارد. 

گز هیشاى اػتوبد اختوبػی  ّبی ایي پضٍّؼ ثیبى یبفتِ     

ثبالی داًؾدَیبى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزدعتبى 

تَاًذ عجت ارتمبی اػتوبد ثِ  ثبؽذ. ایي ًوزُ ثبال هی هی

تَاًٌذ در  ّب ؽذُ ٍ ثِ تجغ آى چٌیي افزادی هی ًفظ آى

. ثِ ّز اًذاسُ هیشاى اػتوبد تز ػول ًوبیٌذخبهؼِ هَفك

اختوبػی در ثیي هزدم ثیؾتز ثبؽذ ٍ اس ایي اػتوبد 

اختوبػی عَءاعتفبدُ ًؾَد، خبهؼِ ثِ پیؾزفت ثیؾتزی 

دعت خَاّذ یبفت. یىی اس هَضَػبت ثغیبر هْوی وِ 

ای ثبیغتی در همَلِ اػتوبد اختوبػی ثِ آى تَخِ ٍیضُ

اختوبػی ؽَد، هَضَع دیي اعت وِ در ایدبد اػتوبد 

ًمؾی اعبعی ٍ ولیذی دارد وِ خبی آى در خبهؼِ 

ثبؽذ. هغئَلیي فزٌّگی اهزٍسی ثغیبر ون رًگ هی

ای  داًؾگبُ ٍ خبهؼِ ثبیغتی ثِ ایي همَلِ تَخِ ٍیضُ

داؽتِ ٍ ثب تزٍیح درعت آى ٍ هؼیبرّبی ارسؽوٌذػ، 

عجت افشایؼ اػتوبد اختوبػی در ثیي داًؾدَیبى ٍ 

 هزدم ؽًَذ. 
 

 درداویتشکر ي ق

داًٌذ اس ّوِ  ًَیغٌذگبى ایي همبلِ ثز خَد السم هی     

داًؾدَیبًی وِ در اخزای ایي پزٍصُ ثب هب ّوىبری ًوَدًذ ٍ 

ّب را ثِ عَر وبهل پز ًوَدُ ٍ تحَیل دادًذ،  ًبهِ پزعؼ

تؾىز ٍ لذرداًی ًوبیٌذ. اس ؽَرای پضٍّؾی وویتِ تحمیمبت 

ثِ خبعز داًؾدَیی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزدعتبى 

ّوىبری در تصَیت ایي عزح ٍ تأهیي ّشیٌِ ایي پضٍّؼ 
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در لبلت عزح تحمیمبتی داًؾدَیی، تؾىز ٍ لذرداًی 

گزدد. ّشیٌِ اخزای ایي پضٍّؼ تَعظ هؼبًٍت تحمیمبت  هی

ٍ فٌبٍری داًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزدعتبى ثب وذ اخالق 

 اعت. تأهیي گزدیذُ  IR.MUK.REC.1396/118ؽوبرُ 
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Abstract 

Background and Aim: Social trust is one of the most important aspects of humans’ 

relationship and it is the basis of partnership and cooperation among members of the 

community. The aim of this study was to determine the social trust rate and its related factors 

among the students of Kurdistan University of Medical Sciences, 2017 

Material and Method: This was a cross-sectional study in which 851 students were selected 

through stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire with 17 

questions that has 5 dimensions, including clarity, honesty, sharing, co-operative tendencies, 

and assurance. The 5-point Likert questionnaire has been graded in full agreement with the 

score of 5, totally opposite to the score of 1. Collected data were analyzed using SPSS 

software version 20 and analyzed using Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis Tests. 

Results: The mean age of the selected students was 23.10 ± 4.55 with a minimum of 18 and a 

maximum of 52 years-old of which 398 (49.9%) were men and 400 (50.1%) were women. 

The mean and standard deviation of share score, cooperative inclinations, clarity, integrity, 

and assurance were 3.10±0.67, 3.26±0.62, 3.41±0.86, 3.33±0.71, and 3.11±0.90, respectively. 

The highest and lowest mean scores were obtained in terms of clarity and share of social 

trust, respectively. 

Conclusion: The findings of this study indicate that the level of social trust is high. One of 

the most important issues in the field of social trust that must be given special attention is 

religion. It plays a key role in creating social trust. Cultural authorities in universities and 

society must pay particular attention to this issue. 

Keywords: Social trust, Religiosity, Frankness, Honesty, Assurance 
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