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 چکيده
 ،یاجتماع سالمتشده است.  لیمهم و حساس تبد یزنان به موضوع یسالمت اجتماع امروزه

در عصر  ،همچنین. ردیگ یم شهیر یمتعدد یاجتماع عوامل از و است جامعه طیشرا بازتاب

پژوهش  رو،نیا ازشده است.  لیتبد یجوامع انسان یبرا یاتیح یبه موضوع ،حاضر اعتماد

. بپردازد زدیزنان شهر  یسالمت اجتماع اب یاعتماد اجتماع ۀابطر یآن است تا به بررس برحاضر 

انتخاب  زن 288 ،(PPSمتناسب ) یا خوشه یریگ با نمونه و شیمایروش پ به ،پژوهش نیدر ا

و سالمت  یاعتماد اجتماع نیب یمیمعنادار و مستق ارتباطآن است که  انگریب ها افتهیشدند. 

را  یسالمت اجتماع انسیدرصد وار 23 ،یاعتماد اجتماعمختلف  ابعادوجود دارد و  یاجتماع

 ،(=22/0β) طیاعتماد به مح تیقابل یرهایمتغ ،استانداردشده یبتا بیضرا براساس. کنندیم نییتب

 بیترت(، به=12/0β) ینهاد اعتماد( و =18/0β) افتهی میتعم اعتماد ،(=21/0β) یشخص نیب اعتماد

 یهاهمعادل یساز مدل جینتا ن،یبراعالوه ؛دارند یجتماعسالمت ا نییسهم را در تب نیشتریب

 .ابدییم شیافزا زین یاجتماع سالمت، یاجتماع اعتماد شیبا افزا که نشان داد یساختار

 .یسالمت اجتماع زنان، ،یاعتماد نهاد افته،ی میاعتماد تعم ،یاجتماع اعتماد :یديکل یهاواژه

 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 مسئول(، سندةینوعلوم اجتماعی دانشگاه یزد ) دانشکدهاسی، دانشیار شن دکتری جامعه .1

 Email: afshanialireza@yazd.ac.ir 
 Email: hamideh_shiri70@yahoo.comشناسی دانشگاه یزد،  دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه .2
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 مسئله انيب

از کشورها به آن  یاریبس شمندانیاست که اند یمهم اریبس هایضوعمو از یکی سالمت، امروزه

 داشتن یمعنابهسالمت (. 1981 ،3دوباس ؛1990 ،2استودارت و اوانز ؛1981 ،1ری)کول پردازندیم

معنا و مفهوم  بر ،یاست و در هر فرهنگ یو اجتماع ی، روانیجسم یستیاز بهز ییباال ۀدرج

 یمعن ةدربردارند ،است Hela نیالت ةکه برگرفته از واژ Health. اصطالح دارد داللت ای ویژه

سالمت  ،اساسنیفرد است. برا شی، صحت و آساتم، سالیابعاد تندرست انگریکامل است که ب

مردم آن جامعه از سالمت  یتلقبه حس مشترک و  یا تا اندازه یا است که در هر جامعه یا دهیپد

شده  انیسالمت ب یبرا یمتعدد فیتعار ،گوناگون یها گروهدر جوامع و  ن،یبنابرا د؛گرد یبازم

است که  ییایپو اریبس میاز مفاه یکی ،سالمت .(244: 1383و صدرالسادات،  یاست )سجاد

به  زیبهداشت از آن ن یسازمان جهان فیچنانکه تعر شود؛ یروز بر دامنه و ابعاد آن افزوده م روزبه

 یکدیگر تأثیر بر ،است. ابعاد سالمت افتهیبسط  یمعنو راًیو اخ ی، اجتماعی، روانیابعاد جسم

دارد  رانهیشگیپ آثار ،یو روان یبر دو بعد جسم ،سالمت یبعد اجتماع ،مثال یراب ؛متقابل دارند

و  یدر کنار سالمت جسمان ،یسالمت اجتماع ن،یبنابرا ؛(1948 ،4ی)سازمان بهداشت جهان

شخص را  یزمان ،درواقع .جامعه است یعمومسالمت  ةدهند لیاز سه رکن تشک یکی ،یروان

خود را در حد  یاجتماع یها و نقش ها تیکه بتواند فعال دانیممی یواجد سالمت اجتماع

 یی)فدا کندارتباط برقرار  با آن و ی اتصال یابداجتماع یبا جامعه و هنجارها ،دهد انجاممتعارف 

و  8، انطباق7، مشارکت6رشی، پذ5نسجامبعد ا پنج یدارا ،ی(. سالمت اجتماع8: 1386، یمهربان

 است. یاجتماع 9ییشکوفا

 یضرور یانسان است و شرط اتیابعاد ح نیتر از مهم ،یجمع یا یصورت فرد سالمت به

کامل داشته  تیفعال توانند یم یها درصورت . انسانرودیم شماربه یاجتماع یها نقش یفایا یبرا

و همکاران،  ریها را سالم بداند )وداده هم جامعه آنباشند که هم خود را سالم احساس کنند و 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Culyer 
2. Evans and Stoddart 
3. DuBos 
4. WHO 
5. Coherence 
6. Acceptance 
7. Contribution 
8. Integration 
9. Actualization 
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در توسعه و و رفاه  ییربنایز میاز مفاه ،مادران ژهیو سالمت زنان به ان،یم نیا در(. 134: 1387

 ،آنان تیاهم که یدرحال ؛هستند یبعد یها نسل لیزنان کف نیاست. همچن یاجتماع -یاقتصاد

 (.2008، 1انیک )مک ماند یم یباق یخفکمرنگ و م ،مردانه یها تیریاغلب پشت مد

بهتر از امکانات و  ،از اوقات یاریاست که در بس یاجتماع یزندگ ةاعتماد شالود ،همچنین

 . درمقابل،سازدیسالمت افراد جامعه را فراهم م یارتقا ۀنیو زم کندیعمل م یپزشک زاتیتجه

را  افراد یکه سالمت اجتماع هاست ینابسامان و هایاز گرفتار یاریبس ۀسرچشم یاعتماد یب

 یا گونه به ؛و سالمت وجود دارد یاعتماد اجتماع انیمتقابل م ریتأث ینوع ،. درواقعکند یم دیتهد

. شودیم مطرح یدگرخواه و دیام ،یهمکار صداقت، مانند یمیمفاه ،یاجتماع اعتماد همراهبه که

 ،یهمبستگ ینوع هست، اعتماد که یا. در جامعهستها سالمت آن نگرابی افراد،در  ها یژگیو نیا

بهبود  ت،یآرامش و درنها شیموجب افزا یهمدل نیوفاق و ارتباط وجود دارد. ا ،یهمدل

 یابیباورند که دست نیمحققان بر ا ،میان نی. در اشود یافراد جامعه م یسالمت اجتماع تیوضع

که  یزنان تیوضع و یتیجنس یها بدون توجه به تفاوت ،بهداشت و سالمت در جهان ۀبه توسع

 .ستین ریپذامکان هستند،رو  روبه یشتریپرخطر ب یو رفتارها یاجتماع یهامشکل ها، یبا نابرابر

 آنان. رندیگیم قرار یاجتماع و یروان مسائل درمعرض مردان از شتریب متعدد، لیدال به زنان

 درآمد کسب بار از یبخش و دارند برعهده را گرانید از مراقبت و یمادر ،یهمسر یهانقش

نقش یفایا لیدلبه زنان، یاجتماع سالمت به توجه ن،یبنابرا کشند؛یم دوشبه زین را خانوارها

ینم مناسب و یکاف یاجتماع سالمت بدون زنان ن،یبراعالوه است؛ یضرور آنان متعدد یها

 ۀنیزم در فعال یمشارکت و کنند فایا مؤثر یا گونه به را خود یاجتماع و یفرد یهانقش توانند

 خودیخودتنها به نه ،زنان یسالمت ۀمسئل ن،یبنابرا باشند؛ داشته جامعه و خانواده سالمت یارتقا

 سالمت ب،یترتنیبلکه سالمت هر جامعه در گرو سالمت خانواده است؛ بد است، ارزشمند

 یهاالشچ با مسئله نیا امروزه ن،یا توسعه است. باوجود شرط شیاساس خانواده و پ زنان،

 کاهش بیانگر ران،یا در ریاخ یهاسال یها پژوهش که یطور به ؛رو شده است روبه یادیز

 همکاران، و یمنتظر) است زدی شهر جمله از شهرها از یبعض ساکنان یسالمت به توجه ریچشمگ

 رانده هیحاش به سالمت ۀمسئل زد،ی شهر در رسدیم نظربه. (1392 همکاران، و یوامق ؛1391

 ؛1391 همکاران، و یطاووس) دهندیم تیاهم کمتر خود یسالمت به شهر نیا مردم و است شده

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Mackian 
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 سالمت با یاجتماع اعتماد ۀرابط یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف (.1391 همکاران، و یمنتظر

 .است زدی شهر زنان یاجتماع

 پژوهش ةنيشيپ
( 1394) ورز کیو ن پناه زدانهای متعددی انجام گرفته است. یدر زمینۀ سالمت اجتماعی، پژوهش

 یاجتماع سالمت ،جینتابراساس  .باهنر کرمان انجام دادند دیدانشگاه شه انیبر دانشجو یا مطالعه

مؤثر قلمداد شده است که  یرهایاز متغ یکی ی،و اعتماد اجتماع است در حد متوسط انیدانشجو

در  (1393) منصوریانو  سفیری داشته است. انیدانشجو یبا سالمت اجتماع یمعنادار یهمبستگ

 تیهو مانند رهایمتغ گریبا د سهیمقا اعتماد، در ریکه متغ ندرسید تیجهن نیبه ا یبررس کی

 داشته است. یبر سالمت اجتماع یشتریب ریتأث ی،اجتماع یتیجنس تیو هو یشخص یتیجنس

شهروندان  میان در را و عوامل مؤثر بر آن یسالمت اجتماع (1392) یو خشوع یزک

 یاد اجتماعو اعتم یسالمت اجتماع نیپژوهش نشان داد که ب نیا جی. نتابررسی کردند یاصفهان

 یها مؤلفه ییمعنا وندیپ درمورد یا ( مطالعه1391) انیشربت وجود دارد. یو معنادار میمستق ۀرابط

نور  امیدانشگاه پ انیدانشجو نیدر ب یاز سالمت اجتماع یمند بهره زانیو م یاجتماع یۀسرما

 دارامعن ایهرابط یبا سالمت اجتماع یاجتماع یۀتمام ابعاد سرما ،جینتا براساس مشهد انجام داد.

اعتماد و مشارکت  ریدو متغ ۀلیوس به ی،سالمت اجتماع انسیوار هایرییدرصد از تغ 59دارند و 

 .دنشو یم نییتب یاجتماع

 یکه از طرح مل یاجتماع یۀمربوط به سرما یها داده ،(1390و همکاران ) یراران ینیام

مربوط به سالمت  یها بود و دادهشده  یآور جمع رانیدر ا یاجتماع یۀو سنجش سرما یبررس

کل  یو سالمت اجتماع یاجتماع یۀسرما نیرابطۀ ب پژوهش، در این کردند. لیرا تحل یاجتماع

 ینیچ انییو روستا انیشهر یسالمت ی دربارةا ( مطالعه2014) 1چن و منگ .شد دییتأ رانیدر ا

؛ ندبرخوردار یشتریب ید، از سالمتاعتما یطق با سطح باالاافراد در من نشان داد جینتا .ندانجام داد

و  2 وستینگ کامالً معکوس است. یسالمت تیوضع ،اعتماد نییپا سطحطق با ادر من ترتیب،بدین

 75 و 65 گروه دوسالمت در  با یمثبت ۀرابط ی،فردنیب اعتمادنشان دادند  زی( ن2012همکاران )

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Meng  & Chen  

2. Nyqvist 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=خديجه+سفيري
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=فاطمه+منصوريان
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24531015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24531015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24531015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24531015
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در نمونۀ  ینرخ سالمت فرد ی بااجتماع یۀارتباط سرما ی( به بررس2011) 1لگاریا .دارد ساله

و  یاجتماع یۀارتباط سرما ها لیتوسعه پرداخت. تحل ثروتمند و درحال یاز کشورها یمتنوع

 ،زنان نیدر ب یاجتماع یۀسرما یایداشت که مزا نیو داللت بر ا نشان داد در کشورهارا  یسالمت

  است. شتریاز مردان ب

 ییاروپا یدر کشورها را و سالمت یاجتماع یۀسرماارتباط  ،(2011ن )او همکار 2گروزن

 3لبرتیگ رابطه وجود دارد. ،و سالمت یاجتماع یۀابعاد سرما نیب نشان دادند و بررسی کردند

 ایرابطه و نشان داد و سالمت انجام داد یاجتماع یۀسرما لیبا عنوان فراتحل یا مطالعه (،2008)

( در 2007و همکاران ) 4پیی دارد. و سالمت وجود یاجتماع یۀسرما نیاما مثبت ب ،فیضع

 یو جسمان یبا سالمت روان یمثبت ۀرابط ی،اجتماع یۀنشان دادند سرما نیچدر  یطول یپژوهش

که اعتماد  افتیدست  جهینت نیبه ا ییکشور اروپا 22بر  یا ( در مطالعه2006) 5نگایپورت دارد.

و  6یکاواچبه اعتقاد  د.ردا یبا سالمت یمثبت ۀرابط ی،در سطح فرد یو مشارکت مدن یاجتماع

ها، اعتماد  در سازمان تیعضو مانندآن  یها و شاخص یاجتماع یۀسرما زی( ن2004همکاران )

 است. ارتباط در یبهتر سالمت روان تیبا وضع ی،و مشارکت مدن یاجتماع

 ینظر ي و چارچوبمبان

روابط او  تیفیک عملکردش در اجتماع و یو شناخت فرد از چگونگ یابیارز ی،سالمت اجتماع

(. 84: 2004 ،7زییهاست )ک که او عضو آن است ای یاجتماع یها و گروه کانی، نزدگرانیبا د

 هشدتوجه  ، به آنسالمت یو روان یاست که در کنار ابعاد جسم یمفهوم ،یاجتماع سالمت

 یبه مفهوم سالمت اجتماع یدر پژوهش ،1972 سال در بارننخستی یبرا 8است. بلوک و برسلو

شاخص سالمت  ند،مترادف کرد «جامعه یعملکرد اعضا ۀدرج»را با  مفهوماین  هاآن. پرداختند

و  یروان ،یگوناگون در ابعاد جسم یها را ساختند و تالش کردند تا با طرح پرسش یاجتماع

مفهوم را چند  نیو عملکرد فرد در جامعه برسند. ا تیفعال زانیبه م ،یسالمت فرد یاجتماع

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Elgar 
2. Groezen 
3. Gilbert 
4. Yip 
5. Poortinga 
6. Kawachi 
7. Keyese 
8. Beloc & Berslo  
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 ،بود که سالمت نیها ا استدالل آن .مطرح کردند 1978و همکارانش در سال  1نالددوسال بعد 

ه افراد است. ب یکارکرد یها تیو قابل ها یماریب زانیم ،یماریب ئمفراتر از گزارش عال یامر

و  شود یاز ارکان وضع سالمت محسوب م یبخش قتیدرحق ی،سالمت اجتماع ،آنان عقیدة

 فردتمرکز بر  قیاز ابتدا از طر ی،سالمت اجتماع ید. سنجش محتوااز آن باش یتابع ممکن است

در  تی)مانند عضو ی)مثالً مالقات با دوستان( و مشارکت اجتماع یفرد هایتعاملزمینۀ و در 

 مانند) ی)مثالً تعداد دوستان( و ذهن ینیارکان ع ،آنان یریگ در اندازه شد.ها( سنجش  گروه

 یها از سال ی،اجتماع سالمتدر زمینۀ منظور شده بود.  فیعرت دوروابط دوستانه( هر تیفیک

 یتمام افراد در کشورها انیسالمت در م تیفیو عام بر ک ینگرش کل برعالوه ،به بعد 1995

 نیده است )جشآغاز  یو سالمت اجتماع یسالمت روان عدبدر دو  ای ویژه شیگرا ی،صنعت

 (.16: 1384 ،و همکاران 2تسیک

فرد در ارتباط با  یمثبت و منف دارامعن یرفتارها یابیرا ارز یت اجتماعسالم ،3تیگلداسم

که  نددا یم یسالمت هر کشور یها شاخص نیتر یاز اساس یکیو آن را  دکن یم فیتعر گرانید

را  یسالمت اجتماع زین 5کوکی(. ال258: 1993 ،4)الرسون شود یممنجر در جامعه  فرد ییکارا به

 فیخانواده، اجتماع و ملت تعر شامل یاجتماع روابط ۀشبکد در و رفاه فر طیصورت شرا به

 یفرد کیتنها به حالت ارگان ی،که سالمت است معتقد 6میگل ژرژ (.43: 1383 پور، رالهی)خ کند یم

 یدوخت تا بتوان آنچه برا دهیفراتر از جسم د یزیبه چ دیبا» :سدینو ی. او مشود یمربوط نم

 نیبلکه در ب ؛کند ینم یزندگ نیقوان انیرد. آدم زنده در ممشخص ک ،جسم بهنجار است نیهم

 .«دهد یخود ادامه م اتیبه ح ،سازند یرا متفاوت و متنوع م نیقوان نیکه ا یعیموجودات و وقا

 ی و هم محیطجسمان طیبر مح یتسلط و زانیم باهم انسان  یمعتقد است که سالمت یو

 طیمح هایانتظار و هابرحسب خواست ی،متو سال یماریب ،نیبنابرا ؛مرتبط است یاجتماع

و  رندیگ یما شکل م یا و حرفه یو روابط خانوادگ طیمح نیما در ا یجاافتادگ زانیما و م ستیز

 (.16: 1388 آرام،)سام دهند یم لیرا تشک یسالمت اجتماع ،کلمه یواقع یمعنابه

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Doonald 
2. GeneKitts 
3. Goldsmith 
4. Larson 
5. Lykvk 
6. Georges Canguilhem 
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)پاتنام،  ستیاآگاهانه نو ن یاریراختیاست و غ یاز عناصر ضرور یکیاعتماد  ،گرید سوی از

 یو ،نیبراعالوه ؛«کند یم لیرا تسه دقدرت عملکر»(. کلمن معتقد است اعتماد 292: 1380

ها که  آن دسته از کنش ویژه به ؛دیاب ینمود م یانسان یها اعتقاد دارد که اعتماد در متن کنش

 ی،طور ضمن تماد بهاست که اع نیتوجه کلمن ا شایان ۀنکت .دارند ندهیمعطوف به آ یریگ جهت

 (.29: 1377، 1)کلمن شود یشمرده م همشارکت در رابط یاصل شرط شیپ

است.  یاجتماع یستیمؤثر سالمت و بهز یها و نشانگرها شاخص نیتر از مهم یکی اعتماد

نظم  یاساس یۀمعتقدند که اعتماد، پا لیو توکو سیه رینظ یاجتماع لسوفانیاز ف یاریبس

 نیا یاساس ةدی. ادهد یم شیرا کاهش و انسجام را افزا یاجتماع یها تنش که است یاجتماع

 یریگ همراه با شکل ی،اجتماع یها به نهادها و اعتماد آن گریکدیاست که اعتماد افراد به 

 ییبر کارا نیافراد و همچن یو روان یبر سالمت جسم یمثبت آثار ،سودمند یاجتماع یها شبکه

 .استافراد جامعه اثرگذار  یبر سالمت اجتماع تی( و درنها5 -4 :1388پور،  شارعد )رنظام دا

مشارکت افراد در  ،در حد مطلوب باشد یاگر اعتماد اجتماع زین یبه اعتقاد کاواچ

، یبه امکانات رفاه یابیهم به دست شتریو مشارکت ب یابدافزایش می یاجتماع یها تیفعال

مشارکت  ،نیبراعالوه ؛(31: 2001 ،2کمنو بر ی)کاواچ شودمنجر می شتریب یو آموزش یبهداشت

راه به بهبود سالمت  نیو از ا دساز یم تیفرد را تقو یاز اعتماد، احساس شاداب یناش یاجتماع

 فیمشارکت افراد ضع که یاما هنگام ،(10: 2003 ،3)ترنر کند یاو کمک م یو اجتماع یروان

( افراد دارد یو بهداشت )روان یتسالم یبرا یبار بتیمص یامدهای، پیاعتماد یب یریاست، فراگ

 ؛است یسالمت لیتحل درو مؤثر  مهم یها از مؤلفه یکی ،نیبنابرا ؛(31: 2001 ،و برکمن ی)کاواچ

 کندیاحساس م و دوشمین جذب یاجتماع یهاچارچوب در فرد ،یاعتمادبی صورتدر رایز

اطراف  طیبه مح ،نیبرابنا ؛ندارد وجود اش یاجتماع و یفرد یها ارزش نیب یمشترک فصل چیه

 .(یاجتماع یکپارچگی)کاهش  شودیم اعتمادیجامعه ب یها و هنجارها ارزش یخود و حت

 یبرا و است وابسته آن افراد از خارج ییروهاین به جامعه سرنوشت کندیاحساس م ،نیهمچن

 ،تفکر نیابا  .(یاجتماع یی)کاهش شکوفا ستیقائل ن توسعه ریمس در یابالقوه لیپتانس ،اجتماع

)کاهش  نیست درک و ینیبشیپ است که قابل دهیچیکه جامعه آنقدر پ کند یشخص احساس م

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1. Colman 
2. Kawachi & Berkman 
3. Turner 
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 رشیپذ)کاهش  دهد یاز دست م را گرانید بهنگرش مثبت خود  ،نی( و بنابرایاجتماع یوستگیپ

و احساس  دهدمی خود را از دست ییفرد کارا ،شد جادیا هانگرشاین  که. هنگامی(یاجتماع

( و یجامعه داشته باشد )کاهش مشارکت اجتماع ةندیدر آ ینقش مهم تواندنمی که دکن یم

 جادیا با یاجتماع اعتماد .ابدییکاهش م یگانگیب و انزوا لیدلفرد به یسالمت اجتماع ،تیدرنها

ی سالمت اجتماع ةکنندنییتع و سالم تیشخص سازنهیزم ی،نیبخوش و ظنحسن ت،یامن احساس

را  یاجتماع یهایو نگران کندمی عملکننده  سپر و عامل محافظت کی مانند رایز ؛است افراد

 .دهدیکاهش م

 پژوهش یهاهيفرض

 رابطه وجود دارد. ،زنان یاجتماع سالمتو  ینهاد اعتماد زانیم نیب 

 رابطه وجود دارد. ،زنان یاجتماع سالمت و یشخص نیب اعتماد زانیم نیب 

 رابطه وجود دارد. ،زنان یاجتماع المتس و طیبه مح اعتماد زانیم نیب 

 رابطه وجود دارد. ،زنان یاجتماع سالمتو  افتهی میتعم اعتماد زانیم نیب 

 رابطه وجود دارد. ،زنان یو سالمت اجتماع یاعتماد اجتماع زانیم نیب 

 پژوهشروش 

-آن وهستند  زدیشهر  ۀسال 60تا  18 زنان ،یآمار ۀاست. جامع یمقطع یشیمایپ ق،یتحق روش

در این . نفرند 172،256 دهد،نشان می 1390نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار که گونه

 قیتحق نیا ۀحجم نمون ،نیبنابرا ؛حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد نییتع یبراپژوهش، 

 ریمتغ یبراآمده  دست به انسیو وار درصد 5 یاحتمال دقت درصد، 95 نانیاطم بی)با ضر

 یریگ از روش نمونه گیری،برای نمونه .دش برآوردنفر  288 ،(آزمون شیپ در یعاجتما سالمت

عنوان سه  به زدی یشهر ۀکه ابتدا سه منطق صورت نیبد ؛( استفاده شدPPSمتناسب ) یا خوشه

 دگلسرخ،یس فرودگاه، شهر،شامل محدودة امام 1 ۀ)منطق ندشد گرفته نظردر یاصل ۀخوش

 دانیم دانشجو، بلوار ن،یامام حس دانیشامل محدودة م 2 ۀمنطق ،یملک چاه ن،یخلدبر

در  .آزادشهر( و رزمندگان شهرک ه،ییشامل محدودة صفا 3 ۀمنطق و سلمان چهارراه رچخماق،یام

 درنظر هاخوشه یدر حکم بلوک برا ،هر منطقه از شهر یاصل یهادانیو م ها ابانیخ ،مرحلۀ بعد

 در ،نفر 91 ،1 ۀمنطق در نمونه حجم ،ک از مناطقیهر تی)با توجه به حجم جمع ندشد گرفته
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 به انیپاسخگو ،در مرحلۀ آخر وگرفته شد(  درنظرنفر  104 ،3 ۀمنطق در ونفر  93 ،2 ۀمنطق

 .شدندمطالعه  یتصادف روش

 میتنظ یشد. برا یطراح کرتیل فیط براساسکه  بود پرسشنامه ،هاداده یآور ابزار جمع 

اعتماد  ۀساختمحقق ۀپرسشنامو  زییک یستاندارد سالمت اجتماعا ۀاز پرسشنام ،پرسشنامه

 یاز آلفا ،رهایمتغ ییایسنجش پا یبرا و یی، از اعتبار محتواقیتحق نیدر ااستفاده شد.  یاجتماع

اعتماد  ریمتغ یبرا و 75/0 یشاخص سالمت اجتماع یآلفا برا زانیم .کرونباخ استفاده شد

 ابزار پژوهش است. ییایو پا ها هیگو یدرون یهمبستگ گرنابیدست آمد که به 70/0 یاجتماع

 فی. توصشد استفاده Amos و spssافزار از نرم ،شدهیآورجمع یهاداده لیتحل و هیتجز برای

 لیحداقل و حداکثر نمره و تحل ار،یانحراف مع ن،یانگیم ،یفراوان های جدول طریق از هاداده

 یساختار ۀمعادل دلو م ونیرگرس لیتحل رسون،یپ یبستگهم آزمونطریق از  ،هاداده یاستنباط

 .نجام گرفتا



 

 

 ياعتماد اجتماع ینظر فيتعر .1 جدول

 ینظر فيتعار ابعاد ريمتغ

ماد
اعت

 
ماع

جت
ا

 ی

 اعتماد

 یشخص نیب

 توسعه کند، یم اپید معنا یاجتماع هایو تعامل روابط در یشخص نیب اعتماد. است ارتباط در آنان با عمدتاً فرد که یافراد و آشنا افرادبه  اعتماد

 (.14: 1380 ،یرکافی)ام شود یم تیتقو و ابدی یم

 اعتماد

 افتهی میتعم

و  یاست )افشان یا لهیو قب یقوم ،یجنس ،یسن یها ها به گروه ( جدا از تعلق آنها هیب)غر جامعه افراد به نسبتظن داشتن حسن یمعنابه

 (.66: 1388 ،همکاران

 (.208: 1390 هامانه، ی)ذاکر است یردولتیغ یها سازمان نیهمچن و یدولت یها و سازمان نهادها بهاعتماد  دنز،یگ فیتعر براساس ینهاد اعتماد

اعتماد  تیقابل

 طیبه مح

 سکیر مختلف امور در حد چه تا فرد نکهیاست. ا یزندگ طیمح اعتماددانستنقابل و یریپذ سکیر زانیم انگریب ،طیمح به اعتماد تیقابل

 از یینمودها ،کند ینم ینگران احساس دیجد دوستان انتخاب در و پندارد یم صادقانه را گرانید یها حرف کند، یم ضمانت را گرانید د،کن یم

 (.همان) است طیمح به اعتماد

 



 

 

 يسالمت اجتماع ینظر فيتعر .2 جدول

 ینظر فيتعار ابعاد ريمتغ

ت
الم

س
 

اع
تم

اج
 ي

 انطباق

 یاجتماع

و  طیدر مح گرانیبا د یکپارچگی ؛ بنابراین،(1998، زیی)ک گیردانجام میاطرافش  ۀاو با جامع یهمراه تیفیفرد با درنظرگرفتن ک کی یابیارز

 (.2004، رویو شاپ زیی)ک است گرانیشباهت با دو مشترک  ۀتجرب کیحاصل ، جامعه

انسجام 

 یاجتماع
 (.123: 1998، زیی)ک« است ینیب شیپ و قابل یعقالنجامعه، و  درک کرد توان یجامعه را م»موضوع است که  نیدرک ا

 ییشکوفا

 یاجتماع

 یها از رشد اجتماع موضوع است که آن نیشامل درک افراد از ا یاجتماع یی(. شکوفا123: 1998، زییجامعه است )ک ریو خط س لیپتانس یابیارز

 (.2004، رویو شاپ زیی)ک دهد یم نهیبه ۀتوسع دینو ،افراد حاضر در جامعه شکوفایی سود خواهند برد و نهادها و

 رشیپذ

 یاجتماع

را توأمان  یخوب و بد زندگ یها خود دارند و جنبه تیمثبت به شخص یکه نگرش یخود است. افراد رشیپذ یاجتماع ۀنسخ ،گرانید رشیپذ

و نگاه مثبت به  گرانید یبودن ذات، اعتماد به خوبانگرید رشیشامل پذ یاجتماع رشیهستند. پذ یو اجتماع یسالمت روان یدارا ،رندیپذ یم

درک  نیبه ا ،رندیپذ یرا م گرانیکه دیکند. کسان یاحساس راحت هجامع یاعضا ریفرد در کنار سا شوند یم سببها  آن ۀهاست که هم انسان تیماه

 نجامدامی یبه سالمت اجتماع گرانید رشی، پذشود یخود م رشیشامل پذ یکه سالمت روان گونه و همان اندسازنده یطورکل که افراد به اند دهیرس

 (.17: 1388 ،ی)حاتم

 مشارکت

 یاجتماع

افراد تالش  نیدارد. ا ایعرضه به دن یبرا یارزشمند زیچ کند یو فکر م داند یاجتماع م یاتیفرد خود را عضو ح ،آن براساس است که یباور

 (.20: 1388 ،ی)حاتم اند آنان ارزش قائل یبودن براانسان لیدلبه دیگران فقطباشند که  میسه ییایدر دن کنند یم



 

 

 

 
 

 1394ستان ، تاب2، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 288 

  

 

 

 پژوهش ینظر مدل. 1 شکل

 پژوهش یها افتهی

 .اندرشاغلیغ و متأهل نمونهزنان  شتریب ،دهد یم نشان 3گونه که جدول  همان

 انيپاسخگو یفرد یها يژگيبرحسب و انيپاسخگو يوانافر عيتوز .3جدول 

 درصد يفراوان گروه ريمتغ

 تأهل تیوضع

 6/44 127 مجرد

 9/54 158 متأهل

 اشتغال تیوضع
 2/46 133 شاغل

 8/53 155 رشاغلیغ

 ياعتماد اجتماع یها هيگو يفراوان عيتوز. 4جدول 

 هاپرسش ابعاد

 بسيار

 کم

 (1) 

 کم

 (2) 

ی حدتا

(3) 

 اديز

 (4) 

 بسيار

 اديز

 (5) 

ماد
اعت

 
هاد

ن
 ی

به  چقدر جامعۀ مادر  رانی. مد1

 کنند؟ یعمل م شانیها وعده
3/25 4/35 7/33 5/4 0/1 

چقدر در  جامعۀ مادر  رانی. مد2

 کارشان تخصص و مهارت دارند؟
7/17 8/28 7/41 4/10 4/1 

 یچقدر برا جامعۀ مادر  رانی. مد3

 یشیمردم، دوراند هایحل مشکل

 دارند؟

0/26 9/31 0/33 0/8 0/1 
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 ياعتماد اجتماع یها هيگو يفراوان عيتوز. 4جدول ادامه 

( کامالً موافقم، 5اند: ) شده کدگذاری مجدد صورت نیبد 9و  7 هایگویه ها، داده لیتحل در

 .مخالفم کامالً( 1) مخالفم، یحدود تا( 2) ،ی ندارمنظر( 3) ،موافقم ی( تا حدود4)

 شتریب و ندارد یمطلوب تیوضع ینهاد اعتماد ،درمجموع دهد ینشان م 4 جدول یهاداده

 اعتماد. کنندمی یابیارز کم بسیار ایدر حد کم  را نمسئوالمثبت  یهایژگیو ان،یپاسخگو

 هاپرسش ابعاد

 بسيار

 کم

 (1) 

 کم

 (2) 

ی حدتا

(3) 

 اديز

 (4) 

 بسيار

 اديز

 (5) 

ماد
اعت

 
عم

ت
ی می

فته
ا

 

چقدر قابل  جامعۀ ما در معلمان. 4

 اعتمادند؟
9/6 6/14 8/36 5/29 2/12 

چقدر قابل  جامعۀ مادر  پزشکان. 5

 اعتمادند؟
6/6 4/17 3/41 3/24 4/10 

چقدر  جامعۀ مادر  یتاکس رانندگان. 6

 قابل اعتمادند؟
0/17 3/31 8/37 0/9 9/4 

 هاهيگو ابعاد

 کامالً

 موافقم

(1) 

 یحدود تا

 موافقم

(2) 

 نظر يب

 

(3) 

 یحدود تا

 مخالفم

(4) 

 کامالً

 مخالفم

(5) 

ماد
اعت

 نیب 
ص

شخ
 ی

 به ای ینگران چیه بدون را لمی. وسا7

 .دهم یم قرض دوستانم
6/6 1/20 9/22 8/35 6/14 

هم  کانشیآدم به نزد امروزه. 8

 اعتماد کند. تواند ینم
8/18 0/34 5/13 7/26 9/6 

 لیدوست دارم با فام یلی. خ9

 .میداشته باش یوآمد خانوادگ رفت
2/5 9/4 5/13 7/34 7/41 

ماد
اعت

 به 
یمح

 ط
شده  یجامعه طور تیوضع االن. 10

 تواند ینم یکه آدم به هرکساست 

 کند.اعتماد 

7/42 4/35 7/9 7/8 5/3 

 شیپ هاو صداقت مدت یی. راستگو11

 مرده است.
6/23 0/33 6/14 6/22 3/6 

 یقول و حرف کس یرو امروزه. 12

 حساب کرد. توان ینم
2/22 6/40 0/17 7/17 4/2 
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 اعتماد و متوسط از باالتر یشخصنیب اعتماد ،ط و باالتر از متوسط استدر حد متوس افتهی میتعم

 ی، سالمت اجتماع5اطالعات جدول  براساس نیمتوسط است. همچن از کمتر طیمح به

 باالتر از متوسط است. یمتوسط و کم هاهیگو شتریدر ب انیپاسخگو

 يسالمت اجتماع یها هيگو يفراوان عيتوز. 5جدول 

 هاهيگو ابعاد
 کامالً

 موافقم
(1) 

 یحدود تا
 موافقم

(2) 

ی نظر
 ندارم

(3) 

 یحدود تا
 مخالفم

(3) 

 کامالً

 مخالفم
(4) 

اق
طب

ان
 

ماع
جت

ا
 ی

 شیپ یزیچه چ ایدر دن نکهیا درک. 1
 دشوار است. میبرا ،خواهد آمد

6/23 8/37 2/21 2/14 1/3 

قانون و  مانند یاجتماع التی. تشک2
 .است ریتأث یمن ب یدولت در زندگ

1/10 7/16 8/28 1/28 3/16 

اتفاق  ندهیآنچه در آ ینیب شی. پ3
 دشوار است. ،افتد یم

9/31 5/37 7/16 5/11 4/2 

جام
نس

ا
 

ماع
جت

ا
 ی

به نام  یا متعلق به مجموعه من. 4
 جامعه هستم.

8/2 1/3 7/9 0/33 4/51 

 8/36 7/41 5/13 2/5 8/2 از اجتماعم هستم. یبخش مهم من. 5

 کیعنوان  من به یامعه براج افراد. 6
 اند. شخص ارزش قائل

8/2 6/7 8/19 4/44 3/25 

وفا
شک

 یی
ماع

جت
ا

 ی

 3/0 0/1 3/7 3/32 0/59 .است رییتغ درحال دائماً جامعه. 7

 یو پربار برا دیمف یمکان جامعه. 8
 افراد است.

2/5 4/17 1/19 8/43 6/14 

 6/22 8/27 8/27 3/15 6/6 ندارد. یمفهوم یاجتماع شرفتی. پ9
 یبرا یامروزه مکان بهتر ای. دن10

 .است دافرا یزندگ
3/7 5/12 6/30 5/38 1/11 

 3/8 4/26 7/24 2/29 5/11 .هستند اعتماد قابل افراد. 11 

یپذ
ش

ر
 

ماع
جت

ا
 ی

 5/13 6/40 5/20 2/21 2/4 اند. من مردم مهربان نظربه. 12

و  بیها آنقدر عج فرهنگ اغلب. 13
ها سر  از آن منه ند کا گانهیب

 .آورم یدرنم
8/18 0/33 9/30 6/14 8/2 

 1/2 8/11 3/33 5/37 3/15 .خودمحورند مردم من نظربه. 14

 1/3 2/5 7/17 2/38 8/35 .اندشده ترروزها متقلب نیا مردم. 15
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 يسالمت اجتماع یها هيگو يفراوان عيتوز. 5دول ادامه ج

( کامالً 5اند: ) شده کدگذاری مجدد صورت نیبد 16و  12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 هایگویه

 .مخالفم کامالً( 1) مخالفم، یحدود تا( 2) ،ی ندارمنظر( 3موافقم، ) ی( تا حدود4موافقم، )

 زانیم یعنی ،قیتحق یاصل ریبرحسب ابعاد دو متغ انیپاسخگو یفیتوص یها آماره ،6 جدول

 اعتماد ،یاجتماع اعتمادابعاد  انی. در مدهد ینشان م را یو اعتماد اجتماع یاجتماع سالمت

درصد  87/6 نیانگیبا م طیمح به اعتماد تیو قابل نیشتریدرصد ب 03/10 نیانگیبا م یشخص نیب

 یهانیانگیم و یاجتماع سالمت ابعاد یبررس. در اندداده اختصاص خودرا به زانیم نیکمتر

 ،(15تا  3در دامنه ) یانطباق اجتماع نیانگیزنان نشان داد م یانطباق اجتماع یبررس ،شده همحاسب

 نیانگیزنان مشخص شد م یانسجام اجتماع یکمتر از حد متوسط است. در بررس یاندک

 یابیمحاسبه و ارز .باالتر از سطح متوسط است (،15تا  3در دامنۀ نمرات  14/12) آمده دست به

باالتر از سطح متوسط  ی،اجتماع ییشکوفا لحاظزنان نشان داد که زنان به یاعاجتم ییشکوفا

زنان مشخص  یاجتماع رشیپذ یدر بررس (.17تا  4، دامنۀ نمرات 75/11)میانگین  قرار دارند

در  28/13 نیانگیباالتر از متوسط است )م یاندک ی،اجتماع رشیپذ ةآمد دست به نیانگیشد م

مشخص شد مشارکت  زیزنان ن یمشارکت اجتماع زانیم یدر بررس .(21 تا 5نمرات  ۀدامن

 .(25تا  5در دامنۀ نمرات  71/16)میانگین  باالتر از سطح متوسط قرار دارد یاجتماع

 هاهيگو ابعاد
 کامالً

 موافقم
(1) 

 یحدود تا
 موافقم

(2) 

ی نظر
 ندارم

(3) 

 یحدود تا
 مخالفم

(3) 

 کامالً

 مخالفم
(4) 

ت
رک

شا
م

 
ماع

جت
ا

 ی

 یارزشمند یکارها توانم یم من. 16
 عرضه کنم. ایبه دن

8/2 8/11 3/25 1/44 0/16 

آنچه  توانند یم نامحقق فقط. 17
 ،دهد یاطرافشان رخ م یایدن رامونیپ

 درک کنند.
9/0 5/13 3/25 6/31 5/20 

 چیمن ه ةروزمر یها تی. فعال18
 جامعه ندارد. یبرا یا ارزنده ۀجینت

3/8 2/14 7/24 4/35 4/17 

 یبرا یمحصول ارزشمند من. 19
 ارائه به جامعه ندارم.

5/12 4/18 0/24 8/28 3/16 

 ۀارائ یزمان و توان الزم برا من. 20
 ارزنده به جامعه را ندارم. یمحصول

5/12 1/20 6/23 1/28 6/15 
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 يو اعتماد اجتماع يسالمت اجتماع ابعاد يفيتوص یها آماره .6 جدول

 نمره حداکثر نمره حداقل اریمع انحراف نیانگیم ابعاد

 15 3 148/2 03/10 یشخص نیب اعتماد

 15 3 417/2 93/8 افتهی میتعم اعتماد

 13 3 336/2 95/6 ینهاد اعتماد

 15 3 835/2 87/6 طیمح به اعتماد تیقابل

 15 3 273/2 74/7 یاجتماع انطباق

 15 3 365/2 14/12 یانسجام اجتماع

 17 4 140/2 75/11 یاجتماع ییشکوفا

 21 5 973/2 28/13 یاجتماع رشیپذ

 25 5 166/4 71/16 یمشارکت اجتماع

 یبررس یآن است. برا ۀو ابعاد چهارگان یاعتماد اجتماع زانیم ،مستقل پژوهش حاضر ریمتغ

 رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر از ی،سالمت اجتماع زانیو ابعاد آن با م ریمتغ نیا ۀرابط

 :شودمشاهده می ریدر جدول ز هاآزمون نیا جینتا .استفاده شد

 يو اعتماد اجتماع يسالمت اجتماع يهمبستگ سيماتر .7 جدول

 6 5 4 3 2 1 ريمتغ

      1 یاجتماع سالمت

 یشخص نیب اعتماد
***310/0 1     

 افتهی میتعم اعتماد
***296/0 112/0 1    

 یاعتماد نهاد
***261/0 077/0 

***270/0 1   

 طیمح به اعتماد تیقابل
***369/0 

***281/0 
***248/0 

***294/0 1  

 634/0*** 633/0*** 544/0*** 482/0*** یاعتماد اجتماع
***750/0 1 

001/0*** p< 

 یسالمت اجتماع زانیم و یابعاد مختلف اعتماد اجتماع نیب دهد ینشان م 7جدول  یها افتهی

 یها از مؤلفه کیهر سطح شیبا افزا ،گرید عبارت به ؛وجود دارد یو معنادار میمستق ۀرابط

ابعاد مختلف اعتماد  میان در. دیاب یم شیافزا زیزنان ن یسالمت اجتماع زانیم ،یعتماد اجتماعا

( =261/0r) ینهاد اعتمادبعد  و نیتر ی( قو=369/0r) طیمح به اعتماد تیبعد قابل ،یاجتماع
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مثبت و معنادار شاخص  یدارند. همبستگ یسالمت اجتماع زانیرا با م رابطه نیتر فیضع

 در جهت مورد انتظار است. یبا تمام ابعاد سالمت اجتماع یماعسالمت اجت

 ياعتماد اجتماع براساس يسالمت اجتماع نييتب

وابسته و اعتماد  ریعنوان متغ به یسالمت اجتماع ۀرابط یبررس ،پژوهش حاضر یاصل ۀیفرض

 ۀرابط یبررس یسازه، برا دومستقل است. با توجه به سطوح سنجش هر ریعنوان متغ به یاجتماع

 یاعتماد اجتماع یها اسیمقخردهرابطۀ  یبررس زیکل و ن یکل با سالمت اجتماع یاعتماد اجتماع

مشاهده  9و  8 های آن در جدول جیاستفاده شد که نتا ونیرگرس لیاز تحل ،یبا سالمت اجتماع

 .شودمی

 ياعتماد اجتماع براساس يسالمت اجتماع نييتب .8 جدول

 F Sig (F) مقدار B Beta T Sig (t) R R2 ريمتغ

 000/0 016/16 - 266/39 ثابت مقدار
 000/0 292/9 482/0 682/0 یاجتماع اعتماد 000/0 333/86 232/0 482/0

است  232/0 نییتب بیو ضر 482/0 چندگانه یهمبستگ بیضر ،8جدول  یها داده براساس

 نییرا تب یسالمت اجتماع سانیوار درصد 23 ی،ابعاد مختلف اعتماد اجتماع دهد یکه نشان م

ی بتا بیبا ضر طیمح به اعتماد تیقابل یرهایمتغ ،استانداردشده یبتا بیضرا براساس. کنندمی

 اعتمادو  18/0ی بتا بیبا ضر افتهی میتعم اعتماد ،21/0ی بتا بیبا ضر یشخص نیب اعتماد ،22/0

 دارند. یالمت اجتماعس نییسهم را در تب نیشتریب بیترت به ،12/0ی بتا بیبا ضر ینهاد

 يابعاد اعتماد اجتماع براساس ياجتماع سالمت نييتب .9 جدول

 F Sig(F) مقدار B Beta t Sig(t) R R2 ريمتغ

 000/0 719/13 - 333/38 ثابت مقدار

488/0 238/0 997/21 000/0 

 000/0 027/4 21/0 909/0 یشخص نیب اعتماد

 001/0 304/3 18/0 670/0 افتهی میتعم اعتماد

 024/0 264/2 12/0 482/0 ینهاد اعتماد

 000/0 918/3 22/0 705/0 طیمح به اعتماد تیقابل
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 یساختار یهاهمعادل یساز مدل

نیز برای بررسی  و قیتحق یاز مدل نظر شده یگردآور یها دادهگیری میزان حمایت برای اندازه

طورکه در  استفاده شد. همان یساختار ۀمعادل دلاز م ،تیواقع اب شده نیمدل تدو میزان همخوانی

 یاجتماع اعتمادمکنون  ریمتغ ۀمؤلف نیتر مهم ،طیمح به اعتماد تیقابل ،شود یمشاهده م 2نمودار 

 اعتماد ،نینچاست. هم یاجتماع سالمتمکنون  ریمتغ ۀمؤلف نیتر مهم یاجتماع رشیپذو 

 ، با افزایشگریعبارت دبه ؛زنان دارد یاجتماعبر سالمت  یداراو معن میمستق ریتأث ی،اجتماع

 .ابدییم شیافزا زین یاجتماع سالمت، یاجتماع اعتماد

 

 يو سالمت اجتماع ياعتماد اجتماع ةرابط یساختار معادلة مدل. 2 شکل

قرارداد، مقدار  اساسشد. بر استفادهشاخص  چنداز  ی،شنهادیبرازش مدل پ یبررس برای 

GFI ،NNFI ،IFI  وCFI شود. در مدل  رفتهیباشد تا مدل پذ 90/0تر از  بزرگ ایبرابر  دیبا

 .دهدرا نشان می برازش مدل تیمطلوب کهشد  9/0از  شتریمزبور ب یهاحاضر، شاخص

 برازش ييکوين یها شاخص. 10 جدول

 GFI CFI NNFI IFI شاخص

 91/0 92/0 93/0 90/0 مقدار
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 یريگ جهينت
 زدی شهر زنان یاجتماع سالمت با یاجتماع اعتماد ۀرابط یبررسو  عهمطالمنظور به پژوهش، نیا

 یاجتماع سالمت. شدند بررسی زدی شهر ۀسال 60تا  18 زنان از نفر 288 انجام گرفت و در آن،

 ،دارد نقش زنان تک تک یاجتماع یزندگ تیفیک رد تنهانه ی،ستیز -یاجتماع یادهیپد عنوان به

. کندیم فراهم را یمثبت و سالم یزندگ ،یاجتماع طیمح ،جهیدرنت و جامعه افراد کل یبرا بلکه

 یجابر یمختلف ی، آثارو خانواده و هم در سطوح اجتماع یدر سطح فرد ی، هماجتماع سالمت

بسیار  تیاهم ،نیبنابرا و دیآیم شمارمحور سنجش سالمت در جوامع مختلف به و گذارد یم

 یاجتماع سالمت لیتحل در که است یمهم یهامؤلفه از یکی یاجتماع اعتماد همچنین، دارد.

 یو سالمت اجتماع یارتباط اعتماد اجتماع یبه بررس ،پژوهش ینا در سبب،همین؛ بهاست مؤثر

 زنان پرداخته شد.

 توان بیان کرد:باتوجه به آنچه گفته شد، نتایج زیر را می

 یارتباط معنادار اعتماد اجتماع یانگرب و راستاستهم قیتحق یو تجرب ینظر نۀیشیبا پ هایافته

 .شود یم انیب کیتفک بهکه  ی استو ابعاد آن با سالمت اجتماع

 ،زنان نیدر ب یاجتماع سالمتو  ینهاد اعتماد زانیم نیاول، ب یۀآزمون فرض جیتوجه به نتا با

 (1391) یبی( و هزارجر1391) انیشربت قاتیتحق ازحاصل  جیکه با نتا اردرابطه وجود د

 .خوانی داردهم

زنان رابطه وجود  نیدر ب ی،اجتماع سالمت و یشخص نیب اعتماد زانیم نیب)دوم  یۀفرض

و  وستی(، نگ1391) یبی( و هزارجر1391) انیشربت قاتیتحق جیو با نتا شودمی دییتأ زین (دارد

 .استراست( هم2006) نگای( و پورت2012همکاران )

 (دارد وجود رابطه زنان نیب در یاجتماع سالمت و طیبه مح اعتماد زانیم نیب) سوم یۀفرض

( 1390و همکاران ) یراران ینی( و ام2011) لگاریا هایپژوهش جیبا نتا که دوشمی دییتأ زین

 یرهایمتغ نیب از که دهندیم نشان زین ونیرگرس یهالیتحل جینتا ،نیبراعالوه ی دارد؛همخوان

سالمت  نییسهم را در تب نیشتریب (،=22/0β) طیبه مح اعتماد تیقابل ریمتغ معادله، در موجود

 دارد. یاجتماع

زنان رابطه وجود  نیدر ب یاجتماع سالمتو  افتهی میتعم اعتماد زانیم نیب)چهارم  یۀفرض

( و 1391) انیشربت هایمطالعه جیبا نتا که دوشمی دییتأ ها هیفرض ریسا مانند زین (دارد

 .استراست( هم1391) یبیهزارجر
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زنان رابطه  یاجتماع سالمتو  یاجتماع اعتماد زانیم نیب) قیتحق یاصل ۀیفرض ،تیدرنها

و  یزک ،(1393) منصوریانو  سفیری هایپژوهش جیبا نتا شود کهمی دییتأ زین (وجود دارد

 و هارفام(، 2008) لبرتیگ ،(2011ن )اگروزن و همکار(، 2014) یعلم ،(1392) یخشوع

 جینتا خوانی دارد.هم( 1387) یداد خواجه و (1999و همکاران ) ی(، کاواچ2004) همکاران

و سالمت  یاعتماد اجتماع نیمثبت و معنادار ب ۀوجود رابط بیانگر زین یتارساخ ۀمعادل دلم

 .ی استاجتماع

جامعه با سالمت  هر افراد یاعتماد اجتماع زانیم یباال یهمبستگ انگریب زین ینظر یها افتهی

سالمت  ،میگروزن و دورک برکمن، ،یکاواچ مانند یپردازان هینظر ،انیم نیا دراست.  یاجتماع

سالمت  بر رگذاریثتأاز عوامل  یکیرا  یو اعتماد اجتماع کنندمی لمدادمهم ق یامررا  یعاجتما

 .ندآور یم شماری بهاجتماع

اضطراب را  ،اعتماد رایز ؛زنان دارد یاجتماع سالمت بر یتوجه شایان ریتأث ی،اجتماع اعتماد

از سالمت  ،جهیاالتر و درنتاز دانش و مهارت ب ،باال اعتماد یدارا زنان و دهدمی کاهش زناندر 

و مشارکت  یزنان، روابط اجتماع نیاعتماد در ب شیبا افزا ،نیهمچن .برخوردارند یترمطلوب

احساس  ی،ناراحت و نامطلوب طیشرا در تا کندیها کمک م به آن اعتمادو  شودیم شتریب زنان

 در یاجتماع سالمت نظر از زنان ،یاعتماد بیدر صورت  اما ،و نشاط داشته باشند یشاداب

 .رندیگیم قرار ینامطلوب تیوضع

بر سالمت  سازوکار زنان است که با چند یتحقق سالمت اجتماع شرط شیاعتماد پ ،نیبنابرا

 :گذارد یم ریآنان تأث

 رایز ؛مختلف( هایاجتماع و هاخانواده، گروه ی)اعضا یاجتماع هایشبکه یگر یانجیم .1

از  ،تیو درنها دارند جامعه افراد با یتر یقو وندیپ ی،زنان برخوردار از اعتماد اجتماع

 ،شود یزنان م یسالمت اجتماع شیافزا سبب که خود یاگسترده یتیحما یهاشبکه

 ؛شوندیم مند بهره

 شیاحساس تعلق به جامعه را در زنان افزا ی،اجتماع اعتمادافزایش احساس امنیت:  .2

یم مثبت اثر نانآ یسالمت اجتماع تیبر وضع با افزایش احساس امنیت، و دهد می

 .گذارد

 تیقابل جامعه، یریپذینیبشیادراک زنان از پ بر ریتأث با اعتمادپذیری: بینیافزایش پیش .3

 .است زنان یسالمت اجتماع یقادر به ارتقا ،با جامعه یگانگیو حس  گرانید رشیپذ

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=خديجه+سفيري
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=فاطمه+منصوريان
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 کندمی کمک نانز به نامطلوب طیشرا در ی،اجتماع اعتمادکاهش فشارهای اجتماعی:  .4

 یطیشرا نیبرآمده از چن یاجتماع یفشارها ،ندها اعتماد دار که به آن یافراد کمکبهکه 

 خود را بهبود بخشند. یسالمت اجتماع و دهند کاهشرا 

 یزندگ و بخشدیو مفهوم م امعن زنان یزندگ به یاجتماع اعتمادمعنادهی به زندگی:  .5

 .دکنیزنان کمک م یبه سالمت اجتماع ق،و از این طری کندیم ترساده را آنان

 منابع

 محمد  ،یدریو ح هیسم ،یآبادنجففاضل عباس؛ ندوشن،یعسکر رضا؛یدعلیس ،یافشان

 ،یکاربرد يشناس جامعه، «از سطوح و عوامل یلی: تحلزدیدر شهر  یاعتماد اجتماع»(، 1388)

 .74-57: 4 ةشمار ستم،یب سال

 با  یاجتماع یۀسرما ۀرابط»(، 1390حسن ) ،یعیو رف طاهرریم ،یموسو ؛یمصطف ،ینرارا ینیام

 .228-203: 42 شماره ،ياجتماع رفاهفصلنامة  ،«رانیدر ا یسالمت اجتماع

 نشر: تهران دلفروز، یمحمدتق ۀترجم ،يمدن یهاسنت و يدموکراس(، 1380روبرت ) ،پاتنام 

 .ین

 ۀترجم (،رفتار و دانشت )سالم ارتقاء(، 1384) یداگالس ج سون،یو آل یردیپ تس،یک نیج 

 شهرآب. -سازان ندهیتهران: نشر آ گران،یو د زاده یداوود شجاع

 بر  ديبا تأک انيدانشجو يعوامل مؤثر بر سالمت اجتماع يبررس(، 1388) سایپر ،یحاتم

 .ییعالمه طباطبا دانشگاه ،یاجتماع یارشد مددکار یکارشناس ۀنام انیپا ،ياجتماع یها شبکه

 و سالمت مادران یاجتماع یۀارتباط سرما»(، 1387) میمر ،یثان انیفیشکان و شرا ،یدادخواجه» ،

 .102-83: 30و  31شماره  ،ياجتماع رفاهفصلنامة 

 يةبر سرما يدبا تأک يمؤثر بر سالمت روان يعوامل اجتماع يبررس(، 1383اکبر ) پور، رالهیخ 

ارشد  یکارشناس ۀنام انیاپ ،يبهشت ديدانشگاه شه انيدانشجو یمورد ةمطالع ،ياجتماع

 .یدبهشتیدانشگاه شه ،یشناس جامعه

 مؤثر  يو عوامل اجتماع ياجتماع تياحساس امن زانيم ی(، بررس1390) هیراض هامانه، یذاکر

 .زدیدانشگاه  ،یشناس ارشد جامعه یکارشناس نامه انیپا ،(زدي: شهر یمورد ةبر آن )مطالع

 و عوامل مؤثر بر آن در  یسالمت اجتماع»(، 1392السادات ) میمر ،یو خشوع یمحمدعل ،یزک

 .108-79: 8 ةشمار ،شهر يشناختجامعه مطالعات، «شهروندان شهر اصفهان نیب
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 بر  دیکأبا ت یاجتماع تیو امن یسالمت اجتماع ۀرابط یبررس»(، 1388) اهللعزت آرام،سام

 .29-9: 1 ةشمار ،ياجتماع انتظام فصلنامه، «محور جامعه سیپل افتیره

 ةمجل، «یسالمت اجتماع یها شاخص» ،(1383) دجاللیس ،و صدرالسادات رای، حمیسجاد 

 .253-244: 207-208 شماره، «یاقتصاد-ياسياطالعات س

 و سالمت  یتیجنس تیهو ۀرابط نییتب»(، 1393فاطمه ) ،یراوند انیو منصور جهیخد ،یریسف

 .70-51: 1 ةشمار ،یبردکار يشناس جامعه ،«زنان و مردان جوان شهر تهران یاجتماع

 ۀ)مطالع یانتظام یروهایبه ن یعوامل مؤثر بر اعتماد اجتماع یبررس»(، 1388محمود ) پور،شارع 

 .16-1: 36 یاپیپ 4 ةشمار ،یکاربرد يشناسجامعه، «استان مازندران( یمورد

 انزیو م یاجتماع یۀسرما یها مؤلفه ییمعنا وندیبر پ یتأمل»(، 1391محمدحسن ) ان،یشربت 

 ةفصلنام ،«نور مشهد امیدانشگاه پ انیدانشجو نیدر ب یاز سالمت اجتماع یمند بهره

 .174-149: 5 شماره ،مطالعات جوانان يشناس جامعه

 و  یعل ن،یآذ ده؛یسپ ،یدواریام ؛یمهد ،یفرانک؛ عباد ،یفرزد ال؛یژ ،یقیمحمود؛ صد ،یطاووس

 .619 -611: 5 ةشمار ،شيپا ةفصلنام ،«انریمردم ا دگاهیسالمت از د تیاهم»(، 1391همکاران )

 و پژوهش يةنشر ،«یرسانه و سالمت اجتماع ،ینیشهرنش» ،(1386) ی، مهدیمهربان ییفدا 

 .86-67: 49 ةمار، شسنجش

 ین نشر: تهران ،یصبور منوچهر ۀترجم ،ياجتماع هينظر یادهايبن(، 1377) مزیکلمن، ج. 

 ون؛یکتا ،یریجهانگ فسون؛ا پرست، نییآ ؛یلعدیس ن،یآذ ده؛یپس ،یدواریام ؛یعل ،یمنتظر 

 ۀو عوامل مؤثر بر آن: مطالع رانیمردم ا یشادکام زانیم»(، 1391) همکاران و الیژ ،یقیصد

 .475 -467: 4 ةشمار ،شيپا ةفصلنام ،«رانیمردم ا دگاهیسالمت از د

 یدواریام ؛یلعدیس ن،یآذ ون؛یکتا ،یریمحمود؛ جهانگ ،یطاووس ال؛یژ ،یقیصد مروئه؛ ،یوامق، 

ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سالمت: مطالعه سالمت از »(، 1392و همکاران ) دهیسپ

 .194-183: 2 ةشمار ،شيپا ةفصلنام ،«دیدگاه مردم ایران

 از منظر « سالمت زنان»» ،(1387بتول ) ،یاحمد و یهاندمحمدیس ،یسادات ؛ی، ابوعلریوداده

بهداشت  یپژوهش-یمجالت منتخب علم یمحتوا لی)تحل رانیمجالت بهداشت و سالمت در ا

 .255-133: 2 ةشمارپژوهش زنان،  ،«و سالمت(

 انیدانشجو یبا سالمت اجتماع یعوامل اجتماع ۀرابط»(، 1394) بهیط ورز، کیو ن الیپناه، ل زدانی 

 .116-99، 3 ةشمار ،یکاربرد يشناس جامعه ،«باهنر کرمان دینشگاه شهدا

 Culyer, A. J. (1981), Health and health indicators. Proceeding of a European 

workshop, A report to the British Social Science Research Concil and the European 

Science Fundation, New York, university of York. 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=186985
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=186985
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=186985
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