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های پیشگیری های آن، برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی و همچنین برنامهکنندهپایش سالمت جمعیت عمومی و تعیین

ارتقای سالمت در مسیر توسعه جامعه ضروری است،در همین رابطه ارزیابی و پیمایش سالمت روان افراد یک و 

گمان ی محوری کیفیت زندگی بوده و بیکنندهجامعه، بخشی از این پایش سالمت است زیرا سالمت روان، تعیین

ققان بر این باورند که زمینه های رشد کند. محای در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا مینقش برجسته

فعالیتهای گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه در سطح کالن جامعه باعث تسهیل مشارکت، ایجاد اعتماد و لذا 

گسترش شبکه های روابط فردی و ایجاد فرصتهای ارتباطی گردیده، و در نهایت منتهی به حمایتهای عاطفی و 

اهش اختالالت روانی و بهبود سالمت می گردد. مطالعات نشان داده که مکانیزم تاثیر اجتماعی و در نهایت باعث ک

اعتماد اجتماعی بر سالمت از دو راه قابل ردیابی است. اول اینکه اعتماد اجتماعی می تواند بر سالمت  تاثیرات 

دارد، از سطح سالمت بهتری های اجتماعی مشارکت ترکیبی داشته باشد یعنی فردی که اعتماد می کند و در فعالیت

برخوردار است. دوم اینکه اعتماد ممکن است از طریق تاثیرات ساختاری و زمینه ایی عمل کند به این صورت که 

اعتماد در سطح فردی بر محیط سیاسی اجتماعی تاثیر گذاشته و از این طریق به طور غیر مستقیم بر سالمت افراد 

ت اجتماعی و اعتماد، افراد را دچار انزوای اجتماعی می کند و احساس انزوا و تاثیر می گذارد، کاهش سطح تعامال

احساس تنهایی در سطح جامعه سبب تقویت حاالت روانی منفی در افراد شده و میزان سالمت روانی آنها را کاهش 

اعتماد به مردم ـ  توان ادعا نمود که متغیر اعتماد اجتماعی ـ متشکل از اعتماد به دولت ومی دهد.بنابراین می

های روانی مرتبط است. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی معنادار سالمت روان بوده و با کاهش اختاللکنندهتبیین

 های روانی در جمعیت شهری کرمانشاه بود. اعتماد اجتماعی و اختالل

ها با ه انجام گرفت. انتخاب نمونهنفر در شهر کرمانشا 674ای به حجم در نمونه 2931این مطالعه مقطعی در زمستان 

شناختی، پرسشنامه اى انجام گردید. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات جمعیتگیری چندمرحلهروش نمونه

 

 



 SPSSها در نرم افزار ( و پرسشنامه اعتماد اجتماعی بود. دادهSCL-90های روانی)استاندارد نشانگان اختالل

ونهای آماری همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی تحلیل گردید.میانگین سنی تحلیل و با استفاده از آزم

آنان، زن بودند. آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین  %4/77بوده و   99/93±71/3پاسخگویان 

گی منفی را با های روانی نشان داد که متغیر اعتماد به مردم، بیشترین همبستهای اعتماد اجتماعی با ابعاد اختاللمؤلفه

افکار پارانوئیدی و پس از آن با افسردگی داشته است. این بدان معناست که هر چه اعتماد اجتماعی کمتر باشد این 

مقیاس اعتماد به بین، وزن خردهاختالل ها نیز افزایش خواهند یافت. همچنین نتایج نشان داد که از بین متغیرهای پیش

های د بیشترین ارتباط با اولین متغیر ترکیبی حاصل از متغیرهای وابسته )مولفهبوده و واج 32/3دولت برابر با 

های روانی( است، این یعنی اعتماد به دولت شاخص مهمتری برای تبیین سالمت روان است،نتایج نشان داد اختالل

بینی اعی پیشهای روانی توسط متغیرهای اعتماد اجتمدرصد متغیرهای وابسته یعنی اختالل 29که در حدود 

توان چنین استنباط نمود که اعتماد، به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی، از طریق شوند.در توضیح این یافته میمی

تواند در ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. فراهم آوردن نوعی حمایت عاطفی برای کنشگران، می

های روانی مورد بررسی در این پژوهش، مد نظر قرار ماد را در درمان اختاللتوانند موضوع اعتگران میدرمان

دهند.از سوی دیگر این وطیفه سازمان های دولتی خصوصا استانداری ها و فرمانداری ها است که در زمینه اعتماد 

 سازی در بین مردم برنامه ریزی کنند. 
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به صورت مقاله  4931وم پزشکی مازندران در سال نتایج این پژوهش در مجله عل -11

های روانی در شهر علمی پژوهشی و تحت عنوان نقش اعتماد اجتماعی در تبیین اختالل

 کرمانشاه به چاپ رسیده است. 
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