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Abstract 
The present study tries to investigate the level of social trust in the medical 
institution and its impact on the level of community compliance with health 
recommendations in the Covid 19 pandemic. For this purpose, quantitative 
method (survey) and questionnaire tools were used. The statistical population is 
people over 20 years old in Tehran, which according to the latest general 
population and housing census in 2016 is equal to 6666801 people. Among them, 
306 people from 22 districts of Tehran were selected as a sample by multi-stage 
cluster sampling method appropriate to the size and using Cochran's formula. 
The average Cronbach's alpha of the indicators was more than 0.7, which 
indicates the acceptable reliability of the measurement tool.The results showed 
that the rate of compliance with health recommendations in the survey period 
(July 2021) is relatively high among Tehran citizens. Also, according to the average 
index of trust in the medical institution (3.18), it can be said that in general, the 
level of trust of the respondents in the medical institution (in all its dimensions) 
is relatively high. Pearson correlation test was used to test the research 
hypotheses. The significance coefficient of all four relationships was below 0.05 
and significant; Therefore, all four research hypotheses were confirmed. The 
results of the hypothesis test showed that there is a significant positive 
relationship between trust in the medical institution in all its dimensions 
(competence, confidentiality, fidelity and honesty) and compliance with the 
health recommendations related to Covid-19. As a result, it can be said that by 
increasing institutional trust in institutions such as the medical institution in the 
community, it is possible to greatly increase social participation in compliance 
with pandemic-related health advice and thus achieve effective control of 
pandemics in society. 
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Extended Abstract 
1. Introduction: 
Effective control of pandemics depends on 
several factors, one of which is the level of 
compliance with health guidelines in the 
community. If we consider the observance 
of health guidelines as an example of social 
participation, the effective factors in social 
participation can be considered as 
influencing in the observance of health 
protocols in society. According to the 
theoretical foundations of research, one of 
these factors is the level of social trust. 

In the present study, we tried to 
investigate the relationship between trust 
in a medical institution and its role in 
compliance with health recommendations 
related to Covid-19. 

2. Method:  
The research used the survey method and 
a questionnaire. The study has been done 
in 2021 in Tehran, and the statistical 
population includes people over 20 years 
old in Tehran, which according to the last 
general census of population and housing 
in 2016 constitutes 6666801 people. The 
sample size was calculated to include 306 
individuals using the Cochran's sample 
size formula. 

The sampling method used was multi-
stage clusters proportional to size. Thus, 
in the first stage, the city of Tehran was 
divided into 5 areas: north, south, east, 
west and center, and then in the 
mentioned areas, separately among 22 
regions, several areas were selected. After 
that, in each area, several areas were 
selected and finally in the selected areas, 
blocks were considered randomly and 
within each block, several households 
were surveyed using a simple random 
sampling method. 

Finally, the survey data were entered 
into SPSS software and descriptive and 
inferential statistics as well as SPSS and 
Amos software were used to analyze the 
data. 

The internal stability method used to 
measure the reliability was Cronbach's 
alpha test. Cronbach's alpha was above 0.7 
for all indicators except the Medical Entity 
Competency Index. Therefore, the test is 
acceptable and the questionnaire has high 
reliability and it can be said that the 
internal components (all items) of the 
scale have an acceptable correlation with 
each other and there is no need to remove 
the inappropriate item in the pre-test. 

3. Findings:  
The results showed that the rate of 
compliance with health recommendations 
in the survey period (June 2021) was 
relatively high among Tehran citizens. The 
majority of the sample (about 77% of the 
respondents) have had adhered to the 
health recommendations associated with 
Covid-19. 
Regarding the level of trust in the medical 
institution in the range of 0 to 4, the 
findings showed that the average answers 
of the sample people to the research 
questions was 2.55 regarding trust in the 
duty of the medical institution, 2.95 
regarding trust in the competence of the 
medical institution, 3.02 regarding trust in 
the honesty of the medical institution and 
3.97 regarding trust in the confidentiality 
of the medical institution, i.e., the level of 
trust of the sample people in the medical 
institution is relatively high in terms of 
competence, honesty and confidentiality 
and moderately high in terms of 
conscientiousness. Also, according to the 
average of this index (3.18), it can be said 
that in general, the level of trust of 
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respondents in the medical institution (in 
all its dimensions) is relatively high. 

The findings also show that women are 
slightly more likely than men to follow 
Covid 19-related health guidelines. In 
addition, there is a significant relationship 
between the index of "compliance with 
health recommendations" and "age" of 
respondents. As people get older, they 
become more compliant with coronary 
health advice. This finding is consistent 
with the findings of Al-Motiri et al. (2020) 
which indicate the role of variables such as 
gender, age, marital status and level of 
education in taking preventive measures 
using a cross-sectional study on a sample 
of Saudi people during the outbreak of 
Covid-19. 

Then, Pearson correlation test was used 
to test the research hypotheses. The 
significance coefficient of all four 
relationships was below 0.05 and 
significant. Therefore, all four hypotheses 
of the research were confirmed. The test 
results showed that there is a significant 
positive relationship between trust in the 
medical institution in all its dimensions 
(competence, confidentiality, 
conscientiousness and honesty) and 
compliance with the health 
recommendations related to Covid-19. 
The strongest relationship is between 
"compliance with health 
recommendations" and "trust in the 
competence of the medical institution" (r = 
0.21), and after that, there are the variables 
of "trust in the confidentiality of the 
medical institution" (r = 0.199), "trust in the 
integrity of the medical institution" (r = 
0.158), and finally "trust in the 
conscientiousness of the medical 
institution" (r = 0.124). 

Then, for more detailed analysis of the 
findings, multivariate regression was used 
applying Enter method. The results of 
regression analysis showed that the 
research model is significant and the value 
of the correlation coefficient (R) between 
the variables is 0.258, indicating that there 
is a correlation between the set of 
independent variables and the dependent 
variable below average. Also, the 
coefficient of determination is equal to 
0.067, indicating that about seven percent 
of the factors affecting the compliance of 
people with health recommendations 
during the outbreak of covide-19 is 
influenced by trust in the medical 
institution 

4. Discussion:  
The results of this study showed that one 
of the effective factors in the observance 
of health protocols in the community is 
the level of trust in medical institutions. 
The more people trust the medical 
institution (doctors, nurses, medical staff, 
hospitals and health clinics) in the four 
dimensions of trust (confidentiality, 
competence, conscientiousness and 
honesty), the more they are obliged do 
health protocols. 
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 چکیده
ق   میزان  بر  آن  تاثیر  و  پزشکی  نهاد  به  اجتماعی  اعتماد  میزان  بررسی  به  دارد  سعی  حاضر  تحقیق با   انط

یه  با  جامعه ووید  پاندمی  شرایط  در  درمانی  -بهداشتی  هایتوص   روش   از  منظور  بدین.  بپردازد  19  ک
ستفاده  نامهپرسش  ابزار  و(  پیمایش)  کمی   باالي   افراد  از؛  است  عبارت  آماری   یجامعه.  است  شده  ا

ل   1395  سال  در  مسكن  و  نفوس  عمومي  سرشماری  آخرین  طبق  که  تهران  شهر  سال  20   معاد
ی نفر  6666801 د ایخوشه گیرینمونه روش ،به میان  این از. باشدم  حجم  با  متناسب ایمرحله چن

ناطق از نفر 306 تعداد کوکران فرمول از استفاده با و ب  نمونه عنوان به تهران شهر گانه 22 م   انتخا
اخص  کرونباخ  آلفای  میانگین.  شدند یایی  از  حاکی  که  شد  0.7  از  بیش  هاش  سنجش   ابزار  قبول  قابل   پا

یه  با  انطباق   میزان  که  داد  نشان  هایافته.باشدمی ر  بهداشتی  هایتوص  ماه   تیر)  نظرسنجی  یبازه  د
سبتا    تهرانی،  شهروندان  میان  در(  1400 ه  باتوجه  همچنین.  است  زیاد  ن ین  ب   به   اعتماد  شاخص  میانگ

ه گفت توانمی( 3.18) پزشکی نهاد   تمام  در) پزشکی نهاد  به پاسخگویان اعتماد میزان مجموع در ک
تا  (  آن   ابعاد ت  زیاد  نسب ر به.  اس  استفاده  پیرسون  همبستگی آزمون  از  تحقیق  فرضیات  بررسی  منظو

 تحقیق  فرضیه  چهار  هر  روی،  این  از  بود؛  معنادار  و  0.05  زیر  رابطه  چهار  هر  معناداری  ضریب.  شد
ی، )  آن  ابعاد  تمام  در  پزشکی  نهاد  به  اعتماد  بین  که  داد  نشان  فرضیات  آزمون  نتایج.  شد  تائید  شایستگ

یوظیفه  رازداری، یه  با  انطباق  و(  صداقت  و  شناس ووید  با  مرتبط  بهداشتی  هایتوص   ی رابطه  19  ک
جه،  .دارد  وجود  داریمعنا  و  مثبت ماد  افزایش  با  که  گفت  توان   می  درنتی دی  اعت   مانند   نهادهایی  به  نها

  های توصیه  با  انطباق   یزمینه  در  اجتماعی  مشارکت  زیادی  حد  تا  توانمی  جامعه،  در  پزشکی  نهاد
ی  با  مرتبط  بهداشتی یش  را  هاپاندم  جامعه   در  هاپاندمی  موثر  کنترل   به  طریق  این  از  و  داده  افزا

 .یافت دست

 کلیدواژه ها: 
تماعی، اعتماد   پزشکی، نهاد اج

  انطباق اجتماعی، مشارکت
  -بهداشتی هایتوصیه با جامعه

ی درمانی،  .19 کووید پاندم
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 مقدمه و بیان مسئله 1
  د یکوو   ی پاندم  وعیش  ا،یاز مسائل حال حاضر دن   ی کی

باال  19 آمار  م  ی و  و  جهان    یناش   ریمرگ  در  آن  از 
آخر اساس  بر  تارنما  ی افتیدر   یآمارها  ن یاست.  ی  از 

تار  1وردمترز  ا 1400/ 4/5  خی تا  کشور    31  یرتبه   ران،ی، 
دن در  مبتال  ایرا  تعداد  لحاظ  کوو   انیبه  به    19  د یبه 

آمارها   طبق  است،  داده  اختصاص    3691432خود 
هم  از  ابتدانفر  از  پاندم  یوطنان  تار   یشروع    خ یتا 

ا به  شده   ی مار یب  ن ی مذکور  متاسفانه  مبتال  و  اند 
آن   88800 از  داده نفر  دست  از  را  خود  جان   اندها 

 (. 2021)وردمترز، 

م   19  دیکوو   وعیش  ی ابتدا  در همانند    شدی تصور 
زود  گر،ید   یهای پاندم از    یاریبس و    یبه  ابتال  موج 

م و  خواهد    ی ناش  ریمرگ  کاهش  آن  اما    ،افتیاز 
چ م را    ی گرید  زیآمارها  بدهدی نشان  تاکنون  از    شی . 

عل   کی که  است  تالش ی سال  تمام  که    یی هارغم 
برا دولت  متخصصان  و  ا   یها    ی ماریب  ن یمهار 

موفق  نسبت  هنوز    اند،تهداش آن  موثر  کنترل  به 
  ن یمهار ا  یبرا  ایدر دن  یمختلف  یها. واکسن اندنشده 

ها  از آن  ی اریشده است که بس دیتول یمسر یماریب
موفق مرحله  تیبا  انسان   یاز  وارد    یآزمون  و  گذشته 

عمومی   انبوه   دیتول  ندیفرا واکسیناسیون  اند. شده   و 
مس ا   یالهئاما  دارد  وجود  عل  ؛است    ن یکه  رغم  ی چرا 

  ی مهار پاندم   یها براکه توسط دولت   ییهاتالش تمام  
آمارها ،انجام شده است  19 دیکوو    ی همچنان شاهد 

 م؟یاز آن هست یناش ریابتال و مرگ و م ندهیفزا

پاندم عدم از طرف  ی کنترل موثر    ت ی به ماه ی مذکور، 
جهش  و  و    19  دیکوو   روسیو  یابنده یناشناخته 

برم  ینیبش ی پ  رقابل یغ  ط یشرا طرف    گردد ی آن  از  و 
همکار  ،گرید عدم  زم  ی به  در    ت یرعا  ینهیمردم 

  ی مرتبط. به عبارت  یدرمان  -ی بهداشت  یهادستورالعمل
تول کنار  مهم  د یدر  بخش  کنترل   ی واکسن،  از 

اجتماع  های پاندم رفتار  به  زم  یهمواره  در   نهیمردم 
توص و  علم  نهاد  به  عالمان،    یبهداشت  یهاه یاعتماد 

س و  م  گذاراناست یمتخصصان  آن  تبع  به    زانیو 
 

1 worldometers    

اجتماع زم  ی مشارکت    یهاپروتکل   ت یرعا   ینهیدر 
است.    یبهداشت خورده  گره  جامعه  عبارت  در  به 

  ،ستندین  ی پزشک   یلهئمس   کی تنها    های پاندم دیگر،  
کنترل    ی اجتماع   یله ئمس  ک یبلکه   که  هستند  نيز 

آن  موفقموثر  به  دارو  و  واكسن  توليد  كنار  در    ت یها، 
عموم  هادولت  اعتماد  جلب  و    ی در  علم  نهاد  به 

اجتماع   ش یافزا زم  ی مشارکت  با    نهیدر  انطباق 
 نيز وابسته است.    یمرتبط با پاندم  یعلم  یهاهیتوص

مشارکت   و  همکاری  افزایش  در  موثر  عوامل  از  یکی 
است.   اجتماعی  اعتماد  پاتنام  در اجتماعی،    ،نظر 

تسه باعث  اعتماد    لیاعتماد  چه  هر  و  شده  همکاري 
  شتریاي باالتر باشد، احتمال همکاري هم بدر جامعه

)پاتنام،   بود  از    299:    1377خواهد  نقل  به 
همکاران،    ی جعفرآباد ا169:  1397و  از   ،ی رو  ن ی(. 

همکار  زانیم و  تابع  ی مشارکت  از    یجامعه  است 
اجتماع  نهادها  یاعتماد  علم.    ییبه  و  دولت  مانند 

م نهاد  زان یهرقدر  ب  یاعتماد  جامعه  باشد،    شتریدر 
 خواهد بود.  شتر یب زین  یمشارکت اجتماع 

دارد،    در وجود  بااليي  اعتماد  كه  جوامعي 
جامعه  مسئوليت  پايين  سطوح  در  بيشتري  پذيري 

مي  وجود  ديده  كمتري  اعتماد  كه  جوامعي  در  شود. 
  شود دارد، به نوعي فرار از مسئوليت بيشتر ديده مي 

به نقل از عباس زاده و همکاران،    2180:  2009)اردن، 
1390 :85 ) 

جنبه   یک ی  اعتماد انسان   یهااز  روابط  و    یمهم 
همکار   سازنهیزم و  جامعه   یاعضا  انیم  یمشارکت 

عموم اعتماد  بدون  به    ی است.  نسبت    گر،ی کدیافراد 
تجز عمومشودیم  هیجامعه  اعتماد  ملزومات    ی.  از 

جامعه    شرفت یپ  یاساس زمهر    ت یموفق  سازنهیو 
سازماندولت  اثربخش  کارکرد  جامهاست.  در    عهها 

دارد.    ی ها بستگسازمان  ن یاعتماد مردم به ا  زانیبه م
نهادها به  اعتماد  کاهش    یدولت  ی افول  بر  عالوه 

فرا در  شهروندان  عموم    ی اسیس  ی ندهایمشاکت 
خصوص    های مشخط   یاجرا  ،یگذاری مشخط )به 

ن  یموارد پشت  ازیکه  همکار  ی همراه  ،یبان یبه    ی و 
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خواهد   مواجه  مشکل  با  را  دارد(  شهروندان  اثربخش 
 ( 120:  1395و همکاران،  ی نمود )جابر انصار

)  نتايج همكاران  و  )وينك  متعدد  (،  2019تحقيقات 
( همكاران  و  همکاران  2020ايچنگيرين  و  چان   ،)

و همکاران    ر ی(، بل2021و همکاران )  چانگ ی (، س2020)
(2016)( همكاران  و  پاك  همكاران  2021،  و  ولفرت   ،)
دهد در  (( نشان مي 2020(، بارگين و آمينجونو ) 2020)

كه ميزان اعتماد اجتماعي به نهادهايي مانند    وامعيج
ميزان   باالست،  علم  و  دولت  اجتماعی  نهاد  مشارکت 

زمینه توصيه ی  در  با  درماني  انطباق  و  بهداشتي  هاي 
پاندمي  با  ماننمرتبط  آنفوالنزای  هایی  ابوال،  د 

و کووید  ، ميزان پذيرش واكسيناسيون، 19اسپانیایی 
مراقبت  به  مراجعه  و  ميزان  درماني  و  پزشكي  هاي 

طرح  از  پيروي  ميزان    مانندهايي  همچنين 
 گذاري اجتماعي نيز در آنجا باالتر است. فاصله

تعر  ی کی در  مهم  عناصر  »احتمال    فیاز  اعتماد، 
ا   یریپذبیآس مخاطره«  شراو  در  عدم    ط یست. 

نتا  نانیاطم ما  که  مخاطره  و    مات یتصم  جیو  خود 
آن   نیهمچن تحقق  نم احتمال  را  به    م،یدانی ها  اعتماد 

اعتماد معنا    ی هنگام  گر،ی . به عبارت دونددیپی وقوع م 
شرا   کندی م  دایپ با  اطم  طیکه  مخاطره    نانیعدم  و 

 (.  46: 1389 ان، یهمراه باشد )رضائ

مثابه    19  دیکوو   ی پاندم با    یجهان   یمخاطره   کی به 
تغ  ییهای ژگیو و  جهش  سر  رییمانند  و    عیشکل 

اطم  ط یشرا  روس، ی و   ی  درپی پ   رقابل یغ  نان، یعدم 
مخاطره   ینیبش یپ و  به    جاد ی ا  یزیآمبودن  که  کرده 

و اعتماد    یبه نهاد علوم پزشک   ت یبشر   اد یز   یوابستگ 
 .  ستا  شده آن منجر  یهاافته یبه 

صنعت1994)  ترنر جوامع  در  که  است  معتقد    ی ( 
ما    اد یز  ی مخاطره کارکردي است از وابستگ  شرفته،یپ

نهادها  پزشک   ییبه  علم  دولت،  و    یتخصص   یمثل 
 (. 105:  1394 ،یو دهقان  ی بازار کار )احمد

جامعه  مطابق در  بک  کنار    زیآممخاطره   ینظر  در 
نهادها   یوابستگ  به  آن   ،یتخصص  یمردم  ها  اعتماد 

تدر  م   ج یبه  کمتر  متخصص  عالمان  و  علم    شود،ی به 
عبارت  تکن  ی،به  دانش  و    یکیاقتدار  رکود  حال  در 

زمان  است.  پزشک  ی کاهش  علم  شناسا  ی که  و    یی از 
و با  تدر   روس ی مقابله  به  است  ناتوان  از    ج یکرونا 

 .  شودی اقتدارش در جامعه کاسته م

قطع  یط یشرا  نیچن  در عدم  اعتماد،    تیاز  کاهش  و 
تعب به  نوع  شی اولر  ریمردم  به    «ینییآ»خود   ی بک 

پ شراکنندی م   دایدست  کس    یط ی.  هر  آن  در  که 
ا از  بک  است.  خود  سرنوشت  انتخاب  به    ن ی مختار 

فضا  طیشرا گفتن  قرار  کنشگران    ی برا  شتریب  یی به 
تعب  یبرا خود  سرنوشت  به  دادن«    کند ی م  ری»شکل 

 (.2009بک، )

و    19  دیکوو  یاندمپ  وعیش  طی شرا  در کشور  در 
تأم  تیوضع نامطلوب  رفاه   یاجتماع   نینسبتا     ی و 

از  یط با تحل  یبرخ  ر،یسال اخ  کی   بیش    ل یاز مردم 
رفتن    رونیب  ینهیماندن در خانه، گز  یده یفا  ینهیهز

از مردم    گرید   ی دادند. برخ  حیرا بر ماندن در خانه ترج
مواجه تعط  هدر  و    ا ی  ی لیبا  مدارس  شدن  باز 

حتدانشگاه  که  معتقدند  و    ی ها  مدارس  بازشدن  با 
فرزندان  دانشگاه  رفتن  دانشگاه  و  مدرسه  مانع  ها 

شد.   خواهند  بعضا     ماتیتصم  اینخود  و  متکثر 
تعب به  حاک  ریمتعارض،  نوع   یبک  بروز  و  ظهور    ی از 

کثرت   «ینییآ»خود  آن  تبع  به  و    یآنوم   ،ییگراو 
اجتماع   یاجتماع   یآشفتگ اعتماد  کاهش  دنبال    ی به 

 به نهاد علم و عالمان در کشور است. 

رو، به    توانی م   ازاین  شهروندان  اعتماد  کاهش  گفت 
نهادها و  بحران  ی علم   ی علم  پرمخاطره    ی هااز  جهان 

چگونگ  و  بوده  ارتقا  یامروز  و  نسبت    یحفظ  اعتماد 
چالش  از  علم  نهاد    ی تمام   یاساس   یهابه 

 هاست.  دولت 

بس  آنجا   از محققان  اعتماد    یاریکه  کاهش  به 
ا   ی اجتماع دهه   ران یدر  کرده   ریاخ  یها در  اند  اشاره 

قدرت  انی)منصور چلب1388  ،یو  مع1381  ،ی؛  و   دفری؛ 
نگران 1388  ،یریجهانگ باعث  که  آنچه    ، است  ی ( 

اجتماع  مشارکت  رابطه   یکاهش  به  توجه    ن یب  یبا 
نت در  که  اجتماع  ،جهیآنهاست  خط  ینظم  با    ر را 

 .کندی مواجه م
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شرا  یطرف   از پاندم   ی بحران  ط یدر  وقوع   ها،ی مانند 
اجتماع   ازین مشارکت  ب  یبه  موثر  کنترل    ی مار یدر 
پ  شیب م   شیاز  صورتشودی احساس  در  ها  دولت   ی . 

کامال موفق خواهند شد که    های در کنترل موثر پاندم 
اجتماع  مشارکت  با    ی بتوانند  را  مردم  انطباق  و 

بهداشت  ی علم   ی هاهیتوص آور ه  ب  ی و  ا   نددست    ن یو 
  ی حاصل خواهد شد که اعتماد نهاد  ی طیمهم در شرا 

  ت یمانند دولت و علم در جامعه از وضع  ییبه نهادها
ا   ی مطلوب از  باشد.  حاضر    قیتحق  ی،رو  ن یبرخوردار 

بررس   یسع به  شناخت  یدارد  اعتماد    وضعیت  و 
پزشک  ی اجتماع نهاد  پزشک   ی به  و    ی )متخصصان 

میپزشک   ینهادها در  آن  نقش  و    ارکت مش  زانی( 
زم  ی اجتماع توص  ینهیدر  با  جامعه    ی هاهیانطباق 

شرا  یدرمان -ی بهداشت   19  دیکوو   ی پاندم  وعیش  طی در 
 در کشور بپردازد. 

 از این روی سواالت تحقیق عبارتند از:

پزشکی   .1 نهاد  به  اجتماعی  اعتماد  وضعیت 
 چگونه است؟ 

پزشکی نقش   .2 نهاد  به  اجتماعی  در    اعتماد 
انطباق    ینهیدر زم  ی اجتماع   ارکت مش  زانیم

توص با  در    ی درمان- یبهداشت  ی هاه یجامعه 
 چیست؟  19 د یکوو ی پاندم وع یش طیشرا

 ی پژوهشپیشینه 2
 های تجربی  پژوهش  2.1

بررس منظور  تحقيقات    ق،یتحق  ینهیشیپ  ی به 
داخل  یخارج تحق  یو  موضوع  با  با    قیمرتبط 

موضوعات   هادواژه یکل نهاد  یو  اعتماد  اعتماد    ،یمانند 
پزشک  علوم  و  پزشکان  به  اعتماد  علم،  نهاد    ،یبه 

عموم دوره  ی اعتماد  با    ،یپاندم  ی در  انطباق 
بهداشت   ی علم   ی هاهیتوص شرا  یو    ، یپاندم  طی در 

نهاد  واملع اعتماد  بر  نتايج   ی مؤثر  و  آثار  اعتماد    و 
هاي پاندمي استخراج و بررسي  نهادي با تأكيد بر دوره

 شد. 

در   تحقيق  موضوع  با  مرتبط  خارجي  تحقيقات 
مي  قرار  كلي  دسته  دستهچند  به  گيرند.  اول،  ی 

پاندمي  تأثير  نهاد  بررسي  به  اجتماعي  اعتماد  بر  ها 
پرداخته دستهعلم  وضعيت  اند،  سنجش  به  دوم،  ی 

نها  به  اجتماعي  مختلف  اعتماد  جوامع  در  علم  د 
پرداخته و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي به نهاد علم  

ی سوم، نيز به بررسي تأثير  كنند، دستهرا واكاري مي 
با   جامعه  انطباق  بر  علم  نهاد  به  اجتماعي  اعتماد 

پاندمي توصيه شرايط  در  خصوصا   علمي  ها  هاي 
دستهمي به  اینجا  در  كه  پردازند.  تحقيقات  سوم  ی 

خواهد  رتبطم پرداخته  است،  تحقيق  موضوع  با  تر 
 شد. 

همكارانش   و  پاك  تحقيق  نتايج  راستا،  این  در 
داده 2021) از  استفاده  با  نظرسنج هاي  (  در    یدو 

مردم    ی از آن است که اعتماد باال  ی حاکگ  بزر   اسیمق
صداقت  درک  و  دولت    یهایت محدود   ریتأثش  به 

عموم  دولت یاستیس انطباق  بر  با  یرا    مردم 
ی پاندمي كوويد  هاي بهداشتي در زمينهدستورالعمل

م  19 به    کند.ی دوچندان  مردم  كه  زماني  عبارتي،  به 
باشند،  داشته  بيشتري  اعتماد  او  صداقت  و  دولت 

دستورالعمل با  را  خود  از  بيشتر  كه  بهداشتي  هاي 
مي ناحيه اعمال  دولت  كرد.  ی  خواهند  منطبق  شود، 

س تحقیق  نتایج  رابطه،  همین  و  ی در  چانگ 
ی مقطعی روی  ( نیز در یک مطالعه2021همکارانش )

ی که  داد  نشان  تایلند  و    یرابطه  ک مردم  مثبت 
عموم   ن یب  یدارامعن احتمال    یاعتماد  و  دولت  به 

 . وجود دارد  امنیتی از سمت مردمانطباق با اقدامات  

( نيز با تحليل  2020تحقیق ايچنگيرين و همكاران )
پيمايش  داده  روي  هاي  جهان    138جهاني  كشور 

م  بی نشان  که  اپ  یناش  یاعتماد ی دهد  به    یدمیاز 
س با  کمتر  در    یهااست یانطباق  سالمت  به  مربوط 

د واکسن   ی منف  یهادگاه یقالب  به  نرخ  نسبت  و  ها 
   شود.ی م  لیتبد انکودک ون یناسیتر واکسن ییپا

نشان یافته همچنین  در  دهندهها  اعتماد  نقش  ی 
همکازمینه نظامسازی  در  و  ری  بهداشتی  های 

نتایج   راستا،  همین  در  هستند.  مردم  توسط  مراقبتی 
( همکارانش  و  چان  زمینه2020تحقیق  در  ارتباط  (  ی 
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س به  اعتماد  با    ی بهداشت  ی هامراقبت  ستم یسطح 
رفتار ب  ی واکنش  به    19- دیکوو   ریگهمه  یمارینسبت 

مراقبت  نظام  به  که  شهروندانی  که  داد  های  نشان 
احتمال  بهداشتی   دارند،  باالتری  اعتماد  دولت  و 

توصیه  با  را  خودشان  که  دارد  دولتی  بیشتری  های 
مبنی بر ماندن در خانه و کاهش رفت و آمد منطبق 

 کنند. 

( نيز روي  2020نتايج تحقيق ولفرت و همكارانش ) 
اعتماد  اي از مردم كشور انگليس نشان داد كه  نمونه 

اهداف    ی اجتماع ارتباط    ی اجتماع   یگذارفاصلهبا 
رد. همچنین نتايج تحقيق بارگين و آمينجونو  مثبت دا

منطقه2020) در  كه  (  داد  نشان  اروپا  از  با  اي  مناطق 
به فعال مربوط  تحرک  باال،  ی  ضرورر یغ  یهاتیاعتماد 

كوويد  را    خود پاندمي  زمان  م  19در    زان یبه 
کاهش    شتری ب  یتوجه قابل کم  اعتماد  با  مناطق  از 

عبارتي،    د. ندهیم   رانه یسختگ  استیس  یی کارآبه 
تحرک  دولت  کاهش  نظر  طور    اجتماعي   از  به 

افزا  ی توجه قابل اعتماد  نهايت،    .ابدیی م   شی با  در 
( همكارانش  و  الموتيري  تحقيق  با  2020نتايج  نيز   )

ی از  از    یانمونه   ی رو   یمقطع  یمطالعه  ک استفاده 
اكي  ح19  كوويد   وع یش  ی در ط   ی مردم عربستان سعود

باالاز   عربستان    ییسطح  مردم  توسط  اعتماد  از 
مقامات اين    رانه یشگیدر رابطه با اقدامات پ  ی سعود

است كه  كشور  داد  نشان  تحقيق  اين  نتايج   .
جنس وضع  ت،یمتغيرهاي  سطح    تیسن،  و  تأهل 

زمينه  التیتحص پ  ت یرعا  یدر  از    رانه یشگی اقدامات 
 عوامل مهم بودند. 

( نیز كه  2019و همكاران )  هاي تحقيق وينكیافته
بررسي   رفتارهابه  غلط در  و اطالعات    ی نقش اعتماد 

ش  ی فرد  رانهیشگیپ هنگام    ی روسی و  یماریب  وعیدر 
تحق  به ابوال   پ  ی کم   قیروش  اند، پرداخته  ی شی ما یو 

که   است  این  از  نهاد حاکی  به    ی اعتماد  اعتقاد  و  کم 
از    رانه یشگیپ  یاطالعات غلط با کاهش اتخاذ رفتارها

پذج آن  به   و  واکسن   رشی مله    های مراقبت   دنبال 
است  ی رسم  ی بهداشت و  همراه  بلیر  تحقیق  نتایج   .

( كه  2016همکارانش    ن یب  یرابطه   ی ابیارز  ی برا( 
  بیماری اعتماد به دولت و انطباق با مداخالت کنترل 

نتا از  از    جی ابوال  ط  ی نظرسنج  ک یحاصل  در    ی که 
انجام شده   ایبریل ی ایدر مونروو  ابوال روس یو  یدمیاپ

کرده  استفاده  که    ،انداست،  داد  نشان 
  ار یبس  دارند به دولت    ی که اعتماد کم   ی دهندگانپاسخ 

خود   یهاکمتر احتمال دارد که در مورد ابوال در خانه
احت دهند    یاطیاقدامات  مکان  ایانجام    ی هازم یاز 

برا  ی اجتماع   یگذارفاصله که  ش  ی دولت    وع یمهار 
  ن یها همچنکنند. آن   یرو یاند، پشده   یطراح   روسیو

س  اریبس از  جنجال   ی هااست یکمتر  مانند    ،یکنترل 
  کنند.ی م ت یبه ابوال حما   لودهاجساد آ من«ی»دفن ا 

همکاران ) و  نشان  2004نتایج تحقیق اومالی  ( نیز 
که   پداد  خدمات  از  استفاده  با    رانهیشگیاعتماد 

آفر  هیتوص زنان  در  درآمد کم   یی کا یآمر-یی قایشده 
 . همراه است

شده    انجام  خارجي  تحقيقات  تمام  کلی  طور  به 
دسته رابطهدر  وجود  از  حاكي  سوم،  مثبت  ی  ی 

نهادهايي  معنا به  اجتماعي  اعتماد  سطح  بين  داري 
با   مردم  انطباق  و  علم  و  دولت  نهاد  مانند 

شيوع  دستورالعمل شرايط  در  بهداشتي  هاي 
 و ابوالست.   19هايي مانند كوويد  پاندمي 

جموع تحقيقات خارجی بررسی شده غالبا  به  در م
با   يا  و  پرسشنامه  ابزار  از  استفاده  با  و  كمي  روش 

هايي در سطح ملي و  هاي پيمايش تحليل ثانويه داده 
شده بين انجام  نكتهالمللي  اين  اند.  توجه  قابل  ی 

جامعه كه  از  است  متفاوت  تحقيقات  اين  آماري  ی 
ها  ین رو، نتايج آن ی آماري ايران بوده است؛ ازاجامعه

هاي اجتماعي  گذاريتوان به راحتي در سياسترا نمي 
تحقيقاتي   جاي  روي،  اين  از  داد؛  قرار  استفاده  مورد 

روش  زمینهبه  در  کمی  اعتماد    یمطالعهی  های 
آن بر   ریو تاث  رانی در ا  یبه نهاد علوم پزشک  ی اجتماع

اجتماع  زانیم زم  یمشارکت  جامعه    ینهیدر  انطباق 
توص   ی پاندم  طیشرا در    یدرمان  -ی بهداشت  یهاه یبا 

 ، خالی است.  19  دیکوو 

عالوه بر تحقيقات خارجي، تحقيقات متعددي در  
داخل كشور در رابطه با اعتماد اجتماعي انجام شده  
به طور ويژه به سنجش اعتماد   كدام  هيچ  است. اما 
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پزشک  علوم  نهاد  خصوصا   علم  نهاد  به  ی  اجتماعي 
زمينهنپرداخته  در  اعتماد  اند.  سطح  ملي  سنجش  ی 

مي  تنها  عنوان  اجتماعي  تحت  ملي  پيمايش  به  توان 
ارزش  نگرش »سنجش  و  كرد  ها  اشاره  ايرانيان«  هاي 

و  1382،  1379  یهادر سال   بی به ترتكه در سه موج  
هاي دوم و سوم اين  انجام شده است. در موج   1394

اجتماعي  اعتماد  سنجش  به  شده    پيمايش  پرداخته 
در سال  كه  انجام شده است    1382است. موج دوم 

گروه  به  اعتماد  عمومي،  اعتماد  سنجش  و  به  ها 
رسانه  به  اعتماد  و  نتايج  مشاغل  است.  پرداخته  ها 

اين نظرسنجي مرتبط با موضوع تحقيق حاضر حاكي  
بازه اين  در  پزشكان  به  مردم  زياد  نسبتا   اعتماد  ی  از 

( است  بوده  به    % 56زماني  زيادي  ميزان  به  مردم  از 
اندكي   ميزان  به  اعتماد  اين  داشتند(.  اعتماد  پزشكان 
متاهل   افراد  و  مردان  از  بيشتر  مجرد  افراد  و  زنان  در 
بوده است و با افزايش سن و سطح تحصيالت افراد  
ميزان اعتماد به پزشكان كاهش يافته است. در موج  

سال   در  كه  پيمايش  اين  ب  94سوم  شده،  ه  انجام 
اعتماد   حكومتي،  نهادهاي  اعتماد به  وضعيت  بررسي 

رسانه  اعتماد  و  روحانيون  است.  به  شده  پرداخته  اي 
متاسفانه در اين پيمايش ديگر به سنجش اعتماد به  

هاي  پزشكان پرداخته نشده است كه از مقايسه داده 
به   اعتماد  وضعيت  بررسي  به  بتوان  دوم  موج  با  آن 

توان  . به طور كلي مي نهاد پزشكي در كشور پرداخت
ارزش  »سنجش  پيمايش  كه  نگرش گفت  و  هاي  ها 

تحقيق   موضوع  با  مرتبط  پيمايش  تنها  كه  ايرانيان« 
ميزان   سنجش  به  نتوانسته  است،  ملي  سطح  در 
اعتماد به نهاد علم و يا ميزان اعتماد به پزشكان طي  

هاي مختلف بپردازد و در هر موج ابعاد متفاوتي  سال 
را   اعتماد  تحقيق  از  موضوع  با  كه  است  كرده  بررسي 

 حاضر چندان مرتبط نيستند. 

توان به نتایج نظرسنجی کشوری  عالوه بر این، می 
توصیه با  انطباق  میزان  سنجش  با  رابطه  های  در 

کووید   شیوع  زمان  در  کرد.    19بهداشتی  گروه  اشاره 
ارتباطات،    ی افکارسنج و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 

نظرسنج   5تاکنون   ا   یمل   یموج  انجام    نهیزم  ن یدر 
فرورد  در  آن  اول  موج  است.    1259با    1399  نیداده 

خرداد   در  دوم  موج    2112با    1399پرسشنامه، 
مهر   در  سوم  موج    2024با    1399پرسشنامه، 

بهمن   در  آن  چهارم  موج  و    2103با    1399پرسشنامه 
شد.   انجام  نظرسنجی پرسشنامه  تمامی  های  نتایج 

باال سطح  از  حاکی  با  مذکور  مردم  انطباق  ی 
کووید  توصیه شیوع  زمان  در  بهداشتی  در    19های 

ارتباطات،   و  فرهنگ  )پژوهشگاه  است  بوده  کشور 
1399 .) 

می  همچنین  زمینه  این  تحقیقاتی  در  به  توان 
رابطه  بررسی  به  کلی  صورت  به  که  کرد  بین  اشاره  ی 

پرداخته  اجتماعی  مشارکت  و  این  اعتماد  نتایج  اند. 
( غفاری،تحقیقات  و  علی 1380ازکیا  همکاران،  ؛  و  پور 

راد،  1388 حسنی  و  ازکیا  و  1388؛  پارسامهر  ؛ 
همکاران،  1391همکاران،   و  آرمان  همگی  1391؛   )

رابطه  وجود  از  اعتماد  حاکی  بین  دار  معنا  و  مثبت  ی 
اگر   دیگر،  طرف  از  هستند.  اجتماعی  مشارکت  و 

ی در  مشارکت اجتماعی را به عنوان پیامد اعتماد نهاد
می  بگیریم  به  نظر  که  کرد  اشاره  تحقیقاتی  به  توان 

بررسی برخی آثار و پیامدهای اعتماد اجتماعی به نهاد  
پرداخته  تحقيق  علم  از؛  عبارتند  مذکور  تحقیقات  اند، 

( كه به روش مروري انجام  1391شجاعي و همكاران ) 
به   و  در  دستهشده  آن  نقش  بيان  و  اعتماد  بندي 

بيم و  پزشك  زمينه استپرداخته  ار  ارتباط  اين  در   .
مي  همكاران  همچنين  و  حسيني  تحقيق  به  توان 

( اشاره كرد كه به روش كمي انجام شده است  1394)
  ی تواند اثر مثبتی اعتماد به پزشک مدهد  و نشان مي 

ذهن سالمت  باعث    ن ی ا  و رد  ابگذ  مارانیب  ی بر  خود 
توص  یبندی پا   جی ترو  ماران،یب  تیرضا   ی هاهیبه 

شکا  ،یدرمان ارز   مارانیب  ات یکاهش  پزشکان،    ی اب یاز 
و...    ماران یمثبت از عملکرد پزشکان، بهبود سالمت ب

شد. اين   خواهد  بر  ميعالوه  تحقيق  ها،  به  توان 
( روش  1392اسكندري  به  هم  آن  كه  كرد  اشاره   )

به   تار   یبررس اسنادي  عوامل  ه ینظر  ، یخی روند  و  ها 
 است. پرداخته  ی به علممؤثر بر اعتماد اجتماع 

می  داخلي  تحقيقات  بررسي  با  مجموع  توان  در 
ای در رابطه با اعتماد  گفت كه هرچند کارهای پراکنده

ی آن با میزان مشارکت اجتماعی انجام  نهادی و رابطه
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طور   به  تحقيقي  هيچ  تقریبا   تاكنون  ،اما  است  شده 
ويژه به بررسي نقش و تاثیر اعتماد اجتماعی به نهاد  

ان بر میزان مشارکت اجتماعی در  علوم پزشکی در ایر 
توصیهزمینه با  انطباق  بهداشتی  ی  درمانی    –های 

نپرداخته است؛ از اين روي، جاي تحقيقاتي به روش  
به   اجتماعی  اعتماد  میزان  شناخت  منظور  به  کمی 
میزان   بر  آن  تاثیر  و  ایران  در  پزشکی  علوم  نهاد 

زمینه در  اجتماعی  توصیه مشارکت  با  انطباق  های  ی 
خالي    19درمانی در شرایط پاندمی کووید    –هداشتی  ب

 است.

 

 چارچوب نظری   2.2
رابطه بررسی  به  حاضر  تحقیق  که  آنجا  بین  از  ی 

زمینه در  اجتماعی  »مشارکت  و  نهادی«  ی  »اعتماد 
توصیه با  می انطباق  بهداشتی«  الگوی  های  پردازد، 

ی اجتماعی  ی سرمایه تبیینی با پایه قرار دادن نظریه
پاتنام  نظری    1رابرت  رویکردهای  با  آن  تکمیل  و 

ی بین اعتماد  ی رابطهدر زمینه 3و زتومکا 2اینگلهارت 
صورت اجتماعی  مشارکت  است.  و  شده  بندی 

مدل  از  ترکیبی  از  آماند،  همچنین  و  بایرد  اعتماد  های 
مارتینز  ای.  2002)  4مدل  مارک  مدل  و  رابینز  مدل   ،)

بندی ابعاد و  (، به منظور صورت 2001)  5هال و دیگران 
پزشکی«   نهاد  به  »اعتماد  مفهوم  عملیاتی  تعریف 

 استفاده شده است.  

معنا  «اعتماد» د   یبه  به  کنشگر    یگری اتکا  از  اعم 
توجه به منافع    ت، یدر ن  ر یخ  ث یاز ح  ی جمع  ا ی  ی فرد

درست  ی حت  گرانید خود،  منافع  به    یخالف  گفتار  در 
صح  یهارائ  یمعنا راست   حی اطالعات  کردار    یو  در 

وجود دارد که    یفوق سه عنصر اصل  فیاست. در تعر
هم  صورت  م  ایزمان  به  شود:    تواندی جداگانه  مطرح 

صداقت،  1 کارا2(  دگرخواه 3و    ،یی(  پاتنام  ی(  رابرت   .
اجتماع  مهم   یاعتماد  ی یه سرما  یهمؤلف  نیتررا 

  ی مکاراعتماد ه ،ی. از نظر وکندی م ف یتعر ی اجتماع
 یاو هرچه سطح اعتماد در جامعه  کندی م لیرا تسه

 
1 Robert Putnam 
2 Inglehart 
3 Zetomka 

همکار  دا یپ  ش یافزا احتمال    شود ی م   شتریب  ی کند، 
سور  ه ب  11:  1996  ،6زتالی)م و  خرمشاد  از    ، ینقل 

1398 :8 .) 

م  مفهوم  را  اعتماد    توانی اعتماد  سطح  سه  در 
مقاله    نی کرد که در ا  نیی تب  یو نهاد  ،یاجتماع   ،یفرد

 خواهد بود.   ی«اعتماد نهاد »ما مفهوم    یشاخص اصل

انتزاع  ینهاد  اعتماد و    ی حالت  نهادها  به  اعتماد 
مدرسه،    ؛رینظ  ییهاهاست؛ نهادها و سازمانسازمان

نظر در  آن.  مانند  و  دادگاه،  دانشگاه،    یهاه یارتش، 
م   ی نهاد هر    شودی مطرح  به  شهروندان  اعتماد  که 

نت م  یه جینهاد  اعتماد  عملکرد  است.  نهاد  آن  ناسب 
پا   کی به   عقال  یاه ینهاد  ارز  ییکامال   به  که    ی اب ی دارد 

م  مربوط  نهاد  آن  عملکرد  از  .  شودی شهروندان 
رضا   یی نهادها  باشند   یبخش ت یکه عملکرد    ا یداشته 

ب  ی برداشت  نیچن خود  به  نسبت  مورد    نندیافریرا 
و   گرفت  خواهند  قرار  مردم  )سبر اعتماد    دیعکس. 

 (  7 199:  1391مقدم،  یو منتظر یامام

 متغيرهاي اعتماد 3
تعار   در متغ  فیاغلب  سه  اعتماد،  از  شده   ریارائه 

و و  شونده  اعتماد  به   نهیزم  یهای ژگ یاعتمادکننده، 
م  )پاور،    یچشم  نظران  صاحب   (.398:  2001خورد 

متغ هر  که  وم  ریمعتقدند  از  متغ  یژگ یتفاوت   ر یدو 
و   یم  گر ید به  اختصار  به  ادامه  در    ی ها  ی ژگیباشد. 

 شود:  یاشاره م  ریاز سه متغ ک یهر 

شراالف در  زمينه:  هاي  ويژگي  اطم  طی(    نان یعدم 
نتا ما  که  مخاطره  همچن  ماتیتصم   ج یو  و    ن یخود 

نم  را  آنها  تحقق  م  م،یدان   یاحتمال  وقوع  به    ی اعتماد 
به  ونددیپ د.  پ  یهنگام  گر،ی عبارت  معنا    دایاعتماد 

شرا  کندیم با  اطم  طی که  همراه    نانیعدم  مخاطره  و 
 (. 46: 1389  ان،ییباشد )رضائ

فرد اعتماد    دگاهیهاي اعتمادكننده: از د( ويژگي ب
انتظار اعتماد  مبن  یکننده،  ا  یاست  طرف    نی بر  که 

4 Martins 
5 Mark A. Hall and et al 
6 Misztal 
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صراحت،   صداقت،  خود  از  شونده(  )اعتماد  مقابل 
  ی و ثبات نشان داده و به گونه ا ی اروفاد ،یستگ یشا

کند. در صورت نقض اعتماد  ی فرصت طلبانه رفتار نم
اعتماد کنند  ی از سو آس  هطرف مقابل،    ا یو  بیدچار 

جد بنابرا  ی م  یمشکل  اعتماد    نیشود.  فرد  انتظار 
شونده   اعتماد  فرد  مثبت  رفتار  خصوص  در  کننده 

آس  د یبا احتمال  اعتماد    دنید  ب یبا  فرد  جانب  از 
دل به  باشد.    لیشونده  همراه  او  توسط  اعتماد  نقض 

مشخصه   یریبپذیآس از  انتظارات  اعتماد    ریمتغ  یو 
 باشد.  یکننده م

شونده  ج اعتماد  اعتمادشونده:  هاي  ويژگي   )
صفات   د یبایم کارآمد  ؛رینظ  یاز  صداقت،    ،یشهرت، 

وفادار  ،یستگ یشا برخوردار    ،یثبات،  و...  صراحت 
بباش را  کننده  اعتماد  انتظارات  بتواند  تا    ی خوبه  د 

 (. 117: 1392 ،ین یو حس یمحقق سازد )الوان 

 
 اعتماد   ی رها ی متغ   1  جدول 

 های اعتماد کنندهویژگی  های اعتماد شوندهویژگی  های زمینه ویژگی 

 عدم اطمینان  -
 ریسک  -

د آفرین: شهرت، کارآمدی، صداقت، شایستگی، صفات  - اعتما
 ثبات، وفاداری، صراحت و ... 

 تحقق انتظارات اعتماد کننده -

صفات:  -
 انتظارات 

 آسیب پذیری  -
حس یالوانمنبع:   . 117: 1392 ،ینی و   

 

  یه ینظر ی اعتماد برمبنا ی الگو 3.1
 و آماند   ردیبا

و آماند    ردیبا   یه ینظر  یاعتماد برمبنا   ی الگو  ،ادامه  در
م ز شودی مشاهده  شکل  ب  ری.    یی رهایمتغ  نیارتباط 

 : دهدی را نشان م گذارندی م ریکه بر اعتماد تأث

 

 
 ( 1392  ، ی ن ی و حس   ی الوان ) و آماند    رد ی با   ی ه ی نظر   ی اعتماد برمبنا   ی الگو   1  نمودار 
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 مدل ويژگي هاي اعتماد مارتينز   3.2
مارت  اعتماد مدل  20)  نزیدر    ت یموقع  کیدر  (  02

تأک  یسازمان مد  دیبا  و  کارکنان  ارتباط  صورت    ران ی بر 
و  رد؛ ی پذ  یم زعم  به  تعم  ج ینتا  ی، اما  قابل  در    میآن 

ن  یهات یوضع  ریسا  نز یاست. در مدل مارت  ز یاعتماد 
عوامل   از  دسته  دو  عوا  ی شخص  یهای ژگ یو )بر  مل  و 

 شده است؛   دیاعتماد تأک جادی جهت ای( تیریمد

  ر یرا به صورت ز   ی شخص  یهاجنبه  یژگ یپنج و  نزیمارت
 :کندی م یمعرف

رفتارها1 شامل  شناسي:  وظيفه  انجام    یی .  مانند 
در آن است.    یریپذ   تیمنظم و مطمئن کار و مسئول

ا مقابل  مسئول  یدقتی ب   ی ژگی و  ن ی نقطه  عدم    ت یو 
 است.  ی ریپذ

رفتارها.  2 شامل  دوست    ؛مانند  یی خوشايندي: 
داشتن، مودب بودن، عاطفه و گذشت داشتن است  

 که نقطه مقابل آن سرد و خشن بودن است. 

رفتارها3 وجود  عدم  عاطفي:  ثبات  و    یجان یه  ی. 
ناش   یافسردگ  و  عصبان  ی نامطمئن  شامل    ت یاز  را 

 است.  ی عصب یکه نقطه مقابل آن رفتارها شود یم

خالق.  4 شامل  که  تجربيات:    ت، یگشودگي 
 است.  یاری مصمم بودن و هوش ،ینوآور

ه5 و  شور  شامل  برونگرايي:  داشتن،    جان ی.  
)مارت  یمشرب خوش  است  بودن  فعال  :  2002  نز،یو 

 (. 120: 1392 ،ینی و حس ی به نقل از الوان 759

 است: ریشامل ابعاد ز  یت یریمد یهاجنبه

  م یاثر بخش ت  ت یریبعد مد   ن ی. مديريت تيمي: ا1
توانا گروه   یی و  درون  تعارضات  شامل  اداره  را  ها 

 . شودیم

تما 2 اطالعات:  تقسيم  و    لی.  بازخورد  ارائه  جهت 
 شود.  یاطالعات سازمان را شامل م یآشکارساز

حما3 كاري:  حمايت  مواقع    تی .  در  کارکنان  از 
در ارتباط با انجام    از یاطالعات مورد ن  یو ارائه   ی ضرور

 . شودی کار را شامل م 

م4 اطمينان:  قابليت  ب  یآزاد  زانی.  در    ان یافراد 
م و  پ  زان یاحساسات  و  انتقادات  به    شنهادات یتوجه 

نآن و  م  زیها  شامل  را  خود  اشتباهات    شود ی قبول 
 (.760)همان:  

 ابعاد اعتماد  3.3
ارائه شده    ی مختلف  اریبس  ف یاعتماد تعار  یسازه  ی برا

از ن  ،رو  ن یا  است.  اعتماد  عناصر  و  ها  به    زیشاخص 
محققشده  ان یب  ی مختلف  یهاصورت  و    ن یاند 

اند.  به مفهوم اعتماد نسبت داده   یمتفاوت   یهای ژگیو
اعتماد   ابعاد  بررسی  به  ادامه  رابينزدر  ديدگاه   از 

 پرداخته شده است: 

درستکار  صداقت:  - بر  داللت  و    یصداقت 
قابل اعتماد   زانیمی که فرد ید. هنگام دار   ییراستگو

ارز را  خود  مقابل  طرف  بعد    یم  یاب یبودن  کند، 
مقا  در  د  با   سه یصداقت  بعد  اهم  گر یچهار    ت یاز 

 باشد.  ی برخوردار م یشتریب

شامل مهارت ها و دانش    ی ستگ یشا   شايستگي:  -
فن   یفرد  نیب م   یو  نشانگر    یستگیشا  باشد.  یافراد 

آ  ن یا که  آنچه که م   ی فرد م  ای است  به    د، یگو  ی تواند 
ما کند؟  فرد  ی هنگام  عمل  م  یبه  که    میکن  ی اعتماد 

شو جهت   میمطمئن  الزم  مهارت  و  توان  از    انجام   او 
 برخوردار است. د،یگو  ی آنچه که م

پ  ثبات:   - قابل  بودن،  اتکا  قابل  با    ینیبش ی ثبات 
در  فرد  مناسب  قضاوت  و  موقع  برخورد   بودن    ت یبا 

سازگار و  محر   نیب  یها  مرتبط  او  عمل  و  باشد.    یف 
عمل    حرف  نیب  یناسازگار کاهش    کیو  باعث  فرد، 

 شود.   ی اعتماد ما به آن شخص م

فرد به حفظ آبرو    لی تما   نیمب  ی وفادار  وفاداري:  -
ح پره  تیثیو  و  مقابل  فرصت    از  زیطرف  رفتار 

 باشد. ی طلبانه نسبت به او م

مب  صراحت:   - م  لیتما   نیصراحت  در  به    ان یفرد 
  ی م   گران یبا د   خود   اطالعات و افکار  یگذاشتن آزادانه 

معن  باشد. به  حق  انیب  یصراحت  نه    قتیکامل  و 
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و  یبخش  آن  حقا  زیپره  از  کتمان    باشد   یم   قیاز 
 (.117:  1392  ،ینیو حس ی الوان)

عل   هال  که  است  تفاوت ی معتقد  که    ییهارغم 
زم  اتینظر  انیم در  وجود    ینهیاعتماد  اعتماد  ابعاد 

مشترک  هسته  مفاه  یدارد،  م  میاز  به  آن   انیدر  ها 
م اخوردی چشم  از  توسعه  اتیادب   نی .  مدل   یو 

  ده یاز ابعاد اعتماد رس یبنددسته  کی او به  ی مفهوم
 است:

منافع    (:ی)وفادار   یشناسفهیوظ .1 دنبال  به 
نم   ماریب استفاده  سوء  او  ضعف  از  و  و    کندی است 

از تعارض    یریو جلوگ  تی شامل مراقبت، احترام، حما 
 منافع است. 

و    یعن ی:  یستگ یشا .2 اشتباهات  از  اجتناب 
دست  ج ینتا  نی بهتر  دیتول شامل    یاب یقابل  که 

 پزشکان است. ی ارتباط یهامهارت

و    قتیصداقت مستلزم گفتن حقصداقت:   .3
 است. یعمد  یاز دروغ ها  زیپره

مستلزم    ا ی:  یرازدار .4 که  بودن  محرمانه 
صح استفاده  و  حساس    حیمحافظت  اطالعات    ا یاز 

 است.  یخصوص 

جامع: .5 نها   اعتماد  عموم  ییبعد    ی اعتماد 
اوال ،   است.  عملکرد  دو  خدمت  در  که    ک ی است 

قو  یی های نگران   ی برا  ی نگران  ارتباط  که  با    ی است 
در    گرید   یحوزه   نیچند منحصرا   و  حوزه    ک یدارند 

  ن یاست. ا   ن یاز ا   شی ب  ی قرار ندارند. اما اعتماد عموم
قابل    یفهمول  کی  یاحتمال وجود دارد که اعتماد دارا

  ه یقابل تجز  ایکاهش است    رقابلیباشد که غ  یتوجه 
  ده ینام  «روح اعتماد»که ممکن است    یزیچ  -  ست ین

ا تا  است  شده  گرفته  نظر  در  جامع  بعد    ن یشود. 
جامع و  جنبه  )هال  آورد  دست  به  را  اعتماد  از  تر 

 (. 615: 2001 گران،ید

 اعتماد و مشارکت اجتماعی 4
متعددی   تعاریف  نیز  اجتماعی  مشارکت  با  رابطه  در 

دارد.   اجتماع  ی برخوجود  تعامالت    ی مشارکت  به  را 
تعر  نیب ا   کنندی م  فیافراد  در  مفهوم    نیکه  حالت 

اجتماع م   ی مشارکت  را    ز،ین  ی برخ .  شودی محدود  آن 
فعال عنوان  گروه   یاجتماع   یهاتیبه  با  انجام  که  ها 

م  شود،یم نظر  برخ   رندیگی در  به    گر،ی د  یو   را  آن 
فعال در  مشارکت    ا یداوطلبانه    یهات یعنوان 

فعال در  اجتماع  ک ی با    یی هات یمشارکت    ی عنصر 
کلکنندی م  فیتعر طور  به  اما  مشارکت    توانی م  ی . 

معنا  یاجتماع به  فعال  یریدرگ  یرا  در    یی هات یافراد 
د  با  تعامل  ا  گران یکه  جامعه  در  و    کند ی م  جاب یرا 

د  ی همکار )پ  فیتعر  گران، ی با  همکاران،    سکور یکرد  و 
اجتماع 213:  2014 مشارکت  ذهن  یدارا  ی(.  بعد    ی دو 

عی)شناخت و  فعال  ی نی(  صورت  نهادها،    ت ی)به  در 
 ...( است.ها، انجمن ها وگروه

جامعه منظر  از  بیرو  آلن  نظر  »باید  به  شناسی 
بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد )عمل مشارکت(  
تمیز   کردن(  شرکت  )امر  وضع  یا  حالت  عنوان  به  و 
شرکتی   داشتن  اول  معنای  در  مشارکت  شد.  قائل 

می  را  گروه  در  اجتماعی  فعاالنه  فعالیت  به  و  رساند 
ای دوم از تعلق گروهی  انجام شده نظر دارد و در معن

می  خبر  آن  در  سهمی  داشتن  و  ،  خاص  )بیرو  دهد.« 
 ( 10:  1380به نقل از ازکیا و غفاری،   275:  1366

رابطه  پاتنام  اجتماع  نیب  یرابرت  و    یاعتماد 
کل   یاجتماع   مشارکت  سطح  در  سرمای را    یهیتر 

بررس   ی اجتماع مشارکت  نظر  ی و  از  است.    کرده 
  ی مانند شبکه  یی هایژگیو   ی اجتماع  یه یسرما  ،پاتنام

  ی است که همکار ی روابط، هنجارها و اعتماد اجتماع
هماهنگ  برا  یو  اجتماع  یرا  کند  ی م  لیتسه  یمنافع 

داوطلبانه   یاو همکار   یده یعق به(.  21: 2000)پاتنام،  
جامعه  سرما  یادر  در    یم یعظ  ی اجتماع  یه یکه  را 

ارکت  مش  یعمل متقابل و شبکه ها  ی هنجارها  شکل
صورت  یمدن بهتر  است  برده  ارث  .  ردیگی م  به 

  ی از ابعاد برجسته  ی کیکه اعتماد    یاجتماع   یهیسرما
جامعه را بهبود   ییکارا اقدامات، لیآن است، با تسه

  را  ی محل  یهای مبادالت و همکار   ینهیبخشد و هزیم
م همکاری کاهش  و  تسه  یاراد  یدهد    کندی م  لیرا 

همکاران،    285:  1380)پاتنام،   و  پارسامهر  از  نقل  به 
1391  :34 .) 
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ميزان   فردي،  هاي  ويژگي  عنوان  به  پاتنام  اما 
اجتماعي، پايگاه  وضعيت  با  را  افراد  ميزان    اعتماد 

مرتبط   آنها  شخصي  تجارب  و  درآمد  ميزان  تحصيل، 
اعتماد،مي موضوع  در  پاتنام  عوامل    داند.  به  البته 

مي   بيشتري  اهميت  زمينه اجتماعي  اين  در  او  دهد. 
ما»  گويدمي به  اعتماد  در    منابع  زيادتري  چيزهاي 

سيستم  و  جوامع  با  مي رابطه  اجتماعي  تا  هاي  گويند 
زندگي   جوامع  آن  در  كه  افرادي  شخصي  هاي  ويژگي 

كنند افراد،  .  (137 :2000پاتنام،  )  «مي  پاتنام  نظر  به 
از   را  مبادله  و  همكاري  مشاركت،  اساسي،  هنجارهاي 

گيرند و سپس  مي   يق پيوستگي و تعلق گروهي يادطر
مي  اعتماد  همديگر  همين  به  به  وي  نظر  به  كنند. 
در اعتماد  ميزان  محدود    دليل،  و  كوچك  اجتماعات 

جمعيت   با  گسترده  و  بزرگ  اجتماعات  از  بيشتر 
بنابراين گستردگي    باالست.  ميزان  پاتنام  ديدگاه  از 

است مؤثر  اعتماد  ميزان  بر  و )معی  روابط  دفر 
 (. 54: 1388جهانگیری،  

د   دگاه ید ا  گریمطرح    تریپ  دگاهید   ، حوزه  ن ی در 
زتومکا نظر  از    ی دارا  ی اجتماع   اعتماد   ،زتومکاست. 

جامعه است. او در بحث از    ی برا  ی متفاوت  یکارکردها 
شرکا  به  به    معتقد  اعتماد  نمودن  اعتماد  که  است 

کنش  گرانید نمودن  بروز  نسبت    یهاموجب  مثبت 
عاملی م  گر یکدی به بس  ی انسان   ت یشود،  و  آزاد    ج یرا 

خالق  دینما یم موجب  و    ی نوآور  ، ییایپو   ت،ی و 
د  یانهیکارفرما  یی عملگرا  به  شود.  ی م   گرانی معطوف 

قطع عدم  کنش   یامخاطره  و  تیاعتماد  که  را  را  ها 
تقل است  نموده  اجتماع ی م  لیاحاطه  اعتماد    ی دهد. 

بر ی م   باعث  در  که  د شود  با  کنش  و  و    گران یخورد  باز 
کن عمل  برا  میآزادتر  تعامل  ی و    ی آمادگ   شروع 

از    183:  1387)زتومکا،    میکن  دایپ  یشتریب نقل  به 
 (. 34:  1391پارسامهر و همکاران،  

عق نه    ،زتومکا  یده یبه  ،  شرکا    یبرا  تنهااعتماد 
که در آن حاکم است    تراجتماعات گسترده   ی بلکه برا

درجهداردی  مهم   ی کارکردها  در  اعتماد    ی.  اول 
  از  ی در اشکال مختلف   گرانیمشارکت با د  ،یدارمردم 

  ی شخص   ن یب  یوندهایاز پ  یاشبکه   ت ی تقو  ها،انجمن 
م  موجب  را  تعامالت  بسط  اعتماد    نیهمچن  شود.ی و 

برا  نهیزم ب  یم یصم  یهاتماس   ش یافزا   یرا  گرم    ن یو 
فراهم   ی شخص درجه  کند،ی م  را  اعتماد    یدر  دوم 

تسه را  ارتباطات  بر    د ینمای م  لیگسترش  و 
جمع   مربوط ی  هانشانه  غفلت  کنش    ی به  مانع  که 

انگ  یجمع م  ختهی خود  غالب  سوم ی هستند،    شود؛ 
پ  نکهیا اعتماد  اجتماع    یوستگیفرهنگ  به  فرد 

کل کشور،  تقو  سای )خانواده،  را   )... بر  ی م  ت یو  کند، 
گذارد و تجانس  یم  ریتأث  ت ی ت مربوط به هواحساسا

ا   ی مستحکم   یجمع موجب    د ینمای م  جاد یرا  که 
حت و  متقابل  کمک  از    ثاریا   ی برا  ی آمادگ  ی تعاون،  و 

چهارم  ی م   گرانی د  خاطر  به  ی خودگذشتگ و  شود 
م  یوقت  نکهیا محقق  اعتماد  شود،  ی فرهنگ 

  ابد یی کاهش م   یادیز  زانیبه م  امور  انجام   یهانهیهز
برا فرصت  همکار  یو  و  از ابدیی م  شی افزا  یتعاون   .  

دچار    یاجتماع   یهیسرما  ،یاعتمادی ب   گرید   طرف را 
تجزی م  ش یفرسا انزوا،  موجب  و    شکست   ه،یکند 

نابودانجمن  و  شود،  ی م  یشخص   نیب  ی هاشبکه  ی ها 
م  ی رهایمس مسدود  را  موجب    کندی ارتباطات  و 

از    یاعضا  یی جدا )همان،    شودی م  گریکدیجامعه 
187 .) 

رابطه  نیز  را  اینگلهارت  مشارکت  و  اعتماد  بین  ی 
دهد. به نظر او اعتماد به یکدیگر  مورد توجه قرار می 

واسطه به  زیرا  است،  مشارکت  در  موثر  عوامل  ی  از 
پیش  قابل  رفتارها  می اعتماد  نتیجه بینی  که  ی  شود 

است. او هم    گیریی کنش و تصمیمآن تقویت حوزه
سرمایه  همی  چنین  را  و  اجتماعی  دانسته  اعتماد  ارز 

ی اجتماعی فرهنگ اعتماد و  معتقد است که سرمایه
شبکه آن  مدد  به  که  است  گسترده  مدارا  های 

میسازمان رشد  داوطلبانه  او  های  اعتقاد  به  یابند. 
ی اعتماد مردم به یکدیگرند، نه اینکه  ها نتیجه شبکه

محصول   باشد.  اعتماد  مردم  شدن  انجمنی  جانبی 
می  اعتماد  یکدیگر  به  که  یکدیگر  مردمی  با  ورزند، 

می  برقرار  وضعیتارتباط  در  تا  از  کنند  مختلف  های 
گروه ورزشی گرفته تا محل کار انجمن تشکیل دهند  
)رز،   کنند  اعتماد  یکدیگر  به  بیشتر  وسیله  بدین  و 

 (. 119:  1388پور و همکاران،  به نقل از علی   78:  1999
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به  همچنین    نگلهارت یا اعتماد  که  است  معتقد 
تشک  گری کدی ثانو  ل یشرط  به   ی روابط  که    است 

برا  ینوبه  گونه    یخود  هر  در  مؤثر  مشارکت 
او  ع یوس  یدموکراس اعتقاد  به  است.    ی نهادها  الزم 

و   کیدموکرات مانند    داریپا   ی فرهنگ  یهای ژگ یبه 
زندگ   ت یرضا متقابل  یاز  اعتماد  و  وابسته   و  اند 

مدن  رضا  ی فرهنگ  اعتماد،  شاخص  سه  با    ت ی که 
حما   یزندگ نهادها ی م  شناخته  ت یو  تداوم  با    ی شود 

)ا  ی قو  رابطه   کیدموکرات - 35:  1374،  نگلهارتیدارد 
 (. 34:  1391به نقل از پارسامهر و همکاران،  23

و  اعتمادي  تأثير   بي  بركاهنده  و   مؤثر  سوءظن    اي 
و   وروابط   دارد  اجتماعي  امر  پيوندهاي  ي زمينه  اين 

افراد  اجتماعي  انزواي  براي  سازد  مي   فراهم   مناسبي 
امیرکافی،  )چلبي با28  :  1383  و  افزايش    (. 

نشانگر بي  كه  وسوءظن  و   اعتمادي  اطمينان    عدم 
فرد است،   به   اتكاء  و  ديگران  عجز  احساس    احساس 

مي  تقويت  چنانكه انزواي    . گرددتنهايي    اجتماعي 
از يكي  شد  بي مهم   گفته  پيامدهاي  اعتمادي  ترين 

است را .  اجتماعي  اجتماعي  فقدان مي   انزواي    توان 
  يكديگر   سست شدن پيوندهاي ميان افراد با  ارتباط و

دانست.    و جامعه  افراد ا با  اجتماعي    از   را  نزواي 
و غيررسمي  در  مشاركت  محروم    رسمي  جامعه 

و اجتماع   یمبادله   كند.مي اجتماعي  ي    را   دلبستگي 
مي  پايدار  از  دهد.كاهش  افكار   و   تبادل    و   دائمي 

از و  احساسات  فرد  به  جلوگيري    فرد   از  كل  كل  به 
يا   كند.مي تضعيف  و   موجب  روابط  مبادالت    قطع 

و  گرم  مي   نامتقارن  گفتماني    احساس   از   شود،روابط 
و روابط گرم،  مشاركت در انساني جلوگيري    صميمي 

همفرصت .  كندمي با  براي  را  مناسب  زندگي    هاي 
كاركردن،  با  كردن، و   با  هم  كردن  تجربه  هم    هم  با 

عميق    و   پايدار   طوالني،   روابط   كند و سلب مي   را  بودن 
مي   را مي .  سازدغيرممكن  شده  ياد  توانند  موارد 

از مختلفي  تنهايي،    جمله  پيامدهاي  احساس 
عجز، و   احساس  اجتماعي  را  يأس  تحمل  به    كاهش 

باشنددنب داشته  سيمن،  از  .ال  انزواي    ديدگاه 
در  كه  فكري  است  واقعيتي  فرد   اجتماعي  عدم    آن 

و  كاملي   تعلق  هاي مرسوم جامعه  ارزش  با  را  انفصال 

مي  )چلبياحساس  امیرکافی،  كند  (.  28  :  1383  و 
به  اجتماعي  انزواي  معتقداست  عدم    يوريك  معناي 

  اله و گ.  است  ميان افراد  وجود پيوندهاي اجتماعي در
در  بر  ديگران  خود  هاي  شبكه  اهميت   تعريف 

مي  تأكيد  و اجتماعي  كه    در   كنند  معتقدند  زمينه  اين 
قادر منزوي  در  افراد  هاي  شبكه  قالب   نيستند 

يابند انسجام  از    10:  1383)چلبي،    اجتماعي  نقل  به 
 (. 14:  1388راد، ازکیا و حسنی 

مشارکت اجتماعی  وابسته »  ریمتغدر این تحقیق  
زمینه   توصدر  با  است،    «یبهداشت  یهاهیانطباق 

نیز  متغير   پزشکی»اعتماد  مستقل  علوم  نهاد  «  به 
»صداقت«  »رازداری«،  «،  شناسیوظیفهشامل ابعاد »

« مشایستگیو  بر  تأثيرگذار  اصول    تی رعا  زانی« 
کرونا    یمار یدر مقابله با ب  های بهداشتی دستورالعمل

 ست.  در نظر گرفته شده ا

  ر یشامل موارد ز  قیتحق  اتیاين توضيح فرض  طبق
 است:  

به   • اعتماد  نهاد  وظیفهبين  شناسی 
  ی بهداشت  یهاه یو انطباق با توصپزشکی  

 وجود دارد.  مستقیم یرابطه

به   • اعتماد  پزشکی    رازداری بين  و  نهاد 
توص با    یرابطه  ی بهداشت   یهاه یانطباق 

 وجود دارد. مستقیم

صداقت    بين • به  پزشکی  اعتماد  و  نهاد 
توص با    یرابطه  ی بهداشت   یهاه یانطباق 

 وجود دارد. مستقیم

به   • اعتماد  پزشکی  بين  نهاد  و  شایستگی 
توص با    یرابطه  ی بهداشت   یهاه یانطباق 

 وجود دارد. مستقیم

 روش تحقیق 5
روش   ق،یتحق ن یبه کارگرفته شده در ا  قیروش تحق

د استفاده، پرسشنامه  و ابزار مور   ش یما یاز نوع پ  ی کم
 محقق ساخته است.  
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برا  در حاضر،  نظر    یتحقيق  از  اعتبار  سنجش 
استفاده    ق یصاحب نظران متخصص در موضوع تحق

برا در    نییتع  ی شد.  استفاده  مورد  پرسشنامه  اعتبار 
به تعداد  ن یا پرسشنامه  ابتدا    تادان از اس  ی پژوهش، 

آن  با  و  داده  امتخصص  در  شد.   ن یها  مشورت    مورد 
دارای   طیف    39پرسشنامه  در  پاسخ  بسته  سوال 

( بود. سواالت مذکور عالوه بر  5الی    1لیکرت )با نمره  
زمینه اطالعات  سن،  استخراج  )جنسیت،  افراد  ای 

و   فرد  تحصیالت  سطح  شغل،  نوع  تاهل،  وضعیت 
سنجش   به  ماهیانه(  درآمد  میانگین  و  او  والدین 

اع )میزان  مستقل  وظیفهمتغیرهای  به  شناسی،  تماد 
شایستگی، صداقت و رازداری نهاد پزشکی( و وابسته  

توصیه با  انطباق  اپیدمی  )میزان  در  بهداشتی  های 
پرداختند.  19کووید   تحقیق  مشورت(  از  با    پس 

با رفع   ،پرسشنامه ص یو مشخص شدن نقا  استادان
ا  یهاشاخص   ص،ینقا  نیا در  رفته  کار    ن ی به 

  شد.   ی اصل  میمفاه  یی معنا  یپرسشنامه، معرف حوزه 
دارا  یپرسشنامه  نی بنابرا حاضر،  اعتبار    یپژوهش 

   است. یی و محتوا ی صور

  ی درون   یداریاز روش پا   ییا یسنجش پا  به منظور
آلفا آزمون  از  استفاده  شد.    یبا  استفاده  کرونباخ  

نفر    30توسط    نامهابتدا پرسش  ،ییای سنجش پا  برای
نمونه تکم از نرم    لیاز افراد  با استفاده  و سپس  شد 

پ  اس  )  ی افزار  اس  مspssاس  کرونباخ    ی آلفا  زان ی( 
هر   به  م  متغیرمربوط  سنجش  منظور    زان یبه 

 استخراج شد. متغیر  ک ی  یهاهیگو  ی درون یسازگار

 
 متغیر   هر   تفکیک   به   تحقیق   سنجش   ابزار   پایایی   ضریب  2   جدول 

 ردیف متغیر  تعداد گویه  آلفای کرونباخ

ی نهاد پزشکی  8 0.804 ماد به وظیفه شناس  1 اعت

ی 5 0.663 ی نهاد پزشک ماد به شایستگ  2 اعت

ی  4 0.759 هاد پزشک ماد به صداقت ن  3 اعت

هاد پزشکی  4 0.711 ماد به رازداری ن  4 اعت

 5 انطباق با توصیه های بهداشتی  10 0.809

 

م  همان شد  مشاهده  که  کرونباخ    یآلفا  زانیطور 
نهاد    ی ستگی اعتماد به شا  متغیرها به جز متغیرتمام  

آزمون قابل قبول    ازاین رو،  شد؛  0.7باالتر از    ،یپزشک 
گفت    توانی و م  شد   یی باال   ییا یپا  ی نامه داراو پرسش 

گو  یدرون   یاجزا مقیهاه ی)تمام    ی دارا  اس ی( 
قبول   ی همبستگ  همد  ی قابل  و   گریبا  حذف    بودند  به 

 . ی نبودازیآزمون ن شینامناسب در پ هیگو
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 تعاریف متغیرها 3   جدول 

 ردیف متغیرها  تعاریف 

نبال منافع ب» و سوء استفاده نم ماری به د و از ضعف ا دی است  ، احترام،   کن و شامل مراقبت
افع است یریو جلوگ  تیحما ن ز تعارض م دیگران ا  ( 1،2001« )هال و 

و ح لیتما نی مب» سبت   زی طرف مقابل و پره تی ثیفرد به حفظ آبرو  رفتار فرصت طلبانه ن از 
حس یالوان « )باشد یبه او م  (.117:  1392 ،ین یو 

ناسی وظیفه   2ش
 نهاد پزشکی 

1 

ل یعن»ی ز اشتباهات و تو ر دیاجتناب ا تا نیبهت  یهاکه شامل مهارت  ی ابیقابل دست جین
دیگرانپزشکان است  یارتباط  (. 3،2001« )هال و 

انش ب ی ستگیشا» د ن  یفرد ن یشامل مهارت ها و  نشانگر   یستگ یباشد. شا  یافراد م یو ف
گام  د،یگو  یمتواند به آنچه که   یفرد م ایاست که آ نیا تماد    یبه فرد یعمل کند؟ ما هن اع

ز توان و مهارت الزم جهت انجام آنچه که م   میکه مطمئن شو م یکن یم برخوردار   د،یگو یاو ا
 (.117: 1392 ، ینیو حس   یالوان« )است

نهاد   4شایستگی 
 پزشکی 

2 

حق » اقت مستلزم گفتن  ز دروغ ها زیو پره  قتیصد « .)هال و  است  یعمد یا
 (. 5،2001دیگران

اقت داللت بر درستکار» ن   زانیم یکه فرد  یدارد. هنگام   ییو راستگو یصد اعتماد بود قابل 
خود را ارز   تی از اهم گر یبا چهار بعد د سهیکند، بعد صداقت در مقا  یم  یابیطرف مقابل 

ر م  یشتریب حس یالوان« )باشد  یبرخوردا 13 ،ین یو  92 :117.) 

نهاد   6صداقت 
 پزشکی 

3 

دن که مستلزم محافظت و استفاده صح ا»ی   یخصوص  ایاز اطالعات حساس   حیمحرمانه بو
دیگران است  (.7،2001« )هال و 

نهاد   8رازداری
 پزشکی 

4 

یه د میزان رعایت توص یوع پاندمی کووی ی در شرایط ش ت اش است که    19های بهد توسط عموم 
ز ماسک،  شامل توصیه اجتماعی، توصیههای استفاده ا ذاری  های حمل و نقل و  فاصله گ

ه و .... می تفاده از مواد ضدعفونی کنند اس 202)سازمان بهداشت جهانی،  باشدمسافرت،  1.) 

انطباق با 
های توصیه

 9بهداشتی 
5 

 

تهران    ییایجغراف  ی حوزه  ق،یتحق  یمکان   قلمرو شهر 
زمان قلمرو  جامعه  1400سال  تیرماه  آن    ی و    یاست. 

باتوجه به موضوع تحقيق، عبارت است از افراد    یآمار
  ی سرشمار  ن یسال شهر تهران که طبق آخر  20باالي  

سال   در  مسكن  و  نفوس  معادل    1395عمومي 

م  6666801 از  باشدی نفر  استفاده  با  نمونه  حجم   .
كوكر  نمونه  حجم  تعيين  زیر  انفرمول  شریح    به 

 (=0.056d)0.056  با میزان خطایمحاسبه گرديد كه  
 نفر است.    306معادل 

 
1 Hall and et al, 2001. 
2 Fidelity 
3 Hall and et al, 2001. 
4 Competence 
5 Hall and et al, 2001. 
6 honesty 
7 Hall and et al, 2001. 
8 Confidentiality 
9 compliance with health guidelines 
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n=z2 pq/d2         (z= 1.96, p= 0.5, q=0.5, 
d=0.056 ) 

n= (1.96)2 * 0.5 * 0.5 / (0.056)2 = 306 

ازنمونه   یشيوه است  عبارت   یریگنمونه  ؛گيري 
مرحله   یاخوشه حجمچند  با  متناسب  .  ای 

خوشهنمونه  مرحله گیری  در  که  صورت  بدین  ی ای 
به    اول  تهران  )حوزه(  5شهر    جنوب،   شمال،  خوشه 

  ی هاحوزه   گاه در   شد و آن   م یشرق، غرب و مرکز تقس
مناطق  مذکور،   تفکیک  منطقه    22به  چند  گانه، 

و   انتخاب  ناحیه  چند  منطقه،  هر  در  سپس  انتخاب، 
منتخب،   نواحی  در  نهایت  ر هابلوك در  به  وش  یی 

چند    تصادفی  از  بلوک،  هر  داخل  و  گرفته  نظر  در 
  ی ساده تصادف  یرینمونه گ  روشاز    با استفاده   خانوار 

فردی    ی نظرسنج تصادفی  انتخاب  جهت  شد.  انجام 
می  قرار  مصاحبه  مورد  باید  از  که  پرسشگران  گرفت، 

افراد منزل خواستند تا یکی از ساکنان آن منزل را که  
باش  20 داشته  سن  بیشتر  آخرین  سال  همچنین  و  د 

را   باشد  گذشته  وی  تولد  سالروز  که  باشد  فردی 
تنها   مصاحبه  برای  نظر  مورد  شخص  نمایند.  معرفی 
در   که  بودند  ملزم  پرسشگران  و  بوده  شخص  همین 
صورتی که به هر دلیل مصاحبه با شخص مورد نظر  
منزل   آن  در  دیگری  شخص  با  نبود،  مقدور  و  ممکن 

مو فرد  اگر  و  نکنند  مراجعه  مصاحبه  زمان  در  نظر  رد 
یا   و  کنند  وی تنظیم  با  نبود، یا قرار مالقاتی  در منزل 

فرد،   آن  موبایل  شماره  و  ایمیل  دریافت  طریق  از 
 ی آنالین پرسشنامه را برای وی ارسال نمایند.  نسخه 

همنمونه  بود.  گیری  حجم  با  ب  متناس در  چنین 
ما  ،روش  نیا را    لیمحقق  نمونه    ی اگونهبه است 

ز  شود  مطمئن  که  کند  همان    هارگروه یانتخاب  با 
  ی ندهیکه در جامعه وجود دارند به عنوان نما   ینسبت

ن نمونه  در  ا  زیجامعه  باشند.  داشته  نوع    ن یحضور 
مه  ب  یوقت  یریگنمونه  دارا  رودی کار  جامعه    ی که 

روش    ن یدر ا   ی عنی  ست؛ی ساخت همگن و متجانس ن
آزمودن  به  یی های درصد  تصادف  که  هر    ی صورت  از 

با درصد همان گروه در جامعه    شوندی گروه انتخاب م
بنابر  است.  برابر  نظر  برا  کیاگر    ،نی امورد    ی گروه 

تشک  8مثال   را  جامعه  از  هملیدرصد  گروه    نیدهند 
با کاربرد    خواهند داد.  لی تشک  زیدرصد از نمونه را ن  8

ابتدا   مذکور،  ته حوزه راهبرد  شهر  جغرافیایی    ران های 
گانه )شمال، جنوب، شرق، غرب    5مناطق    به  توجه   با

مرکز(، سهم    بندیدسته  و  به  توجه  با  سپس  شدند، 
به هر    ایهیسهم  ،جمعیت  یفراوان  عتوزی   در  حوزههر  

احوزه   با  متناسب  و  شد  داده    ه یسهم  ن یاختصاص 
هر   در  نمونه  گرد حوزه  تعداد  در  دیمشخص  سپس   .

که بدان اختصاص داده    یمتناسب با سهم  حوزههر 
افراد انتخاب  به  بود،  دو    20باالی    شده  هر  از  سال 

ها  )باتوجه به نسبت آن   جنس به نسبت تقریبا  برابر
 پرداخته شد.ی آماری( در جامعه 

 
 سهم هر حوزه )جمعیت حوزه( حجم جامعه و نمونه به نسبت    4  جدول 

 درصد نمونه نمونه  جمعیت های شهر تهران حوزه ردیف 
 28 86 2480639 شمال  1

 16 50 1426200 غرب  2
 17 52 1496795 شرق 3

 16 49 1424442 مرکز 4
 23 69 1986366 جنوب 5

 100 306 8812442 مجموع 
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داده   در  نظرسنج  یهانهايت  از  نرم    ی حاصل  وارد 
  ه یشد و به منظور تجز  (Spss)  اس اس  یافزار اس پ 

تحل توصداده   لیو  آمار  از  استنباط  ی فی ها  نرم    ی و  و 
 آموس استفاده شد.  و اس پي اس اس یافزاها

 های پژوهشیافته 6
  های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی یافته

یافته  بخش  در  ابتدا  های توصیفی،  ارائه شده است. 
ویژگی  توصیف  زمینهبه  پاسخگو  های  افراد  ای 

 شود: پرداخته می 

 
 ان ی پاسخگو   ت ی جنس   و   تأهل   ، سن   ت ی وضع   5  جدول 

 

که    همان  شماره    یهاافته یطور  نشان    5جدول 
پاسخگو   دهد،یم هستند.   متاهل  انیاغلب  زن  و 
 سال است.  38حدودا   زیها نآن  یسن نیانگیم

آمارها همچنین نشان داد که باالترین فراوانی سطح  
و   لیسانس  فوق  به  مربوط  پاسخگویان،  تحصیالت 

( مربوط    48.5باالتر  فراوانی  میزان  کمترین  و  درصد( 
 ( زیرسیکل  و  سواد  بی  تحصیالت  سطح  درصد(    2به 

پاسخگویان  است بیشتر  شغلی  وضعیت   .
دولتي ،کارشناس بخش  )خصوص یا    کارمند    29.6ی 

وهله در  و  خانهدرصد(  بعد  ) ی  بوده    18.2دار  درصد( 
 است.

 
 ی بهداشت   ی ها ه ی با توص   پاسخگویان   انطباق   زان ی م   ت ی وضع   6  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد  فراوانی  وضعيت جنسیت  درصد  فراوانی  تاهل وضعیت فراوانی  وضعیت سنی 

 39.1 120 مرد  20.5 63 مجرد  38.3 میانگین

 60.6 186 زن  77.2 237 متاهل 20 حداقل

 65 حداکثر 
 2.3 7 مطلقه 

 -  -  - 

 -  -  -  9.4 انحراف معیار

 100.0 306 مجموع  100.0 307 مجموع  301 مجموع 

 انحراف معیار میانگین درصد  فراوانی  میزان شاخص

 های بهداشتی انطباق با توصیه 

 0.7 2 خیلی کم

4.26 0.9 

 2.6 8 کم

 18.6 57 متوسط

 24.8 76 زیاد 

 51.8 159 خیلی زیاد 
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جدول فوق حاکی از این است که اکثریت   هاییافته
)حدود   نمونه  به    77افراد  پاسخگویان(،  از  درصد 

توصیه  با  را  خود  »زیاد«  و  زیاد«  »خیلی  های  میزان 
کووید   با  مرتبط  کرده   19بهداشتی  تنها  منطبق  و  اند 

درصد از افراد نمونه به میزان »کم« و »خیلی    3حدود  
توصیه  با  اکم«  مذکور  بهداشتی  رفتاری  های  نطباق 

 داشتند.

 
 ها ی به تفکیک گویه بهداشت   ی ها ه ی با توص   پاسخگویان   انطباق   زان ی م   ت ی وضع   7  جدول 

 درصد فراوانی  میزان  گویه درصد فراوانی  میزان  گویه

ندهی از مواد ضدعفون )الکل،   کن
از منزل   رونیژل، صابون و...( ب

و شلوغ   یعموم یهاو مکان
استفاده  یضدعفون یبرا

 . کنمیم

 5.5 17 کامال مخالفم 
  ،ی)مهمان یهایدر دورهم

  10از  شیجشن و ...( ب
ته  ینفر در فضاها سربس

شرکت  یو منازل شخص
 . کنمینم

 11.1 34 کامال مخالفم 

 18.2 56 مخالفم ی تاحد 9.4 29 مخالفم ی تاحد

  یتاحد
 موافقم 

79 25.7 
  یتاحد

 موافقم 
87 28.3 

 40.4 124 موافقم   کامال 57.3 176 موافقم   کامال

سربسته،   یهافقط در مکان
 . زنمی و شلوغ ماسک م یعموم

 43.3 133 کامال مخالفم 

  رونیدر هنگام ب شهیهم
ی  رفتن از منزل ماسک م

 .زنم

 1.6 5 کامال مخالفم 

 5.9 18 مخالفم ی تاحد 13 40 مخالفم ی تاحد

  یتاحد
 17.6 54 موافقم 

  یتاحد
 موافقم 

60 19.5 

 70.4 216 موافقم   کامال 23.8 73 موافقم   کامال

ند   یعموم یهادر مراسم مان
و مراسم ختم  یجشن عروس

 . کنمیشرکت نم

 9.8 30 کامال مخالفم 
مسافرت    ریماه اخ 16 یط

به خارج از  یحیتفر
م )غاستان نداشته از   ریا

 (. یکار تیمامور

 22.5 69 کامال مخالفم 

 16.6 51 مخالفم ی تاحد 10.4 32 مخالفم ی تاحد

  یتاحد
 موافقم 

  یتاحد 19.2 59
 موافقم 

61 19.9 

 39.4 121 موافقم   کامال 58.6 180 موافقم   کامال

وس،    یعموم یهادر مکان )اتوب
و  1 یکیزیف یمترو و ...( فاصله 

تر مین  گرانیخود را با د یم
 . کنمی م تیرعا

 11.7 36 کامال مخالفم 
به جز   ریماه اخ 16 یط

به بازار  یدر موارد ضرور
وغ  یعموم یهاو مکان شل

 ام.نرفته

 15 46 کامال مخالفم 

 13.4 41 مخالفم ی تاحد 13.7 42 مخالفم ی تاحد

  یتاحد
 موافقم 

  یتاحد 21.5 66
 موافقم 

76 24.8 

 45.3 139 موافقم   کامال 50.5 155 موافقم   کامال

خانواده  یاز اعضا یکیاگر 
شوند  19 دیکوو یماریب ریدرگ

در يك   یسازنهیاقدامات قرنط
ويه  یاتاق جداگانه و با ته

 داد.  می مناسب را انجام خواه

 2.9 9 کامال مخالفم 
 دیکوودر صورت ابتال به 

را تا   نهیدوره قرنط 19
  تیکامل رعا یبهبود

 خواهم کرد.

 1 3 کامال مخالفم 

 1.3 4 مخالفم ی تاحد 4.9 15 مخالفم ی تاحد

  یتاحد
 موافقم 

44 14.3 
  یتاحد

 موافقم 
33 10.7 

 85 261 موافقم   کامال 75.6 232 موافقم   کامال
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ادامه م  قیتحق  متغیرهای  تیوضع  ،در  .  شودی ذکر 
است    انیشا فاصله   متغیرهاذکر  صورت   یابه 

شده م  باشدی م  4  ی ال  1از    ،  محاسبه  و    ن یانگیو 
 دست آمده است. ه  بر طبق آن ب اریانحراف مع

 
 اعتماد به نهاد علوم پزشکی و ابعاد آن   میزان   ت ی وضع   8  جدول 

 میانگین  درصد  فراوانی  میزان  متغیر 
انحراف  

 معیار 

وظیفه   به  امل ابعاد اعتماد  ماد به نهاد پزشکی )ش اعت متغیر 
، صداقت، رازداری و شایستگی(   شناسی

 1.3 4 خیلی کم 

3.18 0.74 

 14.3 44 کم

 51.1 157 متوسط 

 31.3 96 زیاد

خیلی  
 زیاد

6 2 

ماد به وظیفه ی نهاد اعت  پزشکی شناس

 11.1 34 خیلی کم 

2.55 0.89 

 36.5 112 کم

 40.1 123 متوسط 

 10.4 32 زیاد

خیلی  
 زیاد

6 2 

ی هاد پزشک ی  ن ماد به شایستگ  اعت

 1 3 خیلی کم 

2.95 0.65 

 20.5 63 کم

 60.6 186 متوسط 

 17.9 55 زیاد

خیلی  
 زیاد

3 1 

ی    هاد پزشک ماد به صداقت ن  اعت

 8.8 27 خیلی کم 

3.02 1.06 

 20.2 62 کم

 39.4 121 متوسط 

 23.1 71 زیاد

خیلی  
 زیاد

26 8.5 

هاد پزشکی  ماد به رازداری ن  اعت
 1.6 5 خیلی کم 

3.97 1.004 
 6.2 19 کم
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  ن یانگیگفت م توان، می  8 یبر اساس جدول شماره 
به پرسش   یهاپاسخ  ب    قیتحق  یهاافراد نمونه  عد  در 

،  2.55برابر    ی«نهاد پزشک  یشناسفه یاعتماد به وظ»
ب   شا»عد  در  به  پزشک   یستگ ی اعتماد  برابر    ی«نهاد 

»است  2.95 ب عد  در  به  ،  نهاد    صداقتاعتماد 
نهاد    رازداریاعتماد به  »عد  و در ب    3.02برابر    ی«پزشک 
ا؛  است  3.97برابر    ی«پزشک  که    یمعن  نیبه  است 

نمونه به    تیوضع ابعاد    نهاد پزشکیاعتماد افراد    در 
نسبتا  زیاد و    زانیبه م  رازداریصداقت و    شایستگی،

وظیفه  بعد  باال در  به  رو  متوسط  میزان  به    شناسی 
همچن اعتماد  متغیر  یبررس  نیاست.  نهاد    کل  به 

پزشکی  گویه  علوم  همه  ترکیب  با  به  که  مربوط  های 
به   )اعتماد  پزشکی  نهاد  به  اعتماد  مختلف  ابعاد 
نهاد   شناسی  وظیفه  و  رازداری  شایستگی،  صداقت، 

است،   شده  ساخته  م پزشکی(  اغلب    دهدی نشان 
متوسط  51.1  ی عنیافراد   اعتماد  نهاد به    ی درصد    این 

مقا در  و  مدارند  به    15.6اعتماد    زانیبل  افراد  درصد 
درصد    33.3از متوسط و اعتماد    ترن ییپا   نهاد پزشکی 

مذکوربه    انیپاسخگو است  ترباال  نهاد  متوسط  ،  از 
( متغیر  این  میانگین  به  می 3.18باتوجه  گفت  (  توان 

نهاد   به  پاسخگویان  اعتماد  میزان  مجموع  در  که 
 ست.  پزشکی )در تمام ابعاد آن( نسبتا  زیاد ا

با   چندمتغیره  خطی  رگرسیون  کمک  با  اینجا  در 
رابطه بررسی  به  جبری،  متغیرهای  روش  بین  ی 

رگرسيوني   تحليل  نتايج  است.  شده  پرداخته  تحقیق 
 شود. مشاهده مي  10و   9ی در جداول شماره

 
 ی بهداشت   ی ها ه ی با توص خالصه مدل تأثیر اعتماد به نهاد علوم پزشکی بر میزان انطباق    9  جدول 

ر  ین  Rمقدا ین تعدیل شده  ضریب تعی ر  ضریب تعی ری  Fمقدا ی دا  سطح معن

0.258 0.067 0.054 5.31 5 0.000 

 

مدل    که  است   آن  از  حاکی  9ی  جدول شماره   هایداده 
مقدار  مذكور و  بوده   (R) همبستگی  ضریب   معنادار 

  بین   دهدمی   نشان  که  باشدمی   0.258متغیرها    بین
وابسته،    متغیرهای   مجموعه  متغیر  با  مستقل 

متوسط  همبستگی از  کمتر  حد  .  دارد  وجود  در 

  0.067  با   برابر   تعیین  ضریب  مقدار  همچنین 
درصد   که  دهدمی   نشان  باشد،می هفت    از   حدود 

توصیه با  مردم  انطباق  میزان  بر  مؤثر  های  عوامل 
کرونا،  بیماری  شیوع  دوران  در  تأثیر    تحت   بهداشتی 

 باشد.اعتماد به نهاد پزشکی می 

 

 

 

 

 23.5 72 متوسط 

 30.9 95 زیاد

خیلی  
 زیاد

116 37.8 
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 ی بهداشت   ی ها ه ی با توص تأثیر اعتماد به نهاد علوم پزشکی بر میزان انطباق    کننده ضرایب رگرسيوني مدل تبیین   10  جدول 

قل   T sig ( ضريب استاندارد Beta)  B متغیر مست
 2.125  --- 7.961 0.000 (constant) ثابت 

کی  لوم پزش هاد ع ماد به رازداری ن  0.015 2.449 0.163 0.151 اعت

هاد علوم پزشکی  ماد به صداقت ن  0.821 - 0.227 -0.020 - 0.018 اعت

زشکی  ی نهاد علوم پ ماد به شایستگ  0.008 2.689 0.176 0.290 اعت

لوم پزشکی  ی نهاد ع ماد به وظیفه شناس  0.957 0.054 0.004 0.005 اعت

 

تفس ضر  یون یرگرس  ب یضرا   ریبا  اساس    ب ی بر 
اعتماد  »  ریتوان گفت متغ( مي Betaاستاندارد شده )

پزشکی به   نهاد  ضر  شایستگی  با    ی ون یرگرس  ب ی « 
متغ  ی ونیرگرس  بی ضر   ن یباالتر  ی دارا  0.176  ر یو 

پزشکی» نهاد  رازداری  به  ضر اعتماد  با    0.163  ب ی« 
 . باشندی م ی ونیرگرس بی ضر  نیترفیضع یدارا

شاخص »انطباق با    ن یگفت ب  توان می در مجموع  
به    «یبهداشت  یهاهیتوص »اعتماد  پزشکیو  «  نهاد 

دو ب عد )شایستگی و رازداری نهاد  در    یارتباط معنادار
دارد  پزشکی( رابطه نشان    نیا  ترقیدق لیتحل.  وجود 

شا  دهدیم به  پزشک   یستگ ی اعتماد  نقش    ینهاد 
رعا   یرمؤثرت از    ی بهداشت  یهادستورالعمل  ت یبر 

عبارت  یسو به  دارد.  به    یافراد  ی،جامعه  که 
پزشک  یستگ یشا ب  ی نهاد  دارند،  از    شتریاعتماد 
کوو   یبهداشت  یهادستورالعمل  ن یریسا با    د یمرتبط 

 خواهند کرد.    ت یرا رعا  19

رازدار  ن یهمچن به  پزشک   ی اعتماد    نکهی)ا   ینهاد 
پرستاران،   پزشکان،  نزد  در  مردم  اطالعات 

نهادها  هامارستانیب خواهند    ی پزشک  ی و  محرمانه 
آن  از  و  شماند  نخواهد  استفاده  سوء  نقش  ها  د( 

نحوه   ی مهم توص  یدر  با    ی بهداشت  یهاه یانطباق 
زمان  در واقع  پزشک   یدارد.  نهاد  مردم  رازدا  یکه  و    ررا 

پروتکل کمتر  ندانند،  خود  را    ی بهداشت  یهامحرم 
 خواهند کرد.  ت یرعا

 گیریبحث و نتیجه 7
وضعیت   بررسی  به  شد  سعی  حاضر  تحقیق  در 
اعتماد اجتماعی به نهاد پزشکی و نقش آن در میزان  

زمینه در  اجتماعی  توصیه مشارکت  با  انطباق  های  ی 
 پرداخته شود.  19بهداشتی مرتبط با کووید  

نظریه  با  ویژگی مطابق  از  یکی  گیدنز  آنتونی  های  ی 
نظام  به  اعتماد  افزایش  مدرن  انتز جوامع  اعی  های 

كه  است.   است  اين  گيدنز  برهان  بنيادي  بخش 
به   وابسته  عميق  طوري  به  مدرن  نهادهاي  ماهيت 
ويژه   به  انتزاعي  هاي  نظام  به  اعتماد  هاي  مكانيسم 

است تخصصي  هاي    99  -  100:    1377)گيدنز،    نظام 
 (.46:  1392به نقل از اسكندري،  

( صنعتنیز  (  1994ترنر  جوامع  در  که  است    ی معتقد 
ما    اد یز  ی مخاطره کارکردي است از وابستگ  ،شرفتهیپ

نهادها  پزشک   ییبه  علم  دولت،  و    یتخصص   یمثل 
 (. 105:  1394 ،یو دهقان  ی بازار کار )احمد

نظام  جمله  بیش  از  را  بشر  که  مدرن  تخصصی  های 
توان به نظام  از پیش به خود وابسته کرده است، می 

 پزشکی اشاره کرد.  

تار طول  فرا  خ،ی در  و    یزشک پ  یندهایآغاز  شدن 
حرف تسلط  و  کشورها  یپزشک   یه گسترش  ی  در 

ش  مختلف، بوده    ریواگ  یها ی ماریب  وع  یبا  همزمان 
دوره در  چون  ب  ی هااست؛  و  گ مر ی  ماریرواج  آور 

ارائ  ک،یدمیاپ نظر  یهفرصت  ها، ه یدستاوردها، 
داروها  های نوآور در    هاکیوتیبی آنت  )مانند  د یجد  ی و 

ب قرن  طول  و  نوزدهم  قرن  آمده  ستمی اواخر  فراهم   )
اپ  یعنیاست؛   فزا  باعثی  دمیرواج    یه ندیگسترش 

هژمون و  استقالل  شده    ی سلطه،  جامعه  در  پزشکان 
 (. 1386 ،یی و همکارانطباطبا  یقاض ) است
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در   که  کسانی  خصوصا  مردم  حاضر،  حال  در 
زندگی  کالن  تهران  مانند  مدرن  نسبتا   شهرهای 

کووید  کننمی اپیدمی  شیوع  شرایط  در  برای  19د،   ،
پزشکی   نهاد  به  پیش  از  بیش  خود  جان  نجات 

ای  اند؛ به گونه وابسته شده و به آن اعتماد پیدا کرده 
سپرده  پزشکان  دست  به  را  خود  زندگی  زمام  اند.  که 

و   داروها  به  دادن  تن  از  ناچار  شرایطی  چنین  در 
شده واکسن  پزشکی  هایی  مدرن  علم  که  و  اند 

ها  هایی مانند سازمان بهداشت جهانی بر آن سازمان
 مهر تائید زده است.  

  زان یدر مجموع مهای این تحقیق نشان داد  یافته
است.    ادینسبتا  ز  یبه نهاد پزشک  ان یاعتماد پاسخگو 

موج دوم    یهاافته یحاضر همسو با    ق یتحق  ی هاافتهی
ارزش   شی مایپ نگرش »سنجش  و    ان« یرانی ا  یهاها 

به    م ( است که حاكي از اعتماد نسبتا  زياد مرد1382)
( است  بوده  زماني  بازه  اين  در  مردم    %56پزشكان  از 

  به ميزان زيادي به پزشكان اعتماد داشتند(.

با  یافته انطباق  میزان  که  داد  نشان  همچنین  ها 
بازه توصیه در  بهداشتی  ماه  های  )تیر  نظرسنجی  ی 

تهران1400 شهروندان  میان  در  است.  (  زیاد  نسبتا   ی، 
موج  نتایج  با  همسو  یافته  چهارم  این  سوم،  اول،  های 

در   شهروندان  »دیدگاه  نظرسنجی  گزارش  پنجم  و 
های زمانی فروردین  خصوص کرونا« به ترتیب در بازه

در    1400و اردیبهشت    1399، بهمن  1399، مهر  1399
می  نشان  که  است  هادهد  کشور    ی دستورالعمل 

حداکثر  در   خگویان،پاستوسط    یبهداشت   ی سطح 
است   ت یرعا و    شده  هنر  فرهنگ،  )پژوهشگاه 

 (.  1400ارتباطات، 

  ی زنان کم حاکی از این است که    قیتحق  یهاافتهی
دستورالعمل  شیب مردان  با    یبهداشت  یهااز  مرتبط 

رعا   19  دیکوو  نتایج  .  کنندی م  ت یرا  این  بر  عالوه 
بین  که  داد  نشان  با    تحقیق  »انطباق  شاخص 

پاسخگو   «یبهداشت  یهاهیتوص »سن«    یرابطه  ان یو 
ها نیز همسو با نتایج  این یافتهوجود دارد؛  مستقیمی  

چهارم   هایموج  و  نظرسنج   سوم    دگاه ی»د   یگزارش 
  1399 مهر و بهمنشهروندان در خصوص کرونا« در 

م نشان  که  است  کشور  به    دهدی در  نسبت  زنان 

  را مثل روز ی بهداشت یمل ها دستورالع  شتریمردان ب
روزها   شتریب  ی حت  ا یو    اول  رعا   یاز  کنند. ی م  ت یاول 

می  نشان  همچنین  مذکور  نظرسنجی  که  نتایج  دهد 
ب ها  نیدر  نسبت    45  یباال   افراد ی،  سن  ی گروه  سال 

پروتکل    بهی  شتریب  یبندیپا   ی سن  یگروه ها  ریبه سا
دارند  یبهداشت  یها کرونا  با  )پژوهشگاه    مرتبط 

 (.54: 1399فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

همچنین یافته مذکور  با    های  است  همسو 
همكار   یهاافتهی و  الموتيري  (.  2020)   انشتحقيق 
از    قیتحق  نی ا  یهاافتهی استفاده    ی مطالعه  کیبا 

سعود  یانمونه   یرو  یمقطع عربستان  مردم  در    ی از 
متغيرهاي  19كوويد    وعیش  یط نقش  از  حاكي 

در    التیتأهل و سطح تحص  تیسن، وضع  ت،یجنس
 است.  رانهیشگی اقدامات پ تیزمينه رعا

زمینه در  حاضر  تحقیق  که  آنجا  به از  اعتماد  ی 
نهاد پزشکی است الزم بود تا قبل از هر چیز مفهوم  
بدین   گیرد.  قرار  سنجش  مورد  و  تعریف  مذکور 

مدل  از  ترکیبی  از  و  منظور  مارتینز  رابینز،  اعتماد  های 
 استفاده شده است.  هال 

شایستگی،   صداقت،  ابعاد  شامل  را  اعتماد  رابینز 
و صراحت می  وفاداری  حس  یالوانداند )ثبات،    ، ینیو 

دسته  نیز   ( 2002)  نزیدر مدل مارت(. 117: 1392 بر دو 
عوامل   مد  یشخص   یهای ژگی و)از  عوامل  ی(  ت یریو 

ا  تأک  جاد یجهت  است   د یاعتماد  جنبه   شده    های که 
وظیفه از:  عبارتند  آن  خوشایندی،  شخصی  شناسی، 

در   گرایی.  برون  و  تجربیات  گشودگی  عاطفی،  ثبات 
تعار  یسازه  ی براکل   ارائه    ی مختلف   ار یبس  فی اعتماد 

  ز یشاخص ها و عناصر اعتماد ن  ،رو  ن یشده است. از ا 
(  2001؛ اما هال )اندشده  انیب یمختلف  یهابه صورت 

های مفهومی  یف و مدل وجه اشتراک تمامی این تعار
صداقت،   بعد  پنج  در  را  اعتماد  از  شده  ارائه 
خالصه   جامع  اعتماد  و  رازداری  وفاداری،  شایستگی، 

 (. 615: 2001 گران،ی)هال و د کرده است 

در تحقیق حاضر همچنین با کمک نظریات رابرت  
بین   ارتباط  خصوص  در  اینگلهارت  و  زتومکا  پاتنام، 
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به اجتماعی  مشارکت  و  موضوع    اعتماد  نظری  تبیین 
 پرداخته شده است.   

  ل یرا تسه یاعتماد همکار معتقد است که پاتنام
جامعه  کندیم در  اعتماد  سطح  هرچه    ش یافزا   یاو 

  زتال ی)م  شود ی م  شتریب  ی نیزکند، احتمال همکار  دایپ
سور   11:  1996،   و  خرمشاد  از  نقل    (. 8:  1398  ،یبه 

عق مشارکت،    زتومکا   یده یبه  افزایش  به  اعتماد  نیز، 
همکاری منجر می  و    183: 1387)زتومکا،  شود  تعاون 

همکاران،   و  پارسامهر  از  نقل  (.  34:  1391به 
به    نیز  نگلهارتیا اعتماد  که  است    گر یکد یمعتقد 

تشک ثانو  لیشرط  نوبه   ی روابط  به  که  خود    یاست 
دموکراس  ی برا گونه  هر  در  مؤثر    ع یوس  ی مشارکت 

است از    23-35:  1374،  نگلهارتی)ا   الزم  نقل  به 
 (. 34:  1391پارسامهر و همکاران،  

می  مذکور  نظریات  به  بین  باتوجه  که  گفت  توان 
رابطه اجتماعی  مشارکت  و  اجتماعی  ی  اعتماد 

میزان   هرقدر  که  معنی  این  به  دارد  وجود  مستقیمی 
جامعه در  اجتماعی  زمینه  اعتماد  باشد،  ی بیشتر 

هم و  بود.  مشارکت اجتماعی  بیشتر خواهد  نیز  کاری 
توصیه با  مردم  انطباق  با  اگر  مرتبط  بهداشتی  های 

اجتماعی    19کووید   مشارکت  از  مصداقی  مثابه  به  را 
و همکاری در نظر بگیریم، باتوجه به نظریات مذکور  

توان انتظار داشت با افزایش اعتماد به نهاد علوم  می
توصیه با  انطباق  میزان  جامعه،  در    های پزشکی 

بهداشتی نیز در جامعه افزایش پیدا کند. به عبارتی،  
نهادهایی   به  نهادی  اعتماد  میزان  که  جوامعی  در 
مشارکت   میزان  است،  باالتر  پزشکی  نهاد  مانند 

 اجتماعی نیز باالتر خواهد بود. 

  ن یبدهد که های این پژوهش نیز نشان می یافته
پزشک  نهاد  آن )شا یاعتماد به  ابعاد  تمام    ، یستگی در 

با    یشناسفهیوظ  ،یرازدار انطباق  و  صداقت(  و 
کوو   یبهداشت  ی هاهیتوص با    ی رابطه  19  دیمرتبط 

معن دارد.   یدارامثبت  هرقدر   وجود  که  معنی  این    به 
باشد،  بیشتر  جامعه  در  پزشکی  نهاد  به  اعتماد  که 

توصیه با  انطباق  بیشتر  میزان  نیز  بهداشتی  های 
 خواهد بود.  

نتا  افتهی  ن یا با  و    ی س  قیتحق  جی همسو  چانگ 
ب2021)   یل   انگ ی داد  نشان  که  است  اعتماد    ن ی( 

عموم مردم در مورد اتخاذ اقدامات    یعموم  انطباق  و 
در   ی معرف  ی شخص   یمحافظت   هیاول  یمرحله   شده 

تا   روسیو   یماریب در  و    یرابطه  لند،ی کرونا  مثبت 
اوکسانن    قیتحق  ج ینتا  نی وجود دارد. همچن  یدارامعن

 ( همکاران   ن2020و  نهاد   زی(  اعتماد  داد  با    ینشان 
م و  مرگ  کوو   یناش  ریکاهش  است.    19- دیاز  همراه 

(  2020و همکاران ) ولفرت قیتحق جینتا  ،نی عالوه بر ا
اجتماع  زین اعتماد  که  داد  اهداف    ینشان  با 

طول    یاجتماع   یگذارفاصله در  انگلستان  کشور  در 
ارتباط مثبت داشت.    19  دیکوو  یپاندم  وعیدو موج ش

هم همکاران    نیبارگ  قیتحق   ج ینتا  ،رابطه  ن یدر  و 
ن2020) ا   یحاک   زی(  دوره   نیاز  در  اروپا  در  که   یاست 

، مناطق با اعتماد باال، تحرک  19  د یکوو  یپاندم   وعیش
فعال به  م  ی ضرورر یغ  ی هاتیمربوط  به  قابل    زانیرا 

   دادند.از مناطق با اعتماد کم کاهش   شتریب  یتوجه 

همکاران    نکیو  ق یتحق  جی نتا  ،هان یبرا  عالوه و 
رابطه    ی نظرسنج   ک ی ی( ط 2019) کنگو در  در شمال 

  ی است که اعتماد نهاد  ن یاز ا   یحاک   زیابوال ن  وعیبا ش
پا )صداقت  غلط  اطالعات  به  اعتقاد  و  با  نییکم   )

رفتارها اتخاذ  پذ   رانهیشگ یپ  یکاهش  جمله    رش یاز 
ها مرا  یواکسن  آن  دنبال  به  و    ی هاقبت ابوال 

 همراه است.   یرسم ی بهداشت

یافته از  مجموع  می در  پژوهش  این  توان  های 
اعتماد  ی مثبت بین  نتیجه گرفت که باتوجه به رابطه

دستورالعمل با  انطباق  میزان  و  پزشکی  نهاد  های  به 
موثر  کنترل  منظور  به  جامعه،  در  بهداشتی 

کووید  پاندمی  مانند  وضعیت  19هایی  است  الزم   ،
مسئله   با  مرتبط  نهادهای  به  خصوصا  نهادی  اعتماد 
مانند نهاد پزشکی در جامعه بهبود و ارتقاء یابد؛ زیرا  

نهاد   به  اعتماد  که  بیشتر  هرقدر  جوامع  در  پزشکی 
های بهداشتی مرتبط  باشد میزان رعایت دستورالعمل

 نیز توسط مردم بیشتر خواهد بود.  

ازاین رو، به منظور افزایش مشارکت اجتماعی در  
دستورالعملزمینه با  انطباق  در  ی  بهداشتی  های 

و کمک به کنترل   19هایی مانند کووید  شرایط پاندمی 
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پاندمی  این  یموثر  اساسی  ها،  راهکارهای  از  کی 
افزایش اعتماد اجتماعی به نهادهای مرتبط با پاندمی  
خصوصا  نهاد پزشکی در جامعه است. اعتماد به نهاد  
شایستگی،   صداقت،  به  مردم  اعتماد  شامل  پزشکی 

جامعه وظیفه در  مذکور  نهاد  رازداری  و  شناسی 
کادر   و  پزشکان  کنند  زمانی که مردم احساس  است. 

آ با  منافعن درمان  دنبال  به  هستند،  صادق  بیمار    ها 
حرفه  در  خودشان،  شخصی  منافع  نه  و  ی هستند 

اسرار  تخصصی  محرم  و  داشته  کافی  مهارت  شان 
ها خواهند  بیمارانشان هستند، اعتماد بیشتری به آن 

منظور   به  زیر  راهکارهای  راستا،  این  در  داشت. 
افزایش  آن  تبع  به  و  پزشکی  نهاد  به  اعتماد    افزایش 

توصیه با  شیوع  انطباق  شرایط  در  بهداشتی  های 
 شود: پاندمی پیشنهاد می 

و   .1 درمانی  کادر  شایستگی  و  مهارت  افزایش 
زمینه در  درمان  کادر  قدر  هر  ی بهداشتی: 

تواناترتخصصی  و  ماهرتر  باشند،    شان 
اعتماد بیشتری را به خود جلب خواهند کرد.  
و   درمان  بهداشت،  وزارت  منظور  بدین 
آموزش پزشکی کشور باید در راستای بهبود  

توانایی مهارت و  تمام  ها  درمان  کادر  های 
مردم   متاسفانه  گیرد.  کار  به  را  خود  توان 
از   برخی  ضعیف  عملکرد  است  ممکن 

تشخ در  را  پرستاران  یا  و  و  پزشکان  یص 
پزشکی   نظام  کل  حساب  به  بیماری  درمان 
نهاد   به  را  اعتمادشان  و  گذاشته  کشور 

 پزشکی از دست دهند.  

نهاد   .2 بازرسی  و  نظارت  سازوکارهای  افزایش 
شاخص  به  توجه  با  کشور  در  هایی  پزشکی 

وظیفه  میزان  میزان  مانند  شناسی، 
پاسخگویی، میزان تعهد نسبت به بیماران و  

ام و  رازداری  یافتهانت میزان  حاکی  داری:  ها 
به   زیادی  اعتماد  مردم  که  است  این  از 

کشور  وظیفه در  پزشکی  نهاد  شناسی 

بیمارستان درمان،  کادر  و  ندارند.  ها 
به  کلینیک ملزم  چندان  را  خود  ها 

نمی  بیماران  به  برخی  پاسخگویی  در  دانند. 
عدم   و  ابهام  پاسخگویی،  عدم  موارد 

ا بیماران و  شفافیت در برخورد کادر درمان ب
آن  کاهش  همراهان  و  سردرگمی  باعث  ها 

ها به نهاد پزشکی خواهد  اعتماد اجتماعی آن 
و   پاسخگویی  افزایش  منظور  به  شد. 

به  وظیفه نسبت  درمان  کادر  شناسی 
می  در  بیماران  را  نظارتی  سازوکارهای  توان 

از طریق افزایش   و یا  داد  زمینه افزایش  این 
ک به  پاداش  و  دستمزد  و  درمان  حقوق  ادر 

آن بیماران،  رضایت  میزان  با  را  متناسب  ها 
 در این زمینه تشویق کرد.  

منظور   .3 بدین  پزشکی:  اخالق  ارتقای  و  بهبود 
دوران   از  درمان  کادر  و  پزشکان  است  الزم 

آموزش  دریافت  با  و  و  دانشجویی  ها 
اخالق  تربیت  و  شده  پذیر  جامعه  الزم،  های 

زمینه در  افزایش  پزشکی  های 
به  شوظیفه  ... و  صداقت  رازداری،  ناسی، 

بلکه   حرف،  در حد  نه  و  کلمه  واقعی  معنای 
آن  برای  عمل  ملکه  در  و  شده  درونی  ها 

 ذهنشان شود.  

های عملی برای ارتقای منش اخالقی در  ازجمله روش 
می  پزشکی  حساسیت  دانشجویان  باالبردن  به  توان 

ها، روش بحث و گفتگو،  اخالقی از طریق تبیین ارزش 
بر  روش   تاکید  تشویق،  عملی،  الگوپردازی 

در  شخصیت  دانشجویان  کارگیری  به  اخالقی،  های 
دادن  طرح  رشد  اجتماعی،  خودجوش  های 

ارزش قضاوت به  دادن  برتری  اخالقی،  های  های 
ویژگی  در  تغییر  و  فرد  ارزشی  نظام  در  های  اخالقی 

 (. 114: 1398اللهی، شخصیتی فرد اشاره کرد )آیت 
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کلینیک بیمارستان و  و  ها  بهداشتی  های 
ی شناسی و روحیه درمانی، با تقویت وظیفه

درمان،  کادر  میان  در  بیماران  به  خدمت 

نهاد  زمینه به  اجتماعی  اعتماد  افزایش  ی 
رعایت   افزایش  آن  تبع  به  و  پزشکی 

مواقتوصیه در  را  بهداشتی  در  های  بحران  ع 
 جامعه افزایش خواهد داد.  
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