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چکيده
امروزه سالمت اجتماعی زنان به موضوعی مهم و حساس تبدیل شده است .سالمت اجتماعی،
بازتاب شرایط جامعه است و از عوامل اجتماعی متعددی ریشه میگیرد .همچنین ،در عصر
حاضر اعتماد ،به موضوعی حیاتی برای جوامع انسانی تبدیل شده است .از اینرو ،پژوهش
حاضر بر آن است تا به بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی با سالمت اجتماعی زنان شهر یزد بپردازد.
در این پژوهش ،به روش پیمایش و با نمونهگیری خوشهای متناسب ( 288 ،)PPSزن انتخاب
شدند .یافتهها بیانگر آن است که ارتباط معنادار و مستقیمی بین اعتماد اجتماعی و سالمت
اجتماعی وجود دارد و ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی 23 ،درصد واریانس سالمت اجتماعی را
تبیین میکنند .براساس ضرایب بتای استانداردشده ،متغیرهای قابلیت اعتماد به محیط (،)β=0/22
اعتماد بینشخصی ( ،)β=0/21اعتماد تعمیمیافته ( )β=0/18و اعتماد نهادی ( ،)β=0/12بهترتیب
بیشترین سهم را در تبیین سالمت اجتماعی دارند؛ عالوهبراین ،نتایج مدلسازی معادلههای
ساختاری نشان داد که با افزایش اعتماد اجتماعی ،سالمت اجتماعی نیز افزایش مییابد.
واژههای کليدی :اعتماد اجتماعی ،اعتماد تعمیمیافته ،اعتماد نهادی ،زنان ،سالمت اجتماعی.
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بيان مسئله
امروزه سالمت ،یکی از موضوعهای بسیار مهمی است که اندیشمندان بسیاری از کشورها به آن
میپردازند (کولیر1981 ،1؛ اوانز و استودارت1990 ،2؛ دوباس .)1981 ،3سالمت بهمعنای داشتن
درجۀ باالیی از بهزیستی جسمی ،روانی و اجتماعی است و در هر فرهنگی ،بر معنا و مفهوم
ویژهای داللت دارد .اصطالح  Healthکه برگرفته از واژة التین  Helaاست ،دربردارندة معنی
کامل است که بیانگر ابعاد تندرستی ،سالمت ،صحت و آسایش فرد است .برایناساس ،سالمت
پدیدهای است که در هر جامعهای تا اندازهای به حس مشترک و تلقی مردم آن جامعه از سالمت
بازمیگردد؛ بنابراین ،در جوامع و گروههای گوناگون ،تعاریف متعددی برای سالمت بیان شده
است (سجادی و صدرالسادات .)244 :1383 ،سالمت ،یکی از مفاهیم بسیار پویایی است که
روزبهروز بر دامنه و ابعاد آن افزوده میشود؛ چنانکه تعریف سازمان جهانی بهداشت از آن نیز به
ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و اخیراً معنوی بسط یافته است .ابعاد سالمت ،بر یکدیگر تأثیر
متقابل دارند؛ برای مثال ،بعد اجتماعی سالمت ،بر دو بعد جسمی و روانی ،آثار پیشگیرانه دارد
(سازمان بهداشت جهانی)1948 ،4؛ بنابراین ،سالمت اجتماعی ،در کنار سالمت جسمانی و
روانی ،یکی از سه رکن تشکیلدهندة سالمت عمومی جامعه است .درواقع ،زمانی شخص را
واجد سالمت اجتماعی میدانیم که بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد
متعارف انجام دهد ،با جامعه و هنجارهای اجتماعی اتصال یابد و با آن ارتباط برقرار کند (فدایی
مهربانی .)8 :1386 ،سالمت اجتماعی ،دارای پنج بعد انسجام ،5پذیرش ،6مشارکت ،7انطباق 8و
شکوفایی 9اجتماعی است.
سالمت بهصورت فردی یا جمعی ،از مهمترین ابعاد حیات انسان است و شرطی ضروری
برای ایفای نقشهای اجتماعی بهشمار میرود .انسانها درصورتی میتوانند فعالیت کامل داشته
باشند که هم خود را سالم احساس کنند و هم جامعه آنها را سالم بداند (ودادهیر و همکاران،
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 .)134 :1387در این میان ،سالمت زنان بهویژه مادران ،از مفاهیم زیربنایی در توسعه و و رفاه
اقتصادی -اجتماعی است .همچنین زنان کفیل نسلهای بعدی هستند؛ درحالیکه اهمیت آنان،
اغلب پشت مدیریتهای مردانه ،کمرنگ و مخفی باقی میماند (مککیان.)2008 ،1
همچنین ،اعتماد شالودة زندگی اجتماعی است که در بسیاری از اوقات ،بهتر از امکانات و
تجهیزات پزشکی عمل میکند و زمینۀ ارتقای سالمت افراد جامعه را فراهم میسازد .درمقابل،
بیاعتمادی سرچشمۀ بسیاری از گرفتاریها و نابسامانیهاست که سالمت اجتماعی افراد را
تهدید میکند .درواقع ،نوعی تأثیر متقابل میان اعتماد اجتماعی و سالمت وجود دارد؛ بهگونهای
که بههمراه اعتماد اجتماعی ،مفاهیمی مانند صداقت ،همکاری ،امید و دگرخواهی مطرح میشود.
این ویژگیها در افراد ،بیانگر سالمت آنهاست .در جامعهای که اعتماد هست ،نوعی همبستگی،
همدلی ،وفاق و ارتباط وجود دارد .این همدلی موجب افزایش آرامش و درنهایت ،بهبود
وضعیت سالمت اجتماعی افراد جامعه میشود .در این میان ،محققان بر این باورند که دستیابی
به توسعۀ بهداشت و سالمت در جهان ،بدون توجه به تفاوتهای جنسیتی و وضعیت زنانی که
با نابرابریها ،مشکلهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر بیشتری روبهرو هستند ،امکانپذیر نیست.
زنان به دالیل متعدد ،بیشتر از مردان درمعرض مسائل روانی و اجتماعی قرار میگیرند .آنان
نقشهای همسری ،مادری و مراقبت از دیگران را برعهده دارند و بخشی از بار کسب درآمد
خانوارها را نیز بهدوش میکشند؛ بنابراین ،توجه به سالمت اجتماعی زنان ،بهدلیل ایفای نقش
های متعدد آنان ضروری است؛ عالوهبراین ،زنان بدون سالمت اجتماعی کافی و مناسب نمی
توانند نقشهای فردی و اجتماعی خود را بهگونهای مؤثر ایفا کنند و مشارکتی فعال در زمینۀ
ارتقای سالمت خانواده و جامعه داشته باشند؛ بنابراین ،مسئلۀ سالمتی زنان ،نهتنها بهخودیخود
ارزشمند است ،بلکه سالمت هر جامعه در گرو سالمت خانواده است؛ بدینترتیب ،سالمت
زنان ،اساس خانواده و پیششرط توسعه است .باوجود این ،امروزه این مسئله با چالشهای
زیادی روبهرو شده است؛ بهطوریکه پژوهشهای سالهای اخیر در ایران ،بیانگر کاهش
چشمگیر توجه به سالمتی ساکنان بعضی از شهرها از جمله شهر یزد است (منتظری و همکاران،
1391؛ وامقی و همکاران .)1392 ،بهنظر میرسد در شهر یزد ،مسئلۀ سالمت به حاشیه رانده
شده است و مردم این شهر به سالمتی خود کمتر اهمیت میدهند (طاووسی و همکاران1391 ،؛
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منتظری و همکاران .)1391 ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی با سالمت
اجتماعی زنان شهر یزد است.

پيشينة پژوهش
در زمینۀ سالمت اجتماعی ،پژوهشهای متعددی انجام گرفته است .یزدانپناه و نیکورز ()1394
مطالعهای بر دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام دادند .براساس نتایج ،سالمت اجتماعی
دانشجویان در حد متوسط است و اعتماد اجتماعی ،یکی از متغیرهای مؤثر قلمداد شده است که
همبستگی معناداری با سالمت اجتماعی دانشجویان داشته است .سفیری و منصوریان ( )1393در
یک بررسی به این نتیجه رسیدند که متغیر اعتماد ،در مقایسه با دیگر متغیرها مانند هویت
جنسیتی شخصی و هویت جنسیتی اجتماعی ،تأثیر بیشتری بر سالمت اجتماعی داشته است.
زکی و خشوعی ( )1392سالمت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن را در میان شهروندان
اصفهانی بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین سالمت اجتماعی و اعتماد اجتماعی
رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد .شربتیان ( )1391مطالعهای درمورد پیوند معنایی مؤلفههای
سرمایۀ اجتماعی و میزان بهرهمندی از سالمت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
مشهد انجام داد .براساس نتایج ،تمام ابعاد سرمایۀ اجتماعی با سالمت اجتماعی رابطهای معنادار
دارند و  59درصد از تغییرهای واریانس سالمت اجتماعی ،بهوسیلۀ دو متغیر اعتماد و مشارکت
اجتماعی تبیین میشوند.
امینی رارانی و همکاران ( ،)1390دادههای مربوط به سرمایۀ اجتماعی که از طرح ملی
بررسی و سنجش سرمایۀ اجتماعی در ایران جمعآوری شده بود و دادههای مربوط به سالمت
اجتماعی را تحلیل کردند .در این پژوهش ،رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و سالمت اجتماعی کل
در ایران تأیید شد .منگ و چن )2014( 1مطالعهای دربارة سالمتی شهریان و روستاییان چینی
انجام دادند .نتایج نشان داد افراد در مناطق با سطح باالی اعتماد ،از سالمتی بیشتری برخوردارند؛
بدینترتیب ،در مناطق با سطح پایین اعتماد ،وضعیت سالمتی کامالً معکوس است .نگیوست  2و
همکاران ( )2012نیز نشان دادند اعتماد بینفردی ،رابطۀ مثبتی با سالمت در دو گروه  65و 75
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ساله دارد .ایلگار )2011( 1به بررسی ارتباط سرمایۀ اجتماعی با نرخ سالمت فردی در نمونۀ
متنوعی از کشورهای ثروتمند و درحالتوسعه پرداخت .تحلیلها ارتباط سرمایۀ اجتماعی و
سالمتی را در کشورها نشان داد و داللت بر این داشت که مزایای سرمایۀ اجتماعی در بین زنان،
از مردان بیشتر است.
گروزن 2و همکاران ( ،)2011ارتباط سرمایۀ اجتماعی و سالمت را در کشورهای اروپایی
بررسی کردند و نشان دادند بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی و سالمت ،رابطه وجود دارد .گیلبرت

3

( ،)2008مطالعهای با عنوان فراتحلیل سرمایۀ اجتماعی و سالمت انجام داد و نشان داد رابطهای
ضعیف ،اما مثبت بین سرمایۀ اجتماعی و سالمت وجود دارد .ییپ 4و همکاران ( )2007در
پژوهشی طولی در چین نشان دادند سرمایۀ اجتماعی ،رابطۀ مثبتی با سالمت روانی و جسمانی
دارد .پورتینگا )2006( 5در مطالعهای بر  22کشور اروپایی به این نتیجه دست یافت که اعتماد
اجتماعی و مشارکت مدنی در سطح فردی ،رابطۀ مثبتی با سالمتی دارد .به اعتقاد کاواچی 6و
همکاران ( )2004نیز سرمایۀ اجتماعی و شاخصهای آن مانند عضویت در سازمانها ،اعتماد
اجتماعی و مشارکت مدنی ،با وضعیت بهتر سالمت روانی در ارتباط است.

مباني و چارچوب نظری
سالمت اجتماعی ،ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط او
با دیگران ،نزدیکان و گروههای اجتماعیای است که او عضو آنهاست (کییز.)84 :2004 ،7
سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت ،به آن توجه شده
است .بلوک و برسلو 8برای نخستینبار در سال  ،1972در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی
پرداختند .آنها این مفهوم را با «درجۀ عملکرد اعضای جامعه» مترادف کردند ،شاخص سالمت
اجتماعی را ساختند و تالش کردند تا با طرح پرسشهای گوناگون در ابعاد جسمی ،روانی و
اجتماعی سالمت فردی ،به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند .این مفهوم را چند
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سال بعد دونالد 1و همکارانش در سال  1978مطرح کردند .استدالل آنها این بود که سالمت،
امری فراتر از گزارش عالئم بیماری ،میزان بیماریها و قابلیتهای کارکردی افراد است .به
عقیدة آنان ،سالمت اجتماعی ،درحقیقت بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب میشود و
ممکن است تابعی از آن باشد .سنجش محتوای سالمت اجتماعی ،از ابتدا از طریق تمرکز بر فرد
و در زمینۀ تعاملهای فردی (مثالً مالقات با دوستان) و مشارکت اجتماعی (مانند عضویت در
گروهها) سنجش شد .در اندازهگیری آنان ،ارکان عینی (مثالً تعداد دوستان) و ذهنی (مانند
کیفیت روابط دوستانه) هردو تعریف منظور شده بود .در زمینۀ سالمت اجتماعی ،از سالهای
 1995به بعد ،عالوهبر نگرش کلی و عام بر کیفیت سالمت در میان تمام افراد در کشورهای
صنعتی ،گرایش ویژهای در دو بعد سالمت روانی و سالمت اجتماعی آغاز شده است (جین
کیتس 2و همکاران.)16 :1384 ،
گلداسمیت ،3سالمت اجتماعی را ارزیابی رفتارهای معنادار مثبت و منفی فرد در ارتباط با
دیگران تعریف میکند و آن را یکی از اساسیترین شاخصهای سالمت هر کشوری میداند که
به کارایی فرد در جامعه منجر میشود (الرسون .)258 :1993 ،4الیکوک 5نیز سالمت اجتماعی را
بهصورت شرایط و رفاه فرد در شبکۀ روابط اجتماعی شامل خانواده ،اجتماع و ملت تعریف
میکند (خیرالهپور .)43 :1383 ،ژرژ گلیم 6معتقد است که سالمتی ،تنها به حالت ارگانیک فردی
مربوط نمیشود .او مینویسد« :باید به چیزی فراتر از جسم دیده دوخت تا بتوان آنچه برای
همین جسم بهنجار است ،مشخص کرد .آدم زنده در میان قوانین زندگی نمیکند؛ بلکه در بین
موجودات و وقایعی که این قوانین را متفاوت و متنوع میسازند ،به حیات خود ادامه میدهد».
وی معتقد است که سالمتی انسان هم با میزان تسلط وی بر محیط جسمانی و هم محیط
اجتماعی مرتبط است؛ بنابراین ،بیماری و سالمتی ،برحسب خواستها و انتظارهای محیط
زیست ما و میزان جاافتادگی ما در این محیط و روابط خانوادگی و حرفهای ما شکل میگیرند و
بهمعنای واقعی کلمه ،سالمت اجتماعی را تشکیل میدهند (سامآرام.)16 :1388 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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از سوی دیگر ،اعتماد یکی از عناصر ضروری است و غیراختیاری و ناآگاهانه نیست (پاتنام،
 .)292 :1380کلمن معتقد است اعتماد «قدرت عملکرد را تسهیل میکند»؛ عالوهبراین ،وی
اعتقاد دارد که اعتماد در متن کنشهای انسانی نمود مییابد؛ بهویژه آن دسته از کنشها که
جهتگیری معطوف به آینده دارند .نکتۀ شایان توجه کلمن این است که اعتماد بهطور ضمنی،
پیششرط اصلی مشارکت در رابطه شمرده میشود (کلمن.)29 :1377 ،1
اعتماد یکی از مهمترین شاخصها و نشانگرهای مؤثر سالمت و بهزیستی اجتماعی است.
بسیاری از فیلسوفان اجتماعی نظیر هیس و توکویل معتقدند که اعتماد ،پایۀ اساسی نظم
اجتماعی است که تنشهای اجتماعی را کاهش و انسجام را افزایش میدهد .ایدة اساسی این
است که اعتماد افراد به یکدیگر و اعتماد آنها به نهادهای اجتماعی ،همراه با شکلگیری
شبکههای اجتماعی سودمند ،آثار مثبتی بر سالمت جسمی و روانی افراد و همچنین بر کارایی
نظام دارد (شارعپور )5 -4 :1388 ،و درنهایت بر سالمت اجتماعی افراد جامعه اثرگذار است.
به اعتقاد کاواچی نیز اگر اعتماد اجتماعی در حد مطلوب باشد ،مشارکت افراد در
فعالیتهای اجتماعی افزایش مییابد و مشارکت بیشتر هم به دستیابی به امکانات رفاهی،
بهداشتی و آموزشی بیشتر منجر میشود (کاواچی و برکمن)31 :2001 ،2؛ عالوهبراین ،مشارکت
اجتماعی ناشی از اعتماد ،احساس شادابی فرد را تقویت میسازد و از این راه به بهبود سالمت
روانی و اجتماعی او کمک میکند (ترنر ،)10 :2003 ،3اما هنگامیکه مشارکت افراد ضعیف
است ،فراگیری بیاعتمادی ،پیامدهای مصیبتباری برای سالمتی و بهداشت (روانی) افراد دارد
(کاواچی و برکمن)31 :2001 ،؛ بنابراین ،یکی از مؤلفههای مهم و مؤثر در تحلیل سالمتی است؛
زیرا درصورت بیاعتمادی ،فرد در چارچوبهای اجتماعی جذب نمیشود و احساس میکند
هیچ فصل مشترکی بین ارزشهای فردی و اجتماعیاش وجود ندارد؛ بنابراین ،به محیط اطراف
خود و حتی ارزشها و هنجارهای جامعه بیاعتماد میشود (کاهش یکپارچگی اجتماعی).
همچنین ،احساس میکند سرنوشت جامعه به نیروهایی خارج از افراد آن وابسته است و برای
اجتماع ،پتانسیل بالقوهای در مسیر توسعه قائل نیست (کاهش شکوفایی اجتماعی) .با این تفکر،
شخص احساس میکند که جامعه آنقدر پیچیده است که قابلپیشبینی و درک نیست (کاهش
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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پیوستگی اجتماعی) و بنابراین ،نگرش مثبت خود به دیگران را از دست میدهد (کاهش پذیرش
اجتماعی) .هنگامیکه این نگرشها ایجاد شد ،فرد کارایی خود را از دست میدهد و احساس
میکند که نمیتواند نقش مهمی در آیندة جامعه داشته باشد (کاهش مشارکت اجتماعی) و
درنهایت ،سالمت اجتماعی فرد بهدلیل انزوا و بیگانگی کاهش مییابد .اعتماد اجتماعی با ایجاد
احساس امنیت ،حسنظن و خوشبینی ،زمینهساز شخصیت سالم و تعیینکنندة سالمت اجتماعی
افراد است؛ زیرا مانند یک سپر و عامل محافظتکننده عمل میکند و نگرانیهای اجتماعی را
کاهش میدهد.

فرضيههای پژوهش
 بین میزان اعتماد نهادی و سالمت اجتماعی زنان ،رابطه وجود دارد.
 بین میزان اعتماد بینشخصی و سالمت اجتماعی زنان ،رابطه وجود دارد.
 بین میزان اعتماد به محیط و سالمت اجتماعی زنان ،رابطه وجود دارد.
 بین میزان اعتماد تعمیمیافته و سالمت اجتماعی زنان ،رابطه وجود دارد.
 بین میزان اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی زنان ،رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
روش تحقیق ،پیمایشی مقطعی است .جامعۀ آماری ،زنان  18تا  60سالۀ شهر یزد هستند و آن-
گونهکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390نشان میدهد 172،256 ،نفرند .در این
پژوهش ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد؛ بنابراین ،حجم نمونۀ این تحقیق
(با ضریب اطمینان  95درصد ،دقت احتمالی  5درصد و واریانس بهدستآمده برای متغیر
سالمت اجتماعی در پیشآزمون) 288 ،نفر برآورد شد .برای نمونهگیری ،از روش نمونهگیری
خوشهای متناسب ( )PPSاستفاده شد؛ بدینصورت که ابتدا سه منطقۀ شهری یزد بهعنوان سه
خوشۀ اصلی درنظر گرفته شدند (منطقۀ  1شامل محدودة امامشهر ،فرودگاه ،سیدگلسرخ،
خلدبرین ،چاه ملکی ،منطقۀ  2شامل محدودة میدان امام حسین ،بلوار دانشجو ،میدان
امیرچخماق ،چهارراه سلمان و منطقۀ  3شامل محدودة صفاییه ،شهرک رزمندگان و آزادشهر) .در
مرحلۀ بعد ،خیابانها و میدانهای اصلی هر منطقه از شهر ،در حکم بلوک برای خوشهها درنظر
گرفته شدند (با توجه به حجم جمعیت هریک از مناطق ،حجم نمونه در منطقۀ  91 ،1نفر ،در
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منطقۀ  93 ،2نفر و در منطقۀ  104 ،3نفر درنظر گرفته شد) و در مرحلۀ آخر ،پاسخگویان به
روش تصادفی مطالعه شدند.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بود که براساس طیف لیکرت طراحی شد .برای تنظیم
پرسشنامه ،از پرسشنامۀ استاندارد سالمت اجتماعی کییز و پرسشنامۀ محققساختۀ اعتماد
اجتماعی استفاده شد .در این تحقیق ،از اعتبار محتوایی و برای سنجش پایایی متغیرها ،از آلفای
کرونباخ استفاده شد .میزان آلفا برای شاخص سالمت اجتماعی  0/75و برای متغیر اعتماد
اجتماعی  0/70بهدست آمد که بیانگر همبستگی درونی گویهها و پایایی ابزار پژوهش است.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده ،از نرمافزار  spssو  Amosاستفاده شد .توصیف
دادهها از طریق جدولهای فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره و تحلیل
استنباطی دادهها ،از طریق آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و مدل معادلۀ ساختاری
انجام گرفت.

جدول  .1تعريف نظری اعتماد اجتماعي

متغير

ابعاد

تعاريف نظری

اعتماد

اعتماد به افراد آشنا و افرادی که فرد عمدتاً با آنان در ارتباط است .اعتماد بینشخصی در روابط و تعاملهای اجتماعی معنا پیدا میکند ،توسعه

بینشخصی
اعتماد
اعتماد اجتماعی

تعمیمیافته
اعتماد نهادی

قابلیت اعتماد
به محیط

مییابد و تقویت میشود (امیرکافی.)14 :1380 ،
بهمعنای داشتن حسنظن نسبت به افراد جامعه (غریبهها) جدا از تعلق آنها به گروههای سنی ،جنسی ،قومی و قبیلهای است (افشانی و
همکاران.)66 :1388 ،
براساس تعریف گیدنز ،اعتماد به نهادها و سازمانهای دولتی و همچنین سازمانهای غیردولتی است (ذاکریهامانه.)208 :1390 ،
قابلیت اعتماد به محیط ،بیانگر میزان ریسکپذیری و قابلاعتماددانستن محیط زندگی است .اینکه فرد تا چه حد در امور مختلف ریسک
میکند ،دیگران را ضمانت میکند ،حرفهای دیگران را صادقانه میپندارد و در انتخاب دوستان جدید احساس نگرانی نمیکند ،نمودهایی از
اعتماد به محیط است (همان).

جدول  .2تعريف نظری سالمت اجتماعي

متغير

ابعاد

تعاريف نظری

انطباق

ارزیابی یک فرد با درنظرگرفتن کیفیت همراهی او با جامعۀ اطرافش انجام میگیرد (کییز)1998 ،؛ بنابراین ،یکپارچگی با دیگران در محیط و

اجتماعی

جامعه ،حاصل یک تجربۀ مشترک و شباهت با دیگران است (کییز و شاپیرو.)2004 ،

انسجام

درک این موضوع است که «جامعه را میتوان درک کرد و جامعه ،عقالنی و قابلپیشبینی است» (کییز.)123 :1998 ،

اجتماعی
سالمت اجتماعي

شکوفایی
اجتماعی

ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه است (کییز .)123 :1998 ،شکوفایی اجتماعی شامل درک افراد از این موضوع است که آنها از رشد اجتماعی
سود خواهند برد و نهادها و شکوفایی افراد حاضر در جامعه ،نوید توسعۀ بهینه میدهد (کییز و شاپیرو.)2004 ،
پذیرش دیگران ،نسخۀ اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگرشی مثبت به شخصیت خود دارند و جنبههای خوب و بد زندگی را توأمان

پذیرش
اجتماعی

میپذیرند ،دارای سالمت روانی و اجتماعی هستند .پذیرش اجتماعی شامل پذیرش دیگران ،اعتماد به خوببودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به
ماهیت انسانهاست که همۀ آنها سبب میشوند فرد در کنار سایر اعضای جامعه احساس راحتی کند .کسانیکه دیگران را میپذیرند ،به این درک
رسیدهاند که افراد بهطورکلی سازندهاند و همانگونهکه سالمت روانی شامل پذیرش خود میشود ،پذیرش دیگران به سالمت اجتماعی میانجامد
(حاتمی.)17 :1388 ،

مشارکت

باوری است که براساس آن ،فرد خود را عضو حیاتی اجتماع میداند و فکر میکند چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارد .این افراد تالش

اجتماعی

میکنند در دنیایی سهیم باشند که دیگران فقط بهدلیل انسانبودن برای آنان ارزش قائلاند (حاتمی.)20 :1388 ،
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شکل  .1مدل نظری پژوهش

یافتههای پژوهش
همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،بیشتر زنان نمونه متأهل و غیرشاغلاند.
جدول  .3توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ويژگيهای فردی پاسخگويان
متغير
وضعیت تأهل
وضعیت اشتغال

گروه

فراواني

درصد

مجرد

127

44/6

متأهل

158

54/9

شاغل

133

46/2

غیرشاغل

155

53/8

جدول  .4توزيع فراواني گويههای اعتماد اجتماعي
بسيار
پرسشها

ابعاد

کم

تاحدی

زياد

() 2

() 3

() 4

25/3

35/4

33/7

4/5

1/0

17/7

28/8

41/7

10/4

1/4

کم
() 1

 .1مدیران در جامعۀ ما چقدر به
وعدههایشان عمل میکنند؟
اعتماد نهادی

 .2مدیران در جامعۀ ما چقدر در
کارشان تخصص و مهارت دارند؟

بسيار
زياد
() 5

 .3مدیران در جامعۀ ما چقدر برای
حل مشکلهای مردم ،دوراندیشی
دارند؟

26/0

31/9

33/0

8/0

1/0
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ادامه جدول  .4توزيع فراواني گويههای اعتماد اجتماعي
بسيار
پرسشها

ابعاد

کم

تاحدی

زياد

() 2

() 3

() 4

6/9

14/6

36/8

29/5

12/2

6/6

17/4

41/3

24/3

10/4

17/0

31/3

37/8

9/0

4/9

کامالً

تا حدودی

بينظر

تا حدودی

کامالً

موافقم

موافقم

مخالفم

مخالفم

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

6/6

20/1

22/9

35/8

14/6

18/8

34/0

13/5

26/7

6/9

5/2

4/9

13/5

34/7

41/7

کم
() 1

 .4معلمان در جامعۀ ما چقدر قابل
اعتماد تعمیمیافته

اعتمادند؟
 .5پزشکان در جامعۀ ما چقدر قابل
اعتمادند؟
 .6رانندگان تاکسی در جامعۀ ما چقدر
قابل اعتمادند؟
گويهها

ابعاد

 .7وسایلم را بدون هیچ نگرانیای به
اعتماد بینشخصی

دوستانم قرض میدهم.
 .8امروزه آدم به نزدیکانش هم
نمیتواند اعتماد کند.
 .9خیلی دوست دارم با فامیل
رفتوآمد خانوادگی داشته باشیم.

بسيار
زياد
() 5

 .10االن وضعیت جامعه طوری شده
است که آدم به هرکسی نمیتواند

42/7

35/4

9/7

8/7

3/5

اعتماد به محیط

اعتماد کند.
 .11راستگویی و صداقت مدتها پیش
مرده است.
 .12امروزه روی قول و حرف کسی
نمیتوان حساب کرد.

23/6

33/0

14/6

22/6

6/3

22/2

40/6

17/0

17/7

2/4

در تحلیل دادهها ،گویههای  7و  9بدینصورت کدگذاری مجدد شدهاند )5( :کامالً موافقم،
( )4تا حدودی موافقم )3( ،نظری ندارم )2( ،تا حدودی مخالفم )1( ،کامالً مخالفم.
دادههای جدول  4نشان میدهد درمجموع ،اعتماد نهادی وضعیت مطلوبی ندارد و بیشتر
پاسخگویان ،ویژگیهای مثبت مسئوالن را در حد کم یا بسیار کم ارزیابی میکنند .اعتماد

 290مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،2تابستان 1394

تعمیمیافته در حد متوسط و باالتر از متوسط است ،اعتماد بینشخصی باالتر از متوسط و اعتماد
به محیط کمتر از متوسط است .همچنین براساس اطالعات جدول  ،5سالمت اجتماعی
پاسخگویان در بیشتر گویهها متوسط و کمی باالتر از متوسط است.
جدول  .5توزيع فراواني گويههای سالمت اجتماعي
گويهها

ابعاد

 .1درک اینکه در دنیا چه چیزی پیش
انطباق اجتماعی

خواهد آمد ،برایم دشوار است.
 .2تشکیالت اجتماعی مانند قانون و

کامالً

تا حدودی

نظری

تا حدودی

کامالً

موافقم

موافقم

ندارم

مخالفم

مخالفم

() 1

() 2

() 3

() 3

() 4

23/6

37/8

21/2

14/2

3/1

10/1

16/7

28/8

28/1

16/3

31/9

37/5

16/7

11/5

2/4

2 /8

3/1

9/7

33/0

51/4

2 /8

5/2

13/5

41/7

36/8

2 /8

7/6

19/8

44/4

25/3

59/0

32/3

7/3

1/0

0/3

5 /2

17/4

19/1

43/8

14/6

6 /6

15/3

27/8

27/8

22/6

7 /3

12/5

30/6

38/5

11/1

 .11افراد قابل اعتماد هستند.

11/5

29/2

24/7

26/4

8/3

 .12بهنظر من مردم مهرباناند.

4 /2

21/2

20/5

40/6

13/5

دولت در زندگی من بیتأثیر است.
 .3پیشبینی آنچه در آینده اتفاق
میافتد ،دشوار است.
 .4من متعلق به مجموعهای به نام

انسجام اجتماعی

جامعه هستم.
 .5من بخش مهمی از اجتماعم هستم.
 .6افراد جامعه برای من بهعنوان یک
شخص ارزش قائلاند.
 .7جامعه دائماً درحال تغییر است.

شکوفایی اجتماعی

 .8جامعه مکانی مفید و پربار برای
افراد است.
 .9پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد.
 .10دنیا امروزه مکان بهتری برای
زندگی افراد است.

پذیرش اجتماعی

 .13اغلب فرهنگها آنقدر عجیب و
بیگانهاند که من از آنها سر

18/8

33/0

30/9

14/6

2/8

درنمیآورم.
 .14بهنظر من مردم خودمحورند.

15/3

37/5

33/3

11/8

2/1

 .15مردم این روزها متقلبتر شدهاند.

35/8

38/2

17/7

5/2

3/1
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ادامه جدول  .5توزيع فراواني گويههای سالمت اجتماعي
گويهها

ابعاد

 .16من میتوانم کارهای ارزشمندی
به دنیا عرضه کنم.

کامالً

تا حدودی

نظری

تا حدودی

کامالً

موافقم

موافقم

ندارم

مخالفم

مخالفم

() 1

() 2

() 3

() 3

() 4

2 /8

11/8

25/3

44/1

16/0

0 /9

13/5

25/3

31/6

20/5

 .17فقط محققان میتوانند آنچه
مشارکت اجتماعی

پیرامون دنیای اطرافشان رخ میدهد،
درک کنند.
 .18فعالیتهای روزمرة من هیچ
نتیجۀ ارزندهای برای جامعه ندارد.
 .19من محصول ارزشمندی برای
ارائه به جامعه ندارم.
 .20من زمان و توان الزم برای ارائۀ
محصولی ارزنده به جامعه را ندارم.

8 /3

14/2

24/7

35/4

17/4

12/5

18/4

24/0

28/8

16/3

12/5

20/1

23/6

28/1

15/6

گویههای  12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4و  16بدینصورت کدگذاری مجدد شدهاند )5( :کامالً
موافقم )4( ،تا حدودی موافقم )3( ،نظری ندارم )2( ،تا حدودی مخالفم )1( ،کامالً مخالفم.
جدول  ،6آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب ابعاد دو متغیر اصلی تحقیق ،یعنی میزان
سالمت اجتماعی و اعتماد اجتماعی را نشان میدهد .در میان ابعاد اعتماد اجتماعی ،اعتماد
بینشخصی با میانگین  10/03درصد بیشترین و قابلیت اعتماد به محیط با میانگین  6/87درصد
کمترین میزان را بهخود اختصاص دادهاند .در بررسی ابعاد سالمت اجتماعی و میانگینهای
محاسبهشده ،بررسی انطباق اجتماعی زنان نشان داد میانگین انطباق اجتماعی در دامنه ( 3تا ،)15
اندکی کمتر از حد متوسط است .در بررسی انسجام اجتماعی زنان مشخص شد میانگین
بهدستآمده ( 12/14در دامنۀ نمرات  3تا  ،)15باالتر از سطح متوسط است .محاسبه و ارزیابی
شکوفایی اجتماعی زنان نشان داد که زنان بهلحاظ شکوفایی اجتماعی ،باالتر از سطح متوسط
قرار دارند (میانگین  ،11/75دامنۀ نمرات  4تا  .)17در بررسی پذیرش اجتماعی زنان مشخص
شد میانگین بهدستآمدة پذیرش اجتماعی ،اندکی باالتر از متوسط است (میانگین  13/28در
دامنۀ نمرات  5تا  .)21در بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان نیز مشخص شد مشارکت
اجتماعی باالتر از سطح متوسط قرار دارد (میانگین  16/71در دامنۀ نمرات  5تا .)25
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جدول  .6آمارههای توصيفي ابعاد سالمت اجتماعي و اعتماد اجتماعي
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

اعتماد بینشخصی

10/03

2/148

3

15

اعتماد تعمیمیافته

8/93

2/417

3

15

اعتماد نهادی

6/95

2/336

3

13

قابلیت اعتماد به محیط

6/87

2/835

3

15

انطباق اجتماعی

7/74

2/273

3

15

انسجام اجتماعی

12/14

2/365

3

15

شکوفایی اجتماعی

11/75

2/140

4

17

پذیرش اجتماعی

13/28

2/973

5

21

مشارکت اجتماعی

16/71

4/166

5

25

متغیر مستقل پژوهش حاضر ،میزان اعتماد اجتماعی و ابعاد چهارگانۀ آن است .برای بررسی
رابطۀ این متغیر و ابعاد آن با میزان سالمت اجتماعی ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .نتایج این آزمونها در جدول زیر مشاهده میشود:
جدول  .7ماتريس همبستگي سالمت اجتماعي و اعتماد اجتماعي
1

متغير
سالمت اجتماعی

2

4

1

اعتماد بینشخصی

***

0/310

اعتماد تعمیمیافته

***

0/296

اعتماد نهادی

***

0/261

قابلیت اعتماد به محیط

***

0/369

اعتماد اجتماعی

***

0/482

p<0/001

3

5

6

1
0/112
0/077
***

0/281

***

0/544

1
***

0/270

***

0/248

***

0/633

1
***

0/294

***

0/634

1
***

0/750

1

***

یافتههای جدول  7نشان میدهد بین ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی و میزان سالمت اجتماعی
رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بهعبارت دیگر ،با افزایش سطح هریک از مؤلفههای
اعتماد اجتماعی ،میزان سالمت اجتماعی زنان نیز افزایش مییابد .در میان ابعاد مختلف اعتماد
اجتماعی ،بعد قابلیت اعتماد به محیط ( )r=0/369قویترین و بعد اعتماد نهادی ()r=0/261
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ضعیفترین رابطه را با میزان سالمت اجتماعی دارند .همبستگی مثبت و معنادار شاخص
سالمت اجتماعی با تمام ابعاد سالمت اجتماعی در جهت مورد انتظار است.

تبيين سالمت اجتماعي براساس اعتماد اجتماعي
فرضیۀ اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ سالمت اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته و اعتماد
اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل است .با توجه به سطوح سنجش هردو سازه ،برای بررسی رابطۀ
اعتماد اجتماعی کل با سالمت اجتماعی کل و نیز بررسی رابطۀ خردهمقیاسهای اعتماد اجتماعی
با سالمت اجتماعی ،از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدولهای  8و  9مشاهده
میشود.
جدول  .8تبيين سالمت اجتماعي براساس اعتماد اجتماعي
متغير

T

)Sig (t

Beta

B

مقدار ثابت

39/266

-

16/016

0/000

اعتماد اجتماعی

0/682

0/482

9/292

0/000

R

R2

مقدار

0/482

0/232

86/333

F

)Sig (F

0/000

براساس دادههای جدول  ،8ضریب همبستگی چندگانه  0/482و ضریب تبیین  0/232است
که نشان میدهد ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی 23 ،درصد واریانس سالمت اجتماعی را تبیین
میکنند .براساس ضرایب بتای استانداردشده ،متغیرهای قابلیت اعتماد به محیط با ضریب بتای
 ،0/22اعتماد بینشخصی با ضریب بتای  ،0/21اعتماد تعمیمیافته با ضریب بتای  0/18و اعتماد
نهادی با ضریب بتای  ،0/12بهترتیب بیشترین سهم را در تبیین سالمت اجتماعی دارند.
جدول  .9تبيين سالمت اجتماعي براساس ابعاد اعتماد اجتماعي
متغير

B

Beta

t

)Sig(t

مقدار ثابت

38/333

-

13/719

0/000

اعتماد بینشخصی

0/909

0/21

4/027

0/000

اعتماد تعمیمیافته

0/670

0/18

3/304

0/001

اعتماد نهادی

0/482

0/12

2/264

0/024

قابلیت اعتماد به محیط

0/705

0/22

3/918

0/000

R

0/488

R2

0/238

مقدار

F

21/997

)Sig(F

0/000
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مدلسازی معادلههای ساختاری
برای اندازهگیری میزان حمایت دادههای گردآوریشده از مدل نظری تحقیق و نیز برای بررسی
میزان همخوانی مدل تدوینشده با واقعیت ،از مدل معادلۀ ساختاری استفاده شد .همانطورکه در
نمودار  2مشاهده میشود ،قابلیت اعتماد به محیط ،مهمترین مؤلفۀ متغیر مکنون اعتماد اجتماعی
و پذیرش اجتماعی مهمترین مؤلفۀ متغیر مکنون سالمت اجتماعی است .همچنین ،اعتماد
اجتماعی ،تأثیر مستقیم و معناداری بر سالمت اجتماعی زنان دارد؛ بهعبارت دیگر ،با افزایش
اعتماد اجتماعی ،سالمت اجتماعی نیز افزایش مییابد.

شکل  .2مدل معادلة ساختاری رابطة اعتماد اجتماعي و سالمت اجتماعي

برای بررسی برازش مدل پیشنهادی ،از چند شاخص استفاده شد .براساس قرارداد ،مقدار
 IFI ،NNFI ،GFIو  CFIباید برابر یا بزرگتر از  0/90باشد تا مدل پذیرفته شود .در مدل
حاضر ،شاخصهای مزبور بیشتر از  0/9شد که مطلوبیت برازش مدل را نشان میدهد.
جدول  .10شاخصهای نيکويي برازش
شاخص

GFI

CFI

NNFI

IFI

مقدار

0/90

0/93

0/92

0/91
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نتيجهگيری
این پژوهش ،بهمنظور مطالعه و بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی با سالمت اجتماعی زنان شهر یزد
انجام گرفت و در آن 288 ،نفر از زنان  18تا  60سالۀ شهر یزد بررسی شدند .سالمت اجتماعی
بهعنوان پدیدهای اجتماعی -زیستی ،نهتنها در کیفیت زندگی اجتماعی تکتک زنان نقش دارد،
بلکه برای کل افراد جامعه و درنتیجه ،محیط اجتماعی ،زندگی سالم و مثبتی را فراهم میکند.
سالمت اجتماعی ،هم در سطح فردی و خانواده و هم در سطوح اجتماعی ،آثار مختلفی برجای
میگذارد و محور سنجش سالمت در جوامع مختلف بهشمار میآید و بنابراین ،اهمیت بسیار
دارد .همچنین ،اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفههای مهمی است که در تحلیل سالمت اجتماعی
مؤثر است؛ بههمینسبب ،در این پژوهش ،به بررسی ارتباط اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی
زنان پرداخته شد.
باتوجه به آنچه گفته شد ،نتایج زیر را میتوان بیان کرد:
یافتهها با پیشینۀ نظری و تجربی تحقیق همراستاست و بیانگر ارتباط معنادار اعتماد اجتماعی
و ابعاد آن با سالمت اجتماعی است که بهتفکیک بیان میشود.
با توجه به نتایج آزمون فرضیۀ اول ،بین میزان اعتماد نهادی و سالمت اجتماعی در بین زنان،
رابطه وجود دارد که با نتایج حاصل از تحقیقات شربتیان ( )1391و هزارجریبی ()1391
همخوانی دارد.
فرضیۀ دوم (بین میزان اعتماد بینشخصی و سالمت اجتماعی ،در بین زنان رابطه وجود
دارد) نیز تأیید میشود و با نتایج تحقیقات شربتیان ( )1391و هزارجریبی ( ،)1391نگیوست و
همکاران ( )2012و پورتینگا ( )2006همراستاست.
فرضیۀ سوم (بین میزان اعتماد به محیط و سالمت اجتماعی در بین زنان رابطه وجود دارد)
نیز تأیید میشود که با نتایج پژوهشهای ایلگار ( )2011و امینی رارانی و همکاران ()1390
همخوانی دارد؛ عالوهبراین ،نتایج تحلیلهای رگرسیون نیز نشان میدهند که از بین متغیرهای
موجود در معادله ،متغیر قابلیت اعتماد به محیط ( ،)β=0/22بیشترین سهم را در تبیین سالمت
اجتماعی دارد.
فرضیۀ چهارم (بین میزان اعتماد تعمیمیافته و سالمت اجتماعی در بین زنان رابطه وجود
دارد) نیز مانند سایر فرضیهها تأیید میشود که با نتایج مطالعههای شربتیان ( )1391و
هزارجریبی ( )1391همراستاست.
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درنهایت ،فرضیۀ اصلی تحقیق (بین میزان اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی زنان رابطه
وجود دارد) نیز تأیید میشود که با نتایج پژوهشهای سفیری و منصوریان ( ،)1393زکی و
خشوعی ( ،)1392علمی ( ،)2014گروزن و همکاران ( ،)2011گیلبرت ( ،)2008هارفام و
همکاران ( ،)2004کاواچی و همکاران ( )1999و خواجهدادی ( )1387همخوانی دارد .نتایج
مدل معادلۀ ساختاری نیز بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین اعتماد اجتماعی و سالمت
اجتماعی است.
یافتههای نظری نیز بیانگر همبستگی باالی میزان اعتماد اجتماعی افراد هر جامعه با سالمت
اجتماعی است .در این میان ،نظریهپردازانی مانند کاواچی ،برکمن ،گروزن و دورکیم ،سالمت
اجتماعی را امری مهم قلمداد میکنند و اعتماد اجتماعی را یکی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت
اجتماعی بهشمار میآورند.
اعتماد اجتماعی ،تأثیر شایان توجهی بر سالمت اجتماعی زنان دارد؛ زیرا اعتماد ،اضطراب را
در زنان کاهش میدهد و زنان دارای اعتماد باال ،از دانش و مهارت باالتر و درنتیجه ،از سالمت
مطلوبتری برخوردارند .همچنین ،با افزایش اعتماد در بین زنان ،روابط اجتماعی و مشارکت
زنان بیشتر میشود و اعتماد به آنها کمک میکند تا در شرایط نامطلوب و ناراحتی ،احساس
شادابی و نشاط داشته باشند ،اما در صورت بیاعتمادی ،زنان از نظر سالمت اجتماعی در
وضعیت نامطلوبی قرار میگیرند.
بنابراین ،اعتماد پیششرط تحقق سالمت اجتماعی زنان است که با چند سازوکار بر سالمت
آنان تأثیر میگذارد:
 .1میانجیگری شبکههای اجتماعی (اعضای خانواده ،گروهها و اجتماعهای مختلف)؛ زیرا
زنان برخوردار از اعتماد اجتماعی ،پیوند قویتری با افراد جامعه دارند و درنهایت ،از
شبکههای حمایتی گستردهای که خود سبب افزایش سالمت اجتماعی زنان میشود،
بهرهمند میشوند؛
 .2افزایش احساس امنیت :اعتماد اجتماعی ،احساس تعلق به جامعه را در زنان افزایش
میدهد و با افزایش احساس امنیت ،بر وضعیت سالمت اجتماعی آنان اثر مثبت می
گذارد.
 .3افزایش پیشبینیپذیری :اعتماد با تأثیر بر ادراک زنان از پیشبینیپذیری جامعه ،قابلیت
پذیرش دیگران و حس یگانگی با جامعه ،قادر به ارتقای سالمت اجتماعی زنان است.
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 .4کاهش فشارهای اجتماعی :اعتماد اجتماعی ،در شرایط نامطلوب به زنان کمک میکند
که بهکمک افرادی که به آنها اعتماد دارند ،فشارهای اجتماعی برآمده از چنین شرایطی
را کاهش دهند و سالمت اجتماعی خود را بهبود بخشند.
 .5معنادهی به زندگی :اعتماد اجتماعی به زندگی زنان معنا و مفهوم میبخشد و زندگی
آنان را سادهتر میکند و از این طریق ،به سالمت اجتماعی زنان کمک میکند.
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