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 سالمت متغیر بر تأثیر نیشتریب بیترت به یخودآگاه و خالق و یداقانت تفکر ،یفرد نیب روابط

 درصد( 8/18) حدود در رگرسیونی مدل در حاضر متغیرهای درمجموع اند.داشته را اجتماعی

 کاربردی و پژوهانه مدااق هایبرنامه با توانمی بنابراین بپردازند؛ اجتماعی سالمت تبیین به دانتوانسته

 رابطه پایدار استمرار به مطالعه مورد جامعه روانشناختی و اجتماعی فرهنگی، یاهآموزش قالب در

 کرد. تأکید اجتماعی سالمت بر زندگی مهارت هایآموزه مؤثر

 فردوس. زنان، زندگی، هایمهارت اعی،تماج سالمت :واژگان کلیدی
 

Relationship between social health and life skills 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 

life skills components and social health. Benefit from Keyes theoretical 

foundations (social health) and Bandura social learning theory (life 

skills). Quantitative approach and survey method (descriptive and 

correlation) has been conducted between women aged 20 to 45 years in 

Ferdows city in South Khorasan. The sample size of 304 people was 

obtained by cluster sampling based on simple random sampling and 

information was collected based on a standardized questionnaire.Have 

been analyzed based on Spss 22 software and descriptive and inferential 

statistics.Cronbach's alpha was obtained for life skills (0.740) and social 
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health (0.716). The results show that the average life skills (3.261) and 

social health (3.281) were higher than average.Among the components 

of social health, Actualization was the lowest and Coherencewas the 

highest, and among the variables of life skills, problem-solving and 

control components. Emotions had the highest and lowest values. 

Finally, the correlation between life skills variable and social health 

variable with low intensity was 0.245 at a significant level of 0.000.The 

results of the hypotheses indicate that by strengthening life skills through 

components, social health can be increased in addition to the level of 

significance and positive relationships, but the intensity of this increase 

is weak. The results of regression show that the sub-components of 

problem solving and decision making, control of emotions and feelings 

of interpersonal relationships, critical and creative thinking and self-

awareness had the greatest impact on the social health variable, 

respectively. In general, the variables present in the regression model 

about (18.8 percent) have been able to explain social health. Therefore, it 

is possible to emphasize the effective relationship of life skills teachings 

on social health with action research and practical programs in the form 

of cultural, social and psychological education of the studied community. 

Keywords: Social health, Life Skills, Women, Ferdows. 
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 مقدمه

 و توسعه در یرمؤث نقش جامعه اسیسا نهادهای ترینمهم از یکی عنوانبه خانواده 

 نقش تواندمی خانواده در اندیشیهم و همگامی هماهنگی، دارد. جامعه پیشرفت

 داشته همراه به آن اعضای پایدار سالمت و شادمانی یکپارچگی، تقویت در بارزی

 و آرامش بعد از زندگی هایمهارت وجود که کرد اشاره باید راستا این در باشد.

 در اصلی نقش که زنان حضور با روانی و اجتماعی ،ینجسما مختلف ابعاد رد آسایش،

 شود. منجر خانواده پایدار سالمت استحکام به تواندمی دارند خانواده و خانه مدیریت

 در باألخص پایدار سالمت ابعاد از یکی عنوانبه 1اجتماعی سالمت اساس این بر

 پژوهشگران، و نادانشجوی نظران،حباص از بسیاری منظر از زنان و خانواده حوزه

 توانایی به اجتماعی سالمت است. اجتماعی گروه این شکوفایی و رشد در مهمی عامل

 روابط ایجاد منظوربه دیگران و خانواده چون اجتماع با مؤثر تعامل برقراری در فرد

 و بخت )فیروز گرددمی اطالق اجتماعی هاینقش کننده محقق و شخصی کنندهضاار

 یاجامعه و یگرید با مرتبط یاجتماع تمسال دیگرعبارتبه (؛187 :1396 همکاران،

 کنار در که است هاییمؤلفه رندهیدربرگ و ؛کندیم یزندگ فرد آن در که است

 خود از متأثر را یاجتماع یدگزن در افراد عمل تیفیک و تیکم نشانگر گریکدی

 (.173 :1387 همکاران، و یدرز تبار )عبداهلل کندمی

 
1. Social Health 
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 هایعرصه در زنان سهم افزایش با که کرد ارهشا باید ضرورتی چنین هب توجه با

 و امکانات شدن فراهم با و است افزایش روبه آنان هایتوانمندی اجتماعی،-اقتصادی

 قدرت افزایش جامعه، به وابستگی خانواده، هب تعلق احساس ها،خالقیت شکوفایی

 تواندیم جامعه زنان بین در ...و انتخاب حق نشتدا و زندگی بر مدیریت کنترل،

 آن هایمؤلفه و اجتماعی سالمت به توجه از ناشی تواندمی همگی که یابد افزایش

 ،طنشا کارکردهای شیافزا جهت در تواندمی اجتماعی سالمت درواقع گردد. حاصل

 ،یمدکارآ ،ارکتمش ،یریپذتیولئمس ،یزندگ از تیرضا همبستگی، ،تعامل ،وفاق

 در مهمی سهم و باشد اهمیت حائز بسیار اننز بین درو... جرائم و هابیآس کاهش

 (1396 ایمنی، و شربتیان) باشد داشته آنان زندگی کیفیت ارتقاء

 است. آن هایمؤلفه و 1یزندگ مهارت ی،اجتماع سالمت حوزه با مرتبط عوامل از

 ترپیچیده انسانی، ارتباطات شگستر ،اجتماعی تغییرات ،یجهان تحوالت به توجه با

 یزندگ هایمهارت از مندیبهره زااسترس رفتارهای افزایش و روزمره زندگی شدن

 اساس این بر گردد.می تلقی مهم امری انسانی سالمت ساختار در مسائل با مواجهه در

 و یروان مشکالت بروز از یریشگیپ یهاراه از یکی عنوانبه یزندگ هایمهارت

 زنان پایدار سالمت جمله از افراد جمعی و فردی یگزند بر مؤثری نقش یاجتماع

 ،خودش با فرد سالمت ارتقاِء حوزه در زندگی هایمهارت آموزش از هدف دارد.

 در که آموزدمی ما به اهمهارت این کند.می زندگی آن در که است محیطی و دیگران

 
1. life skills 
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 .کنیم ررفتا صحیح و قالنهاع چگونه پرخطر هایموقعیت در ویژهبه زندگی طول

 بپردازیم، خود نفسعزت تقویت به باشیم، داشته همکاری و مشارکت روحیه

 و متعادل شهروند یک به چگونه و کنیم؛ شناسایی و بیان را خود عواطف احساسات،

 کنار در را اجتماعی انسجام و انطباق پذیرش، روحیه و ه؛دش تبدیل اجتماع در مقبول

 اجتماع در شکوفا خود فرد یک به و میرآو دست به آمیزلمتمسا همزیستی یک

 و روانی هایییتوانا زندگی، هایمهارت دیگرعبارتبه (1378 طارمیان،) شویم تبدیل

 سازندمی قادر را افراد که شوندمی گرفته نظر در مؤثری و انطباقی رفتار برای اجتماعی

 :1390کرامتی،) دکنن مقابله روزمره زندگی مقتضیات و هاچالش با مؤثری طوربه تا

 اجتماعی، و شخصی رشد ارتقاء موجب هامهارت این آموزش همچنین (135

 شودمی اجتماعی روانی مشکالت برخی از پیشگیری و هاانسان حقوق از محافظت

 (42 :1395 بخارایی،)

 در مناطق در بخصوص موجود، یهایکاست رغمیعل ما جامعه در دیگر، منظری زا

 برداشته یمناسب یهاگام زنان ازجمله ادافر روانی و یجسم تمسال یبرا ،توسعه حال

 در آن نبود آنچه اما ؛(227 :1391همکاران، و ی)فتح است انجام حال در یا و شده

 نیا است. سالمت یاجتماع ابعاد به یتوجهیب است، محسوس جامعه یهاعرصه تمام

 دافرا یریپذبیآس جبوم ارتباطات، عصر در سالمت یاجتماع هایجنبه به یتوجهیب

 نکته این به اجتماعی رویکرد به توجه با بنابراین شود؛می یاجتماع و یروان ابعاد در

 رظن از افراد تا کندمی کمک سالمت یاجتماع ابعاد به وجهت که شودمی اشاره
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 متالس یهاشاخص توسعه و تیتقو شک بدون دهند. شکل را سالم جامعه ،یاجتماع

 .بود خواهد همراه یروان و یجسم یهایماریب ربا کاهش با یاجامعه هر در یاجتماع

 انجام فردوس شهر زنان اجتماعی سالمت حوزه در که اخیری تحقیقات راستا همین در

 در آن با مرتبط هایمؤلفه همراه به متغیر این که است بوده این از ناشی است شده

 با ارتباط رد اما (23 :1398 ن،ای)شربت است ارگرفتهرق توجه مورد درصد 64 حدود

 در قرارگیرد سنجش و ارزیابی مورد آن هایمؤلفه و متغیر این بر مؤثر عوامل اینکه

 است. شده بیان کمتر اخیر هایسال

 پایدار سالمت بر مؤثر عاملی زندگی هایمهارت آموزش اینکه به نظر حال

 شهر در د(نهامردم) غیردولتی و دولتی هایسازمان فعالیت به توجه با و است خانواده

 -روانی) یارشتهنیب صورتبه حاضر نوشتار خانواده استحکام راستای در فردوس

 تمسال بر آن هایمؤلفه و یزندگ مهارت رابطه نتایج ارزیابی یپ در اجتماعی(

 حوزه هاییریزبرنامه و هاسیاست تدوین به نتایج طریق از تا است زنان یاجتماع

 دهد پاسخ سؤال این به پی در حاضر پژوهش پس .پرداخت خانواده داریاپ سالمت

 که:

 و زندگی مهارت با ارتباط در حد چه تا فردوس شهر زنان اجتماعی سالمت •

 گیرد؟می قرار آن هایمؤلفه

 هایکاربست چه به زنان اجتماعی و روانی حمایت جهت در هبطرا این وجود •



 

 

 

 

170  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم، شماره ششم، سال شناسی ورزشجامعه 

 

 گردد؟می به منجر اجتماعی

 پژوهش تجربی پیشینه

 مهارت مجزا صورتبه تاکنون موردمطالعه هایپژوهش بیشتر اینکه به نظر با

 اکثر یا و است داده قرار موردمطالعه اجتماعی سالمت از غیر عوامل دیگر با را زندگی

 تبیینی رابطه به کمتر گرفته صورت اجتماعی سالمت حوزه در که تحقیقاتی

 است تحقیقاتی دسته آن از حاضر پژوهش ابرایننب است؛ پرداخته دگینز هایمهارت

 مهارت هایمؤلفه مستقیم رابطه که است داشته براین سعی ایرشتهبین صورتبه که

 خانواده استحکام اساسی نرک عنوانبه زنان جامعه در را اجتماعی سالمت با زندگی

 بحث ردوم موضوع علمی غنای تجه در زیر جدول بنابراین دهد؛ قرار موردمطالعه

 حاضر موضوع به نزدیک که پژوهشی و علمی نوشتارهای شده سعی و تسا داده قرار

 شود بیان مخاطبین برای کار غنای و راهنمایی جهت اجمالبه است، بوده

 شهر زنان یاجتماع سالمت یهاشاخص یبررس عنوان اب تحقیق در (1398) شربتیان

 سنجش به توصیف نوع از یشامپی راهبرد و کمی ردرویک بر تکیه با ،فردوس

 آن از حاکی نتایج است. پرداخته جامعه این در اجتماعی سالمت مؤلفه هایشاخص

 انهیماه درآمد زانیم پژوهش، نیا در سنجش مورد یانهیزم یرهایمتغ نبی در است

 از زنان یمندبهره نیانگیم .است داشته یاجتماع سالمت با یمعنادار رابطه خانوار

 بین از است. بوده (درصد 64) باال به رو متوسط حد در یاجتماع متالس یهاشاخص
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 رشیپذ درصد( 39/24) یاجتماع انطباق بیترت به یاجتماع سالمت هایمؤلفه نیانگیم

 یاجتماع انسجام (،درصد 44/21) یتماعجا ییشکوفا (،درصد 71/22) یاجتماع

 است. بوده تیمها حائز (درصد 41/16) یاعاجتم داشت سهم و (درصد 41/19)

 هایمهارت آموزش تاثیر عنوان: با تحقیقی در (1397) زادهیعل و وسترنجد

 و کنترل )گروه یشیآزما و یفیتوص پرستاران تیخالق و یاجتماع سالمت بر یزندگ

 این به همبستگی و توصیفی نوع از پیمایش روش و کیفی رویکرد بر مبتنی گواه(

 یشتریب یاجتماع سالمت یدارا یمعنادار طوربه دهیدآموزش پرستاران هک رسید نتیجه

 و دیدهآموزش پرستاران گروه دو نیب نیهمچن هستند. ندیده آموزش پرستاران از

 تفاوت ابتکار( و طسب ،یریپذانعطاف ،یالی)س تیخالق ابعاد در دهیند آموزش

 ریمتغ یارب و 05/0 از کمتر یداریمعن سطح یالیس ریمتغ یبرا دارد. وجود یمعنادار

 یداریمعن سطح بسط ریمتغ یبرا و 01/0 از کمتر یداریمعن سطح یریپذانعطاف

 ؛است آمدهدستبه 001/0 از کمتر یداریمعن حسط ابتکار ریمتغ یبرا و 05/0 از کمتر

 و 83/2 ابتکار ،96/2 بسط ،43/3 یریپذانعطاف نیانگی)م هانیانگیم به توجه با نیبنابرا

 ،13/2 بسط ،5/2 یریپذانعطاف نیانگیم و دیدهآموزش پرستاران وهرگ در 3/2 یالیس

 است( آمدهدستبه دهیند آموزش پرستاران گروه در 53/1 یالیس و 03/2 ابتکار

 یالیس بسط، ،یریپذانعطاف یمعنادار طوربه دهیدآموزش پرستاران که گفت توانیم

 .دارند ندیده آموزش پرستاران از یشتریب ابتکار و
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 هایمهارت تأثیر مطالعه عنوان با تحقیقی در .(1396) یخانقاه زادهیعل و انیشربت

 روش و کمی رویکرد بر تکیه با آبادحاجی جوانان یاجتماع سالمت بر یزندگ

 یاجتماع سالمت زانیم که یافتند دست نتایج این به (همبستگی و توصیفی) پیمایش

 با یزندگ مهارت ادابع نیب میمستق بطهار است. بوده باال به متوسط حد در جوانان

 تفاوت تأهل تیوضع و یاجتماع سالمت همچنین است. بوده یاجتماع سالمت

 یرهایمتغ انیم از که است آن از یحاک زین ونیرگرس جینتا است. داشته یمعنادار

 نیشتریب میمستق طوربه 93/0 یبتا مقدار با یارتباط مهارت ریمتغ سالمت، بر اثرگذار

 لیتحل یهایافته است؛ داشته قیموردتحق جامعه جوانان یاعاجتم سالمت بر را ریثتأ

 اثر هم و میمستق اثر هم یانتقاد-خالق تفکر ریمتغ تنها است نیا انگریب ریمس

 موردمطالعه جامعه انیسخگوپا یرو بر میمستق اثر فقط رهایغمت سایر داشته، میرمستقیغ

 اند.داشته

 بر یزندگ هایمهارت تأثیر عنوان اب پژوهشی در .(1394) یقائدمحمد و نژادکپا

 رویکرد با 92 سال رودهن یاسالم آزاد دانشگاه دختر انیدانشجو یاجتماع سالمت

 نیا در که رسیدند دستاوردها این به همبستگی و توصیفی نوع از پیمایش رویه و کمی

 اند.داشته یاجتماع سالمت مفهوم با یکم ییآشنا مطالعه مورد جامعه افراد قیتحق

 سالمت با یاجتماع یخودآگاه یزندگ مهارت عوامل که بود نیا از یحاک جینتا

 یاجتماع رشیپذ و یاجتماع انسجام ،یاجتماع ییشکوفا ،یشناخت مهارت و یاجتماع

 سالمت در یشناخت یرفتار مهارت است. بوده دارمعنی رابطه یدارا یزندگ مهارت با
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 یاثر یزندگ مهارت ایرسانه موزشآ هایبرنامه است. نداشته راث انیدانشجو یاعتماج

 است. داشته افراد تیخالق و ییشکوفا بر فیضع

 هایمهارت آموزش رابطه عنوان با تحقیقی در .(1394) یگر عرب و زاده ییحی

 ،نراته 19 منطقه رستانیدب اول مقطع دختر آموزاندانش یاجتماع سالمت و یاعتماج

 پس و آزمون شیپ رویه و یفیتوص نوع زا آزمایش روش و کمی درویکر اساس بر

 قرار (33 تا 77 )نمره نییپا یاجتماع سالمت سطح که یافتند دست این به زمونآ

 که شیآزما گروه نفر 60 از نفر 15 گروه، دو نیب یسازهمسان جادیا درجهت داشتند.

 هجلس 10 مدت به و نددش انتخاب بودند، انسکی سطح در یانهیزم یهایژگیو نظر از

 در آموزش، دوره اتمام از سپ گرفتند. قرار یاجتماع یهامهارت آموزش تحت

 زانیم ارتقا در یاجتماع یهامهارت آموزش نقش یبررس یبرا آزمونپس مرحله

 پرسشنامه دوباره لیتکم درخواست گروه دو هر از آموزان،دانش یاعتماج سالمت

 نمود مشخص مستقل T آزمون اساسبر آمدهدستبه جیاتن شد. زییک یاجتماع سالمت

 شده آموزاندانش یاجتماع سالمت زانیم ارتقا سبب یاجتماع یهامهارت آموزش که

 .است

 آموزش تأثیر عنوان با علمی و پژوهشی ایمقاله در (2016) همکاران و یجمال

 بر تأکید با رانیا ییراهنما مقطع انآموزدانش روان سالمت بر یزندگ هایمهارت

 نتایج این به گواه( گروه و کنترل )گروه تجربی -یفیتوص نوع از آزمایش روش
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 جنتای .بود سال 5/13± 01/1 گروه دو هر در کنندگانشرکت یسن نیانگیم که رسیدند

 به لیتما و استرس اد،یاعت خشونت، نمره نیانگیم که داد نشان ANCOVA آزمون

 001/0P) کنترل گروه و مداخله هگرو در یآمار نظر از آموزش از بعد و قبل احساس

 روان سالمت بر مثبتی تأثیر زندگی هایمهارت آموزش داشت. وجود (>

 الزم مدرن، معجوا در روان سالمت تیاهم به توجه با است. داشته کنندگانشرکت

 سالمت از تا ندکن درج خود یدرس برنامه در را یزندگ هایمهارت مدارس است

 د.کنن تیحما نوجوانان نروا

 آموزش تأثیر عنوان با تحقیقی در (2016) همکاران و 1انگیج یل و کانگ

 و کمی رویکرد بر مبتنی ...و یچ-یتا ورزش و جامعه بر یمبتن یاجتماع هایمهارت

 هایمهارت آموزش که رسیدند نتایج این به ی(همبستگ و یفتوصی) یشپیما روش

 یزندگ تیفیک شیافزا و یپرخاشگر کاهش در رثؤم ارتباط بر یمبتن یاجتماع

 اثرگذار فرادا یاجتماع و یروان سالمت بر یاجتماع هایمهارت آموزش شود.می

 است.

 و یابیمسئله ،یزندگ هایمهارت عنوان با پژوهشی در .(2013) 2همکاران و ترنر

 نوع از آزمایش روش اساس بر قمار از یریجلوگ یبرا یدرس برنامه :یانتقاد تفکر

 زندگی هایمهارت آموزش با ارتباط در گواه( گروه و کنترل )گروه تجربی-یفیتوص

 
1. Kang, Wu, Li, Jiang & etal. 
2. Turner & et al. 
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 هامهارت این که اندیافتهدست این به جوانان روی بر مؤثر ارتباط و مسئله حل جمله از

 افزایش اجتماعی یهاتیحما از مؤثر استفاده و مشکالت حل برای را آنان توانایی

 .دهدیم

 هایمهارت آموزش تأثیر عنوان با تحقیق در (.2010) یرجب و یقراملک یصبح

 اساس بر یلیاردب محقق دانشگاه انیدانشجو نفسعزت و روان سالمت نیتأم بر یزندگ

 که اندیافتهدست این به یتجرب-یفیتوص نوع از پیمایش روش و کمی رویکرد

 بوده اثربخش انیدانشجو یروان متسال شیافزا بر را یزندگ هایمهارت آموزش

 پزشکیروان عالئم کاهش بر یزندگ هایمهارت آموزش که داد نشان جینتا است

 دارد. تأثیر یروان اختالل به مشکوک انیدانشجو استرس و یافسردگ اضطراب، ویژهبه

 عالئم کاهش یبرا مناسب یروش یزندگ هایمهارت آموزش که داد انشن مطالعه نیا

 است. یروان لاختال به مظنون انیوجدانش نیب در یروان اختالالت

 و فرد در یتوانمندساز یالگوها عنوان با تحقیقی در .(2004) 1همکاران و نیآلبرت

 -یفیتوص نوع از آزمایش روش بر مبتنی یزندگ هایمهارت برنامه کی یط در

 هایمهارت شوزآم که اندافتهیدست جهینت نیا به گواه( گروه و کنترل )گروه تجربی

 ،یشغل طیمح در یریپذتیمسئول ،یزندگ در الفع نقش شیافزا موجب یزندگ

 .شودیم یانتقاد تفکر ییتوانا و ندهیآ یبرا یزیربرنامه

 
1. Albertin &et al. 
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 یروان مرخین بر یزندگ هایمهارت آموزش تأثیر (1999) جهانی بهداشت سازمان

 (گواه گروه و کنترل )گروه تجربی -یفیتوص یحرکت یجسم یهایناتوان یدارا زنان

 به توجه خود، یهاییتوانا و اتیخصوص شناخت از: بودند عبارت هامهارت این

 یبرقرار حیصح یهاروش بـردن کـار بـه ،یاجتماع و یخانوادگ ،یشخص یهاارزش

 ح،یصح یریگمیتصم آن، به یابیدست و هدف نییتع ،یابیدوست ت،یقاطع ارتباط،

 یزندگ هایمهارت آموزش که داد ننشا هاافتهی مت.الس حفـظ و خـشونت از زیپره

 یناسازگار و اضطراب داریمعن کاهش و یروانـ سالمت داریمعن شیافزا باعث

 یدارمعنی تأثیر هاآن یافسردگ زانیم بر فقط و است شده هایودنآزم در یاجتماع

 است. نداشته

 یداب شد داده توضیح قبل سطور در اختصار به که تجربی پیشینه سوابق به توجه با

 که کرد بیان

 با زندگی هایمهارت آموزش اثرگذار رابطه حوزه در شده انجام تحقیقات تربیش ➢

 بر تکیه و روانشناختی نگاه با تحقیقات این در و است بوده افراد زندگی کیفیت

 است. شده مطالعه فردی سطح در هامهارت این اثر تجربی روش

 حوزه اب زندگی هایمهارت هطراب روانشناختی قانمحق دیگر سوی از همچنین ➢

 تحقیقی کمتر و اندداده قرار توجه مورد بیشتر را روانی و جسمانی سالمت

 سالمت شاخص جمله از پایدار سالمت که داد قرار مطالعه مورد توانمی
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 باشد. قرارگرفته توجه مورد روانشناختی تحقیقات در اجتماعی

 متغیر سنجش حوزه در حاضر حال شناسیهمعجا تحقیقات از دیگر بخشی ➢

 دهه در یا و است بوده مختلف هایجامعه در آن هایمؤلفه و اجتماعی سالمت

 سرمایه جمله از اجتماعی هایپدیده دیگر با اجتماعی سالمت بیشتر اخیر

 متغیر این یا و اندقرارگرفته متقابل تبیین مورد روان، سالمت نشاط، اجتماعی،

 و توصیف مورد ندانشهرو بین در پایدار تسالم وضعیت از بخشی عنوانبه

 است. قرارگرفته سنجش

 موضوع اجتماعی علوم محققان سوی از اخیر سال سه در طی در اینکه به توجه با ➢

 دو این تحلیلی رابطه است، رفتهقرارگ توجه مورد ایرشتهبین صورتبه تحقیق

 اجتماعی نیروهای نعنوابه زنان جمله از جامعه اجتماعی هایگروه سطح در متغیر

 بیشتر رسدمی نظر به جامعه پایدار پیشرفت و خانواده هایپایه تحکیم در ثرمؤ

 گیرد. قرار توجه مورد باید

 تکمیل جهت رد شده سعی تحقیق این در بحث مورد هایپیشینه به توجه با ➢

 رش،یپذ )انسجام، دابعا بر تکیه با اجتماعی سالمت متغیر موضوعاتی چنین ادبیات

 هایمؤلفه بر مبتنی زندگی مهارت متغیر و (ییاوفشک و یهمبستگ ارکت،شم

 مقابله توانایی مسئله، حل ،خالق و منتقدانه تفکر فردی، بین روابط ی،خودآگاه)

 گیرد. قرار مطالعه مورد زنان بین در (...و هیجانات و احساسات با
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 پژوهش نظری مبانی

 بشر، زندگی وریرض نیازهای از یکی که کرد اشاره نظری ثاحمب به باید ادامه در

 افراد سالمتی با تواندمی که است جامعه افراد برای آسایش و آرامش ،رفاه تأمین

 سالمت از: است عبارت که است نوع چندین سالمت شود.می نامیده باشد مرتبط

 امروزه .اعیتماج سالمت و 4عاطفی سالمت 3روانی سالمت ،2معنوی سالمت ،1ذهنی

 دو معتقدند (2003) 5دسی و راین است؛ یافته دانیدوچن اهمیت اجتماعی تسالم

 دیدگاه گرایی. فضیلت و گراییلذت :دارد وجود سالمت تعریف در اصلی رویکرد

 باتجربه مرتبط و فاعلی شادکامی با برابر تسالم که است آن گرالذت شناسانروان

 سالمت ار سالمت از برداشتی نچنی توانمی و است ناخشنودی تجربه مقابل در لذت

 براین و انددانسته برابر بافضیلت را سالمت دیگر اندیشمندان مقابل در نامید. عاطفی

 نظریات گیرد.میبرن در را سالمت همواره لذت، ایجاد رغمبه امیال ارضای که باورند

 کییز اجتماعی متالس نظریه اما دارد، وجود اجتماعی سالمت زمینه در متعددی

 است. شدهانتخاب تحقیق این نظری چارچوب عنوانهب

 سالمت ترتیب بدین و دارد اجتماعی بنیان و اساس یک سالمتی است معتقد زییک

 عملکرد و کندیم تعریف جامعه در فرد عملکرد و شرایط ارزیابی را اجتماعی

 
1. Subjective health 
2. Spiritual health 
3. Mental health 
4. Emotional health 
5. Rayen & Deci 
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 هایچالش و است روانی و جسمی سالمت از بیش چیزی زندگی در خوب اجتماعی

 با اجتماعی سالمت بین که است معتقد وی همچنین .گیردبرمی در را عیاماجت

 مثبتی رابطه اجتماعی یگاهجا و جامعه در پذیریمسئولیت و پسند اجتماع رفتارهای

 ارزیابی اجتماعی سالمت (1996) 1الرسون ازنظر (.12 :1388 آرام، )سام دارد وجود

 شامل درواقع و تاس اجتماعی هایگروه و دیگران خانواده، با روابطش کیفیت از فرد

 که است رفتارهایی و تفکرات احساسات، و هامحرک به نسبت فرد درونی هایپاسخ

 :Larson, 1996) است اجتماعی محیط و زندگی از فرد رضایت عدم یا رضایت نشانگر

 :کندیم بیان گونهنیا را اجتماعی سالمت عملیاتی ابعاد کییز (.285

 این به اعتقاد فرد که معناست این به اجتماعی یکپارچگی یا :2ماعیتجا انطباق -1

 اجتماع از فرد ارزیابی شامل و است؛ بینیپیش قابل و منطقی فهم،قابل اجتماع که دارد

 به نسبت فرد که درکی حقیقت در مخصوص و بینیشپی قابل فهم،قابل صورتبه

 به مندعالقه ،لمسا افراد دارد. خود فاطرا اجتماعی دنیای اداره و سازماندهی کیفیت

 را خود هستند اطرافشان وقایع فهم به قادر کنند،می احساس و بوده اجتماعی هایطرح

 و دهندنمی فریب د،تنهس عالی و متکامل دنیای یک در زندگی حال در اینکه تصور با

 انطباق بخشند.می ارتقاء یزندگ درک و فهم جهت از را آرزوهایشان و هاخواسته

 احساس یعنی تسلط است، روان مقیاس در محیط بر تسلط مفهوم لمعاد اجتماعی

 
6. Larson 
2. Social Coherence 
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 مناسب هایزمینه خلق یا انتخاب و پیچیده محیط مدیریت برای توانمندی و صالحیت

 صورتبه را دنیا درمجموع و معناییبی و پوچی متضاد اجتماعی انطباق شخصی.

 (.Keyes,1998:138) است دیدن ینیبپیش قابل و رکدلقاب هوشمند، منطقی،

 از بخشی احساس معنای به اجتماعی انسجام همان یا :1اجتماعی همبستگی -2

 از شدن حمایت احساس دارد. تعلق جامعه به فرد اینکه به کردن فکر بودن، جامعه

 در که تاس ایدرجه آن اجتماعی انسجام بنابراین آن؛ در داشتن سهم و جامعه طریق

 اجتماعی واقعیت که کسانی و هاآن بین ترکیشم چیز که کنندمی ساساح مردم آن

 عبارتبه (؛13 :1392 آرام، )سام هایشانهمسایه مثل دارد وجود سازندمی را هاآن

 به تیاهم و یمندعالقه شامل و یاجتماع جهان کار طرز و ساخت ت،یفیک فهم دیگر

 (.Hughes, 2015) استیدن شناخت

 ارزش ارزیابی از است عبارت اعیتماج مشارکت یا :2اعیمتاج داشت سهم -3

 و است جامعه از مهم جزئی فرد آیا که است عقیده این شامل و دارد فرد که اجتماعی

 آن طبق که است باوری اجتماعی کتمشار کند.می اضافه خود جهان به را ارزشی چه

 به عرضه برای مندیشزار چیز کندمی فکر و داندمی اجتماع حیاتی عضو را خود فرد

 کنند شدن داشته دوست احساس که کنندمی تالش افراد این دارد. خود اجتماع و دنیا

 ند.باش سهیم است، قائل ارزش هاآن برای بودن انسان دلیل به صرفاً که دنیایی در و

 
1. Social Cohesion 
2. Social Contribution 
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 تاس روان سالمت مقیاس از زندگی در هدف بُعد با موازی اجتماعی مشارکت

 همچنین اجتماعی مشارکت 1شاپیرو و نظرکییز به دیگرعبارتبه .(34 :1387 ،حسینی)

 تواندمی خودکارآمد فرد است. خودکارآمدی و پذیریمسئولیت مفاهیم به شبیه

 اجتماعی مسئولیت برساند. اتمام به را یخاص مقاصد و داده انجام را معینی رفتارهای

 کتارمش مفهوم دو این وعمجم از اجتماع. با اطارتب در مشخص تعهدات ایجاد یعنی

 .(Keyes & Shapiro, 2004: 358) آیدمی پدید اجتماعی

 به جامعه که است این به داشتن اعتقاد و دانستن معنای به :2اجتماعی شکوفایی -4 

 را خود سرنوشت اجتماع اینکه به باور دیگر عبارتبه است. درش حال در مثبتی شکل

 ,Keyes) کندمی کنترل را دوخ تکاملی مسیر اشهوقبال توان مدد به و دارد دست در

 وضعیت به نسبت اجتماعی سالمت از بُعد این مطلوب سطوح واجد افراد (.10 :2004

 تبدیل افراد هم برای بهتر انیکم به جهان معتقدند و امیدوارترند جامع آینده و کنونی

 (.88 :1383 نژاد، فارسی) شد خواهد

 ذاتی بودن خوب به اعتماد ن،دیگرا با تکثر پذیرش شامل :3اجتماعی شیرپذ -5

 در فرد شوندمی باعث هاآن همگی که است هاانسان ماهیت به مثبت نگاه و دیگران

 از بُعد این (.Keyes,1998: 123) کند راحتی احساس انسانی، جامعه اعضای سایر کنار

 به مثبتی شرنگ که افرادی است. خود از پذیرش اجتماعی نسخه اجتماعی سالمت

 
1. Keyes & Shapiro 
2. Social Actualization 
3. Social Acceptance 
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 افراد پذیرندمی توأمان را خود زندگی بد و خوب هایجنبه و دارند دخو شخصیت

 با جامعه از فرد درک مفهوم این از منظور هستند. اجتماعی و روانی سالمت دارای

 (.315 :1391 شالی، صفری و هزارجریبی) است افراد سایر یاتخصوص به توجه

 با اجتماعی سالمت که دکر اشاره نکته این هب باید شده مطرح دعااب به توجه با

 پذیرش در مهمی عامل تواندمی است، ارتباط در جامعه در اشخاص یریپذجامعه

 و یزیگرقانون کاهش در مهمی نقش و رود شمار به اجتماعی هنجارهای

 سالمت از آن افراد که یاجامعه دیگر، سوی از باشد. داشته اجتماعی یهایناهنجار

 آرام، )سام دهندیم نشان را اجتماعی مشارکت از بهتری شرایط برخوردارند، یاجتماع

1388: 11.) 

 آن از فراتر گام یک ،اجتماعی سالمت به شدهمطرح اندازچشم پژوهش این در

 معادل تنها را اجتماعی سالمت نوشتار این در ما .نمایدیم رحطم کییز که است چیزی

 چون ایجامعه که معتقدیم و هنگرفت نظر در فردی شجسن سطح در و مثبت رپیوستا با

 روانی و اجتماعی مسائل با را اجتماعی گروه این آن، سنتی بافت خاطر به فردوس زنان

 از بسیاری برای را اجتماعی هبموا از مندیبهره پس ،است کرده مواجه اییدهعد

 مطالعه این در بنابراین است؛ کرده ناممکن مختلف اجتماعی یهاطبقه در افراد

 به را نامتعادلی چنین تا شودمی شامل را اقداماتی مجموعه اجتماعی، سالمت درویکر

 چنین در افراد اجتماعی سالمت بر وارده اجتماعی هاییبآس چراکه بازگرداند. تعادل
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 منجر اعی،اجتم هایتعادل عدم بلکه ،نشده محدود بیرونی پیامدهای به صرفاً یامعهاج

 سنجش منگاه کییز .شودمی افراد در نیز اجتماعی ساستر از پایداری سطح ایجاد به

 صفر نقطه در افراد که است آن اشیذهن فرضیشپ جامعه، افراد اجتماعی سالمتی

 و شرایط این از منظور است. بوده فراهم الزم هایبستر و شرایط که هستند جایی یعنی

 شهری، نچیدما زیست،محیط ،یتبهزیس همچون ذهنی و عینی هایحوزه بسترها،

 اجتماعی، عدالت شهروندی، رفاه ،هازیرساخت بهبود و توسعه ،زداییمحرومیت

 با است. اجتماعی سرمایه و اجتماعی امنیت شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت

 دیاقتصا و اجتماعی پایگاه به تنها اجتماعی سالمت که نمود توجه باید وجود این

 در شهروندان موقعیت از انعکاسی شامل بلکه ندارد، بستگی هعجام یک شهروندان

 این تمامی وجود علیرغم است ممکن اگرچه شود؛یم هم جامعه آن اجتماعی بافت

 برخوردار کییز موردنظر تماعیجا سالمت از جامعه آن افراد ی،اجامعه در شرایط

 .نباشند

 که کرد هم زندگی، هایترمها متغیر به اشاره باید نظری چارچوب روند ادامه در

 گیرد؛ قرار یادگیری مورد مختلف طریق از تواندمی و است هاییمؤلفه بر مبتنی

 اررفت مشاهده افراد، آموزش طریق از که است اطالعاتی شامل زندگی مهارت بنابراین

 اصل یک عنوانبه زندگی مهارت پس گیرد،می شکل آن پیامدهای و دیگران

 استمرار مختلف طرق به (1977) 1باندورا 1یاجتماع یادگیری ریهظن بر مبتنی زیربنایی

 
1. Social learning theory 
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 اثرگذارد. افراد زندگی کیفیت بر و یابدمی

 تسا هایینظریه از یکی اجتماعی یادگیری یهنظر است معتقد (2001) 2منگرولکا

 دهد؛یم حضیتو را آنان رفتار و یادگیری رشد، چگونگی و پردازدیم بشر تحول به که

 همکاران، و پور شهرکی) است زندگی هایمهارت اصلی زیربنای دهندهلیتشک و

 در اجتماعی یادگیری نظریه اساس بر زندگی مهارت متغیر فهم بنابراین (168 :1389

 شود.می قرارگرفته مطالعه مورد پژوهش این

 است معتقد وی شده،ینتدو باندورا کارهای مبنای بر که اجتماعی یادگیری ظریهن

 دستورالعمل طریق از هم که ؛است تجربه بر مبتنی و فعال فرایندی گیریدای که

 گیرد،می شکل دیگران رفتار مشاهده طریق از هم و (...و معلمان والدین، )گفتارهای

 تقویت و اصالح دهند،یم نشان اطرافیان که پاسخی و هنتیج طریق از نیز فرد رفتار

 کالمی ارتباطات یقرط از و اجتماعی یهالتعام طریق از افراد بنابراین، گرددیم

 از افراد به را مختلف هایمهارت که است الزم دلیل، همین به گیرندمی یاد را رفتارها

 و مهموئی )مومنی یمهد آموزش تعامل و الگو ارائه نمایش، دستورالعمل، طریق

 طریق از اجتماعی تارهایفر که است آن تئوری این اساسی اصول (.1394 همکاران،

 و رفتار آن مهارت بودن دارا رفتار یک انجام در و شوندیم حفظ و آموخته تقویت،

 بر مهمی اثر اجتماعی یادگیری نظریه دارد. زیادی اهمیت خودکارآمدی احساس نیز

 
1. Bandora 
2. Mangrulkar 
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 این در (.93-94 :1392 همکاران، و درکه) است داشته دگینز هایمهارت تحول

 جریان در افراد روینااز و است تجربه بر ینمبت و فعال فرایندی یادگیری نظریه،

 نوع این در پردازند.یم زندگی هایمهارت یادگیری به فعاالنه آموزش و یادگیری

 بخشد،یم تسهیل آموزش امر در را جوانان فعال شرکت که ییهاروش از آموزش

 .(1397 همکاران، و اصفهانی فرهنگ) شودیم استفاده

 نقش راستای در زندگی مهارت یهامؤلفه پژوهش این رد نظریه، این به جهتو با

 به اجتماعی روانی، توانمندسازی ایجاد هدف با اجتماعی سالمت افزایش در هاآن

 است. شدهداده توضیح و تعریف ذیل سطور در اختصار

 و دقیق شناخت از است عبارت که ست زندگی هایمهارت از یکی :1گاهیدآخو ▪

 ها،یشهاند عقاید، آرا، ،هانگرش از صحیحی فهم هکینحوبه خود، از درست

 گفت توانیم دیگر نگاهی از باشیم. داشته هایمانیکاست و هامهارت ها،ییتوانا

 در واکنش و شکن اعمال برای منطقی یهاروش آموختن یعنی خودآگاهی

 (.84 :1387 ،آزمابخت و ساویز) متفاوت هاییتموقع

 در و کندیم هدایت را آن دفر خود که است یندیارف :2گیرییمتصم و همسئل حل ▪

 روزمره زندگی مسائل برای یاسازگارانه و مؤثر یهاحلراه کندیم سعی آن

 است هدفمند و منطقی آگاهانه، فرایند یک مسئله حل ترتیبینابه کند. پیدا خود

 
1. Self-awareness empathy 
2. Problem solving and decision making 
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 (.87 :1390 ینی،)پورحس

 کرتف در است. تجارب و تاطالعا عینی تحلیل مهارت :1خالق و یانتقاد تفکر ▪

 ارزشیابی مورد و شودیم مشخص هانگرش و رفتارها بر مؤثر عوامل ابتدا انتقادی

 تا سازدیم قادر را فرد تفکر نوع این (.56 :1393 مرادی، قاضی) گیردیم قرار

 وجود مشکلی که زمانی حتی و یابددر خود مستقیم تجارب ورای از را مسائل

 بپردازد دیگران با رابطه و خود یدگزن به بیشتری انعطاف و سازگاری به ارد،دن

 (.47 :1387 ،آزمابخت و ساویز)

 اصلی محور یرکالمیغ و کالمی مختلف اشکال در ارتباط :2فردی بین روابط ▪

 خاصی دانش بدون ما از یک هر زمینه این در دهد،یم تشکیل را ما زندگی

 افراد این .یمکن شناسایی ،ترندقفوم ارتباطی لحاظ به که را افرادی توانیمیم

 ابراز هاآن با ارتباط برای را خود تمایل معموالً دیگران که هستند ییهاآن

 هایشانفرح و کنندیم برقرار رابطه دیگران با یراحتبه اشخاصی چنین کنند.یم

 دارند مثبتی سسااح هاآن با برخورد از پس دیگران و گذاردمی یرتأث دیگران بر

 (.84 ن:امه)

 و خود در را هایجانه تا سازدیم قادر را فرد توانایی این :3هیجان با لهابمق توانایی ▪

 واکنش بتواند و بداند را رفتار بر هیجانات تأثیر نحوه دهد، تشخیص یگراند
 

3. Critical& Creative Thinking 

2. Interpersonal communication  
3. The ability to cope with the excitement 
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 خشم غم، مثل هیجانی یهاباحالت اگر دهد. نشان مختلف هاییجانه هب مناسبی

 جسمی و روانی سالمت بر فینم تأثیر موارد این دونش برخورد درست راباضط یا

 (.130 :1390کریمی،) گذاشت خواهند اجتماعی و

 تشکیل را ما جامعه جمعیت از نیمی زنان که کرد این به اشاره باید درنهایت

 بر آنان، مشکالت است. جوامع و هاخانواده سالمت زیربنای آنان تمسال و دهندمی

 مؤثر نیز بعدی هاینسل حتی و همعجا خانواده، روان تمسال ویژهبه و جسمی سالمت

 تواندمی زندگی هایمهارت داشتن (.6 :1388 همکاران، و پرویزی) بود خواهد

 اجتماعی نهادیک خانواده اساس این بر شود. آنان اجتماعی سالمت ارتقاء موجب

 سازیآماده و تربیتی فکری، هایزمینه ها،ارزش انتقال در ایعمده نقش که است

 گفت توانمی بنابراین است؛ ترپررنگ زنان نقش میان این در دارد. دخو اعضای

 سالمت فقدان کهطوریبه دارد. مهمی نقش فرایند این در زنان اجتماعی سالمت

 اعضای سایر حتی و داشته تأثیر هاحوزه سایر در آنان عملکرد بر زنان اجتماعی

 مشکالت و مسائل بروز از یریشگپی برای پس دهد؛می رقرا تأثیر تحت نیز را خانواده

 زا،آسیب هایموقعیت با برخورد جهت اجتماعی و روانی هایتوانمندی تقویت نیز و

 رابطه حاضر پژوهش در الذ است. ضروری جامعه افراد به زندگی مهارت آموزش

 انتقادی رکتف گیری،تصمیم و همسئل حل فردی، بین روابط) زندگی مهارت هایمؤلفه

 مطالعه اجتماعی سالمت با هیجانات( و احساسات کنترل دآگاهی،وخ خالق، و

 ارائه زیر شکل به تحقیق این در نظری مدل شد بیان آنچه به توجه با گردد.می
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 گردد.می

 
 پژوهش نظری لمد :1 شکل

 موردمطالعه که ییهاهیفرض نیترمهم شده مطرح مدل و ینظر چارچوب به توجه با

  است. ریز شرح به ردیگیم رارق

 اصلی فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه زنان اجتماعی سالمت و زندگی مهارت بین

 فرعی هایفرضیه

 وجود معناداری هبطرا فردوس شهر زنان اجتماعی سالمت و فردی بین روابط بین −

 دارد.

 رابطه فردوس شهر زنان اعیاجتم سالمت و گیریتصمیم و مسئله حل مهارت بین −

 دارد. وجود معناداری

 معناداری رابطه فردوس شهر زنان اجتماعی سالمت و خالق و انتقادی تفکر بین −

 دارد. وجود
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 دوجو معناداری رابطه فردوس شهر زنان اجتماعی سالمت و خودآگاهی بین −

 دارد.

 بطهار فردوس شهر زنان اجتماعی سالمت و هیجانات و احساسات کنترل بین −

 دارد. وجود معناداری

 تأهل وضعیت تفکیک به فردوس شهر زنان بین در اجتماعی سالمت میانگین −

 .است متفاوت

 تأهل وضعیت تفکیک به فردوس شهر زنان بین در زندگی مهارت میانگین −

 .است متفاوت

 تحصیالت تفکیک به فردوس شهر زنان بین در اجتماعی سالمت میانگین −

 .است متفاوت

 متفاوت تحصیالت کیکفت به فردوس شهر زنان بین در زندگی مهارت میانگین −

 .است

 سنی هایگروه تفکیک به فردوس شهر زنان بین در اجتماعی سالمت میانگین −

 .است متفاوت

 سنی هایگروه ککیتف به فردوس شهر زنان بین در زندگی مهارت میانگین −

 .است متفاوت
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 شناسیروش

 .است شدهاستفاده تاطالعا گردآوری ایرب پیمایش روش از تحقیق، این در

 موضوع ماهیت به توجه با است. مقطعی و کاربردی پژوهش این هدف چنینمه

 شهر در ساله 45 تا 20 زنان کلیه پژوهش این در موردمطالعه آماری جامعه پژوهش،

 تعداد 1395 سال سرشماری مطابق است. بوده جنوبی خراسان استان رد واقع فردوس

 گیرینمونه روش از اینجا در است. بوده نفر 6845 دحدو در سنی هایوهرگ این کل

 ساله 45 تا 20 سنین بین زنان و است؛ شدهاستفاده ساده تصادفی بر مبتنی ایخوشه

 ایمصاحبه پرسشنامه طریق از و اندشده انتخاب مشاهده و تحلیل واحد عنوانبه

 نفر 304 ینزما محدودیت و دجهوب به توجه با که است؛ شده آوریجمع اطالعات

 اند.شده انتخاب کوکران فرمول اساس بر نهایی پاسخگویان عنوانبه

 شده استاندارد پرسشنامه سؤاالت از اجتماعی سالمت متغیر برای پژوهش این در

 پرسشنامه از زندگی مهارت متغیر برای و است شده ادهاستف سؤال 33 بر مبتنی کییز

 سنجش مورد ای گویه 27 مقیاس رب مبتنی همکاران و یساعتچ شده استاندارد

 تا 1) بازه با لیکرت طیف مبتنی یادشده هایپرسشنامه سؤاالت دامنه است. قرارگرفته

 است. قرارگرفته محاسبه مورد (5

 پرداخته بررسی مورد هایمؤلفه لیاتیمع تعریف به اختصار به زیر جدول در

 شود.می
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 مفهومی متغیرها یعملیات و تعریف :1 جدول

 یرغتم

 وابسته/

 مستقل

 گویه عملیاتی تعریف مفهومی ریفعت

ت
ار

مه
 

ی
دگ

زن
 

 حل
ئله

مس
 

یم
صم

ت
ری

گی
 

 فرد خود که است یندیفرا

 در و کندیم تیهدا را آن

 یهاحلراه کندیم یسع آن

 یبرا یانهسازگارا و مؤثر

 خود روزمره یزندگ مسائل

 حل بیترتنیابه کند. دایپ

 آگاهانه، ندیفرا کی مسئله

 ور)پ است هدفمند و یقطنم

 (.87 :1390،ینیحس

 به نسبت افراد سنجش

 گیریتصمیم و حل

 مسائل فعاالنه

 است. دشوار برایم مهم موضوعات مورد در گیریتصمیم -

 با زندگی در که صیخش مشکالت و مسائل اکثر حل برای -

 .دارم اطمینان خود توان به شوممی مواجه آنها

 دارم. مینانطا خیلی خودم تصمیمات به -

 بگیرم تصمیم مایلم تحمیلی، های¬ایده با مواجهه مهنگا -

 .است کار یک انجام صحیح راه روشی چه

 نظر در را آن عواقب و جوانب تصمیمی، هر اتخاذ از قبل -

 گیرم.می

دآ
خو

 یگاه

 یمنطق یهاروش آموختن

 واکنش و کنش اعمال یبرا

 تمتفاو یهاتیموقع در

 :1387،اآزمبخت و زی)ساو

84.) 

 تیوضع و سنجش

 نقاط به نسبت افراد

 شان قوت و ضعف

 کنم.می صحبت سختیبه جمع مقابل در *

 کنممی سعی شوممی روبرو زااسترس رویدادهای با یوقت *

 ببینم. هم را آن مثبت هایجنبه

 بر آنچه به نسبت هستم گرفته و غمگین که هنگامی حتی *

 هستم. آگاه دگذرمی من

 کنم. حل را مشکالتم توانمینم وقت هیچ کنممی سااحس *

 دیگران از خواستن کمک بدون دشوار، شرایط در حتی *

 .بکشم بیرون آب از را خود گلیم توانممی
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 یرغتم

 وابسته/

 مستقل

 گویه عملیاتی تعریف مفهومی ریفعت

کر
تف

 
الق

خ
 و 

قاد
انت

 ی

 ینیع لیتحل مهارت

 در است. تجارب و اطالعات

 عوامل ابتدا یانتقاد تفکر

 هانگرش و رفتارها بر مؤثر

 مورد و دوشیم مشخص

 ردیگیم قرار یابیارزش

 (.56 :1393مرادی، )قاضی

 با مقابله توانایی

 تبدیل و مشکالت

 منفی احساسات شدن

 دادن انجام مثبت به

 درست و دقیق اموری

 کار انجام روش از مایلم ا،هایده نوشتن یا بحث هنگام *

 نمایم. انتقاد دیگران

 هایروش و اهایده بتوانم که رماد دوست را وضعیتی من *

 گیرم. کار به کارها انجام در ار خودم

 و بررسی را مخالف هایایده یا نظرهانقطه که دارم عادت *

 کنم. ارزیابی

 کجا تا ببینم تا گیرم کار به را خودم یهاایده دارم دوست *

 .بردمی پیش به را من

 هایایده و هانظرنقطه بتوانم که دارم دوست را هاییطرح *

 .نمایم زیابیرا و مطالعه را آنها فمختل
ط

واب
ر

 
ین

ب
 

دی
فر

 

 که هستند ییهاآن افراد نیا

 خود لیتما معموالً گرانید

 ابراز هاآن با ارتباط یبرا را

 یاشخاص نیچن .کنندیم

 رابطه انگرید با یراحتبه

 و کنندیم برقرار

 گرانید بر هایشانحرف

 و زی)ساو گذارد یرمیتأث

 (.84 :1387آزما،بخت

 تمایالت ابراز

 عاطفی، سی،سااح

 درک و حمایتی

 دیگری

 کنم. بیان را احساساتم که است راحت نسبتاً برایم -

 و عجول آدم من که کنندمی فکر دوستانم از بعضی -

 هستم. تحملیکم

 کنند.می حساب من عاطفی حمایت روی نمدوستا -

 کنند،نمی درک را حرفم دیگران رسدمی نظر به وقتی -

 .کنم صحبت ترشمرده و تر آرام کنممی یعس

 ژهیو حساب خودم مشکالت حل در دوستانم حمایت روی -

 کنم.می باز

 دیگران از بگیرم، تصمیمی خواهممی وقتی همیشه -

 کنم.می نظرخواهی

 کنم، میسه مهای¬یشاد در را گرانید اگر یکنمم احساس -

 برد. خواهم لذت شتریب
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 یرغتم

 وابسته/

 مستقل

 گویه عملیاتی تعریف مفهومی ریفعت

نک
رل

ت
 

ت
سا

سا
اح

ناجیه و 
ت

ا
 

 قادر را فرد ییتوانا نیا

 در را هاجانیه تا سازدیم

 دهد صیتشخ گرانید و خود

 نشان یمناسب واکنش بتواند و

 (.130 :1390،یمی)کر دهد.

 شناخت و سنجش

 مقابله ییتوانا و مهارت

 آن با

 انفجار آماده باروت بشکه یک مانند کنممی احساس گاهی -

 هستم.

 شوخی برای موردی نماوتمی هم سخت شرایط در حتی -

 کنم. پیدا

 هستم. خود هیجانی حاالت درک به قادر -

 کوره از و آورممی جوش از دلیلی هیچ بدون گاهی-

 رومدرمی

 نظر رد را آن عواقب و جوانب تصمیمی، هر اتخاذ از قبل -

 گیرم.می

ت
الم

س
 

ی
اع

تم
ج

ا
 

                      

ت
الم

س
 

ی
اع

تم
ج

ا
 

 

نا
عی

ما
جت

م ا
جا

س
 

 نظر در با فرد یک یباارزی

 با او همراهی کیفیت گرفتن

 است اطرافش جامعه

 صفری و هزارجریبی)

 (317 :1391شالی،

جامعه  احساس تعلق به

و اجتماع و توجه 

 به فرد دیگران

 هستم. جامعه نام به یامجموعه هب متعلق کنمیم فکر من -

 هستم. ماجتماع از مهم بخشی که کنمیم فکر من -

 داشتم، گفتن برای یادهیا یا خواسته اگر کنمیم فکر من -

 .کردندیم توجه من به افراد سایر

 است. من راحتی و آرامش منبع من جامعه -

 داشتم گفتن برای یادهیا یا خواسته اگر کنمیم فکر من -

 .گرفتینم جدی را من معهاج

 ارزش شخص یک عنوانبه من برای اجتماع افراد سایر -

 .اندقائل

 .کنمینم نزدیکی احساس اجتماعم دافرا سایر به نسبت نم -

ش
ذیر

پ
 

عی
ما

جت
ا

 

 توجه با جامعه از فرد ادراک

 افراد سایر خصوصیات به

 پذیرش دیگرعبارتبه است.

 به اعتماد و دیگران با تکثر

 که متقابلی مثبت تأثیر

 به در جامعه یا و فرد

 به اعتماد آمدن ودجو

 وی پذیرش و دیگری

 .گذاردیم اثر اجتماعم افراد سایر روی من *رفتار

 هستند. اعتمادقابل دیگر افراد کنمیم فکر من *

 اند.انربمه مردم من نظر به *

 .خودمحورند مردم من نظر به *
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 یرغتم

 وابسته/

 مستقل

 گویه عملیاتی تعریف مفهومی ریفعت

 دیگران. ذاتی بودن بوخ

 (89 :1394 نیا، صفاری)

 دیگری سوی از

 شود.می

 نیستند. ماداعتقابل مردم که کنمیم احساس من *

 زندگی خودشان برای فقط ممرد که کنمیم فکر نم *

 .کنندیم

 اهمیت دیگر افراد مشکالت به مردم کنمیم فکر من *

 .دهندیم

هم
س

 
ت

داش
 

عی
ما

جت
ا

 

 در هدفمند کنش نوعی

 و رکنشگ بین تعاملی فرایند

 جهت در او اجتماعی محیط

 پیش از و معین اهداف به نیل

 شود.می فتعری شدهتعیین

 (60 :1391،این صفاری)

 از فرد که هایارزیابی

 و دارد خود ارزش

 که کندمی احساس

 مهمی سهم یا و عضو

 و است خود جامعه از

 چیزهای تواندمی

 اطرافیان برای باارزشی

 ارائه خود جهان و

 دهد.

 کنم. عرضه دنیا به ارزشمندی کار توانمیم کنمیم رکف من -

 جامعه برای یاهدنارز نتیجه هیچ من هروزان یهاتیفعال -

 د.ارند

 امجامعه به مهمی چیز تا ندارم را الزم توان و زمان من -

 کنم. عرضه

 ندارد. جامعه برای مهمی نتیجه من کار کنمیم فکر من -

 ندارم. اجتماع در شدن مسهی برای ارزشمندی محصول من -

 .دانشده متقلب بیشتر روزها این مردم من نظر به -

هم
س

 
ت

داش
 

جتم
ا

 یعا

 در هدفمند کنش نوعی

 و کنشگر بین تعاملی فرایند

 جهت در او اجتماعی محیط

 پیش از و معین اهداف به نیل

 شود.می تعریف شدهتعیین

 (60 :1391نیا، صفاری)

 از فرد که هایارزیابی

 و دارد خود ارزش

 که کندمی احساس

 مهمی سهم یا و عضو

 و است خود جامعه از

 چیزهای ندتوامی

 اطرافیان برای یشباارز

 ارائه خود انهج و

 دهد.

 کنم. عرضه دنیا به ارزشمندی کار توانمیم کنمیم فکر من -

 جامعه برای یاارزنده نتیجه هیچ من روزانه یهاتیفعال -

 ندارد.

 امجامعه به مهمی چیز تا ندارم را الزم انتو و زمان من -

 کنم. عرضه

 ندارد. جامعه یارب مهمی نتیجه من راک کنمیم فکر من -

 ندارم. اجتماع در شدن سهیم برای ارزشمندی محصول نم -

 .اندشده متقلب بیشتر روزها این مردم من نظر به -
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 یرغتم

 وابسته/

 مستقل

 گویه عملیاتی تعریف مفهومی ریفعت

یی
وفا

شک
 

عی
ما

جت
ا

 

 سیر خط پتانسیل ارزیابی

 درک شود.یم عنوان جامعه

 هاآن که موضوع این از افراد

 سود اجتماعی رشد از هم

 و نهادها اینکه و برد خواهند

 به عهجام در حاضر افراد

 اندشکوفایی حال در شکلی

 دهند.می را توسعه نوید که

 صفری و )هزارجریبی

 (314 :1391شالی،

 به نسبت احساس

 و جامعه در پیشرفت

 نظام اینکه به اعتقاد

 مؤثر عاملی اجتماعی

 خواهد فرد پیشرفت در

 بود.

 است. من فتپیشر مانع اجتماع که معتقدم من *

 من یهاخواسته تحقق تجه در اجتماع که دمقتمع من *

 .کندینم تغییر

 و قانون نظیر اجتماعی تشکیالت که کنمینم فکر من *

 باشند. مؤثر من زندگی در دولت

 .نمیبیم دائمی تحول یک صورتبه را اجتماع من *

 است. آن افراد برای مفید و پربار مکانی جامعه من نظر به *

 .ندارد مفهومی ماعی،تجا پیشرفت من نظر به *

 .شودیم بهتری مکانی دارد فرد هر برای دنیا من نظر به *

 
گی

ست
همب

 
عی

ما
جت

ا
 

 اجتماع اینکه به اعتقاد

 قابل و منطقی فهم،قابل

 و دانستن است. بینیپیش

 و جامعه به بودن مندعالقه

 سام) آن به مربوط مفاهیم

 (11 :1392آرام،

 کردن درک احساس

 جامعه هدپیچی تغییرات

 آن اب سازگاری و

 است. پیچیده من برای دنیا -

 پیرامون آنچه توانندیم که هستند افرادی تنها محققین -

 کنند. درک را دهدیم رخ اطرافشان دنیای

 آمد. خواهد پیش چه دنیا در که بفهمم توانمینم من -

 از من که هستند بیگانه و عجیب قدرآن هافرهنگ اغلب -

 .آورمیمندر سر هاآن

 درک ارزش میکنیم زندگی آن در که دنیایی نم نظر به -

 دارد. کردن

 خواهد اتفاق آینده اجتماع در آنچه ینیبشیپ من نظر به -

 است. سختی کار افتاد،

 است. شده برده بهره اساتید نظرات از صوری اعتبار ریگیاندازه جهت ادامه در
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 از استفاده با 1تأییدی یملعا تحلیل از متغیرها ایسازه اعتبار نییتع منظوربه همچنین

 شد بیان که مفهومی مدل به توجه با تحقیق این در است. شدهاستفاده آموس افزارنرم

 توجیه یا تبیین توصیف اندک، بتاًسن پارامتر چند پایه بر را تجربی هایداده شودمی

 ندتوامی که هاستداده راتساخ درباره تجربی شپی اطالعات بر مبتنی مدل این کند.می

 یا هاگویه برای معین کننده بندیطبقه طرح یک (2 فرضیه یا تئوری یک (1 شکل: به

 یا و ربیجت معلوم شرایط (3 محتوا، و شکل عینی هایویژگی با انطباق در تستها پاره

 ور،عدن و یبیب)ح باشد. وسیع هایداده درباره قبلی مطالعات از حاصل دانش (4

 مورد متغیرهای برای تأییدی عامل تحلیلی مقادیر بیانگر زیر جداول و اشکال (1396

 دهد.می نشان را تحقیق این در مطالعه

 

 د(نداراستا )بارهای زندگی مهارت سازه تأییدی عاملی تحلیل مدل :2 شکل

 و شوند حذف مدل از حتماً باید 3/0 از کمتر عاملی بارهای معتقدند آمار خبرگان

 تحلیل مدل .هستند عالی 7/0 باالی عاملی بارهای و خوب 5/0 باالی عاملی بارهای

 هایمهارت سازه هایمؤلفه تمام استاندارد بارهای که است آن بیانگر فوق عاملی

 
1. Confirmatory factor analysis 
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 و یبی)حب نیست هاآن از یکهیچ حذف به نیاز هتیجدرن و هستند 3/0 باالی زندگی

 .(1396 ور،عدن

 زندگی هایمهارت عاملی حلیلت آوردبر یهاشاخص :2 جدول

 و شاخص

 محدوده

 قبولقابل

 اسکوئر کای

CMIN/DF 

 درجه

 Df آزادی
P 

GFI  
9/0 ) 

AGFI  
08/0 ) 

RMSEA  
(<=08/0)  

IFI  
9/0 ) 

CFI  
9/0 ) 

 91/0 91/0 08/0 91/0 96/0 000/0 9 16/36 مدل مقدار

 

 نباید دو ایک تاریساخ مدل در اما است؛ دارمعنی درصد 95 اطمینان در دو کای

 مقدار هرچند دارد. برازش هاداده با مدل که است این صفر فرضیه زیرا باشد دارمعنی

p را مدل مناسب برازش کوچک دو کای مقدار دیگرعبارتبه یا و 05/0 از تربزرگ 

 کامل مدل از ناچیز هرچند هایانحراف به نسبت دو کای آزمون دهد،می شانن

 موردنیاز برازش هایآماره سایر دلم برازش ارزیابی یبرا ینبنابرا است؛ ساسح

 هایآماره ساختاری، مدل پیچیدگی مقابل در دو کای حساسیت به توجه با هستند.

 زیادی برازش هایشاخص تاریساخ مدل در اند.شدهارائه گوناگونی برازش نیکویی

 به امکان حد تا یدبا هاآن همه و ندارند نمونه حجم به زیادی وابستگی که دارد وجود

 در دارد. برازش واقعی تجربی مدل با نظری مدل صورت این در که باشند نزدیک 1

 08/0 هم REMSEA مقدار هستند. 90/0 از تربزرگ هاشاخص این همه فوق جدول
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 هست. مدل خوب برازش نگربیا که است

 
 دارد(استان )بارهای اجتماعی سالمت سازه تأییدی عاملی تحلیل مدل :3 شکل

 اجتماعی سالمت عاملی تحلیل برآورد یهاصشاخ :3 جدول

 و شاخص

 محدوده

 قبولقابل

          سکوئر کای

CMIN/DF 

 درجه

 آزادی

Df 

P 
GFI 

(>= 9/0 ) 
AGFI 

(>= 08/0 ) 
RMSEA 
(<= 08/0 ) 

IFI 
(>= 9/0 ) 

CFI 
(>= 9/0 ) 

 92/0 92/0 08/0 93/0 97/0 006/0 5 31/16 مدل مقدار

 همه شود،می مشاهده نیز جدول در هک طورهمان فوق، تتوضیحا به توجه با

 برازش بیانگر که هست 08/0 هم REMSEA مقدار و بوده 90/0 از تربزرگ هاشاخص

 است. مدل خوب

 بهر داوران( )توافق صوری روایی از تحقیق این در شناختیروش مباحث به توجه با

 امعهج بین در سؤاالت یپایای جهت کرونباخ فایآل از همچنین است. شده برده

 و 716/0 برابر اجتماعی سالمت سازه آلفای مقدار است؛ شده استفاده موردمطالعه

 کرد نای به اشاره باید براین عالوه است. آمدهدستبه 740/0 برابر زندگی مهارت برای

 افزارنرم از کارگیریبه با و استنباطی و توصیفی آمار براساس پاسخگویان هاییافته که
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Spss22 گیرد.می قرار وتحلیلهتجزی مورد 

 وابسته و مستقل یرهایمتغ پایایی ضریب :4 جدول

 کرونباخ یآلفا هاگویه تعداد مؤلفه متغیر/

 623/0 5 گیریتصمیم و مسئله حل

 674/0 5 یخودآگاه

 622/0 5 خالق و یانتقاد تفکر

 615/0 7 یفرد نیب روابط

 659/0 5 تجانایه و حساساتا کنترل

 740/0 27 یزندگ مهارت

 661/0 7 اجتماعی انسجام

 660/0 7 اجتماعی پذیرش

 685/0 6 اجتماعی داشت سهم

 652/0 6 اجتماعی انطباق

 697/0 7 اجتماعی شکوفایی

 716/0 33 اجتماعی سالمت

 پژوهش هاییافته

 توصیفی هاییافته

 ذیل لجدو کرده مطالعه دمور عهجام شناختی معیتج هایویژگی به ایاشاره ابتدا

 کند.می بیان را هاویژگی این اجمالبه
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 زنان یانهیزم متغیرهای فراوانی توزیع خالصه :5 جدول

 تحصیالت سطح
 لیسانسفوق (،%8/41) لیسانس (،%1/21) دیپلمفوق (،%7/25) دیپلم (،%9/4) راهنمایی (،%3) ابتدایی

(3/6%) 

 (%3/3) شدهفوت همسر (،%9/6) مطلقه (،%8/66) هلمتأ (،%23) مجرد تأهل وضعیت

 سن
 سال 39 تا 35 بین %(،8/17) سال 34 تا 30 بین (،%31) سال 29 تا 25 بین (%25) سال 25 تا 20 بین

 (%2/12) سال 45 تا 40 بین %(1/14)

 عهجام ایزمینه متغیرهای وضعیت بیانگر خود که باال جدول نتایج بر عالوه 

 بیان را این توانمی تحقیق ایزمینه متغیرهای جداول نتایج مجموع از ستا موردمطالعه

 41-45 سنی گروه در کمترین و ساله 20-25 سنی گروه در فراوانی بیشترین که کرد

 بر است. بوده سال 69/29 با برابر گویاناسخپ سنی میانگین درمجموع است. ساله

 بوده متأهل درصد 70جرد،م زنان درصد 30 حدود در تأهل وضعیت شاخص اساس

 70 کارشناسی( و )کاردانی مقاطع در زنان دانشگاهی تحصیالت میزان همچنین است.

 درصد 5 حدود در دیپلم زیر مقاطع در و درصد 25 دیپلم و متوسطه تحصیالت درصد

 است. دهبو زنان

 

 

 طالعهم مورد متغیرهای در پاسخگویان فراوانی توزیع خالصه :6 جدول

 نگینمیا زیاد متوسط کم قادیرم هاشاخص
 انحراف

 معیار
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 نگینمیا زیاد متوسط کم قادیرم هاشاخص
 انحراف

 معیار

 اجتماعی انسجام
 63 222 19 فراوانی

235/3 42667/0 
 8/20 73 3/6 معتبر درصد

 اجتماعی پذیرش
 97 186 21 فراوانی

250/3 6028/0 
 32 4/61 9/6 برمعت درصد

 اجتماعی مشارکت
 63 187 54 فراوانی

378/3 50045/0 
 7/20 5/61 8/17 معتبر صددر

 ماعیاجت پیوستگی
 76 193 35 فراوانی

484/3 46223/0 
 25 5/63 5/11 معتبر درصد

 اجتماعی شکوفایی
 39 228 34 فراوانی

00/2 5007/0 
 13 7/75 3/11 معتبر درصد

 عیتمااج سالمت
 37 218 49 فراوانی

281/3 28259/0 
 12 72 16 معتبر درصد

 و لهمسئ حل

 گیریتصمیم

 102 182 20 نیفراوا
596/3 58844/0 

 6/33 9/59 6/6 معتبر درصد

 یخودآگاه
 97 191 16 فراوانی

87/2 5492/0 
 9/31 8/62 3/5 معتبر درصد

 خالق و یانتقاد تفکر
 99 189 16 فراوانی

421/3 54966/0 
 6/32 2/62 3/5 معتبر درصد

 45798/0 313/3 99 188 17 فراوانی یفرد نیب روابط
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 نگینمیا زیاد متوسط کم قادیرم هاشاخص
 انحراف

 معیار

 6/32 62 6/5 معتبر درصد

 و احساسات کنترل

 جاناتیه

 45 162 97 فراوانی
836/2 65880/0 

 8/14 3/53 9/31 معتبر درصد

 یزندگ مهارت
 50 247 7 فراوانی

261/3 33405/0 
 4/16 5/81 1/2 رعتبم درصد

 ویانپاسخگ از درصد 80 حدود در که کرد بیان باید باال جدول نتایج به توجه با

 به تمایل است (5/2) لیکرت طیف براساس که زندگی مهارت متغیر نگینمیا از بیشتر

 کنترل مؤلفه متغیر این هایمؤلفه بین در اند.داشته زندگی مهارت هایمؤلفه یادگیری

 سالمت میانگین همچنین است. داشته را میانگین کمترین هیجانات و احساسات

 مربوطه مقدار است (5/2) مبنای بر که لیکرت طیف طمتوس دازح باالتر زنان اجتماعی

 شکوفایی میانگین وابسته متغیر هایمؤلفه بین در همچنین باالست. روبه متوسط

 همان یا اجتماعی قطباان میانگین و لیکرت طیف متوسط حد از کمتر اجتماعی

 وعدرمجم است. بوده شده دیا متغیر هایمؤلفه دیگر از بیشتر اجتماعی پیوستگی

 در متوسط حد از تحقیق این در مطالعه مورد متغیرهای هایمؤلفه هایمیانگین وضعیت

 است بوده باال روبه پرسشنامه اطالعات آوریجمع زمان

 استنباطی هاییافته

 تأهل تیوضع با اجتماعی سالمت و زندگی مهارت واریانس یلتحل آزمون :7 جدول
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 Sig رد تائید/
 ارهآم

F 

 میانگین

 ربعاتم

 درجه

 آزادی
 تأهل وضعیت تغیرم منبع

 تائید

 شود.می
006./0 292/4 

 گروهی بین 3 188/536

 زندگی مهارت
926/124 

 گروهی درون 300

 کل 303

 رد

 شود.می
966/0 089/0 

 گروهی بین 3 007/0
 سالمت

 081/0 اجتماعی
 گروهی درون 300

 کل 303

 زندگی مهارت ریمتغ برای (Sig) یمعنادار سطح فوق لجدو جینتا به جهتو با

 آنان تأهل وضعیت و زنان نیب هامیانگین تفاوت روازاین است؛ 05/0 مقدار از ترپایین

 آن یمعنادار سطح که ماعیاجت سالمت معناداری سطح کهدرحالی شود.می دیتائ

 قیتحق نیا رد زنان تأهل وضعیت نیب تفاوت عدم انگریب است 05/0 مقدار از باالتر

 کسانی زنان همه برای آن هایمؤلفه و اجتماعی سالمت اینکه دیگر بیان به ؛است بوده

 .شودینم یافت یاوتتف و بوده

 سنی گروه با ماعیاجت سالمت و زندگی مهارت واریانس تحلیل آزمون :8 جدول

 تائید/

 رد
Sig آماره F 

 میانگین

 مربعات

 درجه

 آزادی
 سنی گروه متغیر نبعم

 أییدت

 شودمی
044/0 359/2 

 گروهی بین 4 259/0
 زندگی مهارت

 گروهی درون 299 110/0
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 کل 303

 تأیید

 شود.می
024/0 862/2 

 گروهی بین 4 223/0

 اجتماعی سالمت
078/0 

 گروهی ندرو 299

 کل 303

 و تماعیاج متسال ریمتغ برای (Sig) یمعنادار سطح فوق جدول جینتا به توجه با

 هایگروه نیب هامیانگین تفاوت روازاین است؛ 05/0 مقدار از ترپایین گیزند مهارت

 از آمدهدستبه مقادیر اساس بر پس .شودمی دیتائ سنجش مورد متغیرهای با زنان سنی

 عاداب همچنین و زندگی مهارت هایمؤلفه از مندیبهره شده بیان توضیحات و دولج

 اند.نبوده باهم برابر و داشته تفاوت زنان سنی هایگروه به توجه با عیاجتما سالمت

 

 تحصیلی هایگروه با اجتماعی سالمت و زندگی مهارت واریانس تحلیل آزمون :9 جدول

 Sig رد تائید/
 آماره

F 

 نمیانگی

 ربعاتم

 درجه

 آزادی
 متغیر منبع

 وضعیت

 تأهل

 تأیید

 شود.می
000./0 627/4 

 وهیگر بین 5 487/0

 زندگی ارتمه
105/0 

 گروهی درون 298

 کل 303

 775/0 568/0 شود.می رد
 سالمت گروهی بین 5 062/0

 گروهی درون 298 080/0 اجتماعی
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 کل 303

 زندگی مهارت ریمتغ برای (Sig) یمعنادار سطح مقدار قفو جدول جینتا به توجه با

 زنان تحصیلی هایگروه نیب هامیانگین تفاوت روینازا است؛ 05/0 رمقدا از ترپایین

 خصوص در مطالعه مورد جامعه در متفاوت تحصیلی هایگروه با زنان و شودمی دیتائ

 (Sig) معناداری سطح رقدام کهدرحالی اند.داشته تفاوت باهم زندگی هایمهارت

 تحصیلی هایهگرو نیب تفاوت معد انگریب است 05/0 از باالتر که اجتماعی سالمت

 برای اجتماعی سالمت هایمؤلفه که است آن از حاکی نتایج این کند.می انبی را زنان

 .شودینم یافت یاوتتف و بوده کسانی متنوع تحصیلی هایگروه با زنان همه
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 تحقیق فرعی و اصلی یرهایمتغ بین پیرسون مبستگیه بضری :10 جدول

 متغیر

 مستقل

 متغیر

 ستهواب

 شدت

 رابطه

 طحس

 اداریمعن

 نوع

 آزمون

 مبستگیه

 نتیجه

 آزمون

 نوع

 رابطه

 گیریتصمیم و مسئله حل

ت
الم

س
 

ی
اع

تم
ج

ا
 

 مثبت تأیید پیرسون 000/0 330/0

 مثبت تأیید پیرسون 000/0 391/0 یخودآگاه

 مثبت تأیید پیرسون 000/0 276/0 خالق و یانتقاد تفکر

 بتمث تأیید پیرسون 000/0 436/0 فردی بین روابط

 و احساسات ترلکن

 اناتهیج
 مثبت تأیید پیرسون 000/0 263/0

 مثبت تأیید پیرسون 000/0 245/0 زندگی مهارت

 و گیزند مهارت) قیتحق یرهایمتغ انیم رابطه شدت و زانیم باال جدول هاییافته

 دییتأ قیتحق یضفر روابط موارد هیکل در .دهدیم نشان را (اجتماعی سالمت و آن ابعاد

 از کوچکتر یداریمعن سطح با رهایمتغ ۀهم نیب یهمبستگ نزایم جدول مطابق دشونمی

 و زندگی مهارت نیب میمستق معنادار رابطه دهندهنشان فیضع رابطه شدت و 000/0

 نیب و معنادار رابطه که دهدیم نشان جینتا است. بوده اعیجتما سالمت با آن یهامؤلفه

 کل یهمبستگ درنهایت رد.دا وجود اجتماعی تسالم و زندگی مهارت یاهمؤلفه همه

 زانیم که گرفت قرار سنجش مورد اجتماعی سالمت ریمتغ و زندگی مهارت ریمتغ نیب

 کرد. تأیید ار قیتحق فرض 000/0 یمعنادار سطح و 245/0 شدت با آن یهمبستگ
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 و دگیزن مهارت نیب فیضع شدت با یمعنادار مستقیم رابطه که است نیا گواه جینتا

 دارد. وجود اجتماعی تسالم وابسته ریمتغ

 را 1همزمان روش یمبنا بر رهیمتغ چند یخط ونیرگرس یاصل جینتا زیر جدول

 سالمت) وابسته ریغمت بر مستقل ریمتغ هایمؤلفه رابطه زانیم کهنیا یبرا .دهدیم نشان

 ابت بیرض جدول، نیا در است. شدهاستفاده آزمون نیا از شود لیتحل (اجتماعی

 در را آن نقش و تیاهم بتا بودن بزرگ و کندیم انیب را هاهمؤلف ینسب تیاهم

 .کندیم مشخص وابسته ریمتغ ییشگویپ

 وابسته رتغیم با مستقل متغیر یهامؤلفه متغیره چند خطی رگرسیون :11 جدول

 مستقل متغیرهای

 یارمع ضرایب

 نشده

 ضرایب

 شده یارمع
T 

 سطح

 اداریمعن

 ضریب

 انستولر

 

 (vif) واریانس تورم املع
B 

 خطای

 معیار
 بتا

 - - 000/0 513/17 - 111/5 416/95 ثابت مقدار

 287/1 777/0 000/0 444/4 361/0 943/0 190/4 گیریتصمیم و مسئله حل

 086/1 921/0 027/0 295/1 117/0 940/0 227/2 یخودآگاه

 325/1 755/0 023/0 187/1 171/0 994/0 180/1 خالق و یانتقاد تفکر

 و احساسات ترلکن

 جاناتهی
475/1 852/0 232/0 553/1 012/0 934/0 071/1 

 239/1 807/0 025/0 438/1 194/0 968/0 392/1 یفرد نیب روابط

 
1. Enter 
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 (R) مجذورات (R) همبستگی ضریب
 (2R) بیضر

 شدهلیتعد
 F آماره استانداردشده خطای

 سطح

 معناداری

(Sig) 

 زمونآ

 1دوربین

 تسونوا

321/0 103/0 188/0 26989. 840/6 000/0 501/1 

 اجتماعی سالمت با زندگی مهارت هایمؤلفه رابطه از حاکی باال جدول نتایج

 مسئله، حل یرهایغمت ترتیب به ،یونیرگرس مدل در هامؤلفه نیا انیم از که است

 به یودآگاهخ و خالق و قادیانت تفکر فردی، بین روابط هیجانات، و احساسات کنترل

 سالمت ریمتغ پایین روبه متوسط حد تا و اندداشته را بتا ضریب مقادیر نبیشتری ترتیب

 ضریب باالترین با گیریتصمیم و مسئله حل ریمتغ همچنین .کنندیم نییتب را اجتماعی

 دارد. زنان اجتماعی سالمت ریمتغ نییتب در سهم بیشترین 000/0 یمعنادار سطح در بتا

 05/0 یخطا سطح در رهایمتغ ۀهم یبرا t ادیرمق پژوهش نیا در هنکیا هب توجه با

 کم اما داریمعن تأثیر نظر مورد یرهایمتغ که میریگیم جهینت نیبنابرا هستند؛ داریمعن

 اند.تهداش وابسته ریمتغ نییتب در

 بودنن خط هم جهت در یخط ونیرگرس مبحث در ،10 جدول یهاافتهی اساس بر

 با است. شده استفاده (vif) انسیوار تورم عامل و تولرانس آماره زا ستقلم یرهایمتغ
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 تولرانس مقدار چه هر دارند، گریکدی با یخط هم طهراب اندازه چه تا مستقل یرهایمتغ
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 مقدار رچهه برعکس و است مترک یخط هم زانیم باشد (1 عدد به کی)نزد ترشیب

 و باالست یخط هم زانیم که دهدیم نشان باشد( صفر به کی)نزد ترکم تولرانس

 و یتابگ پور بی)حب است برخوردار ییباال تورم از ونیرگرس بیضرا استاندارد یخطا

 حل) هایمؤلفه تولرانس بیضرا جینتا به توجه با (510-509 :1390،یشال یفرص

 و مسئله حل فردی، بین روابط اهی،خودآگ هیجانات، و حساساتا کنترل

 (1) عدد به نزدیک مقدار بیشترین با ترتیب به خالق( و انتقادی تفکر و گیریتصمیم

 از هامؤلفه نیا گفت توانیم یعبارت به است کمتر خطی هم میزان که است این بیانگر

 شپژوه یاجرا زمان رد (اعیاجتم سالمت) ستهواب ریمتغ نییتب یبرا خوبی تیوضع

 چه هر که کندیم اشاره نیا به انسیوار تورم عامل مقدار نیهمچن اند.بوده برخوردار

 ایدب .(510)همان: است شتریب یخط هم زانیم باشد، تربزرگ (2) عدد از مقدار نیا

 این به است تولرانس معکوس واریانس تورم عامل تفسیر نحوه و نتیجه که کرد بیان

 و است ترکم واریانس تورم عامل مقدار باشد، تربیش تولرانس مقدار رچهه که امعن

 عدد به نزدیک زندگی مهارت هایمؤلفه میزان اینکه به توجه با (.510)همان: بالعکس

 هم آزمون این طریق از که کرد بیان توانمی دارند 2 ددع اب زیادی فاصله و نیست 2

 آزمون این و است پایین زنان اجتماعی متسال بر زندگی مهارت هایمؤلفه بین خطی

 نیست. خوب متغیرها بین بودن خطی هم برای تحقیق این در

 نشان که است آمدهدستبه 321/0 رهایمتغ نیب (R) یهمبستگ بیضر مقدار

 چنداننه یلیخ یهمبستگ رابطه وابسته با مستقل ریمتغ یهامؤلفه موعهمج نیب دهدیم
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 با برابر شدهلیتعد نییتع بیضر رمقدا است. نداشته وجود شپژوه زمان در یوق

 زانیم راتییتغ کل زا درصد 18 به کینزد که است نیا انگریب که است 188/0

 معادله نیا در زندگی هارتم ریمتغ یهامؤلفه از متأثر زنان نیب در اجتماعی سالمت

 است، ادارمعن 000/0 از ترکوچک یخطا سطح در که F (840/6) آماره مقدار است.

 و مستقل ریمتغ یهامؤلفه از مرکب پژوهش یونیرگرس مدل که گرفت جهینت توانیم

 ریمتغ کم روبه متوسط حد در تواندیم که است یمدل (اجتماعی سالمت) وابسته ریمتغ

 اتسونو نیدورب آماره نکهیا به توجه با که کرد انیب دیبا نیهمچن کند. نییتب را وابسته

 نیا مقدار باشد، نداشته وجود یمتوال یهمبستگ هاهماندیباق نیب اگر .است 4 تا 0 نیب

 و مثبت یهمبستگ دهندهنشان باشد کینزد صفر به اگر باشد. کینزد 2 به دیبا آماره

 نیب آماره نیا اگر درمجموع .است یمنف یبستگهم دهدهننشان باشد کینزد 4 به اگر

 آزمون مقدار چون اساس نیا بر (1397 ،یبیب)ح ستین ینگران یجا باشد 5/2 تا 5/1

 بودن مستقل مفهوم نیبنابرا است آمدهدستبه (501/1) با برابر قیتحق نیا در مذکور

 گرید بر تأثیری دهشاهم جینتا که است یمعن نیا به و شده اثبات پژوهش نیا ریمتغ

 است. نداشته مشاهدات

 میمستقریغ و مستقیم أثیرت جهت در مسیر تحلیل نآزمو رگرسیون نتایج راستای در

 است. شده توصیف زیر جدول در آگاهی جهت اجتماعی سالمت متغیر بر

 اجتماعی( سالمت) وابسته متغیر بر آن یهامؤلفه و مستقل متغیر کل اثر :12 جدول

 کل اثر غیرمستقیم اثر اثر متغیر لستقم متغیر
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 مستقیم وابسته

 و مسئله حل

 یریگتصمیم

ت
الم

س
 

ما
جت

ا
 عی

261/0 0027/0=126/0*343/0 *401/0* 158/0 263/0=261/0+0027/0 

 0012/0+117/0=118/0 151/0*161/0 *262/0*198/0=0012/0 117/0 یخودآگاه

 و یانتقاد تفکر

 خالق
171/0 0019/0=153/0*184/0*180/0*389/0 172/0=171/0+0019/0 

 0010/0+194/0=195/0 164/0*229/0*165/0* 174/0=0010/0 194/0 یفرد نیب روابط

 احساسات کنترل

 جاناتهی و
232/0 0078/0=232/0*162/0 *104/0*201/0 239/0=232/0+0078/0 

 ترلکن گیری،تصمیم و مسئله حل مؤلفه آیدبرمی جدول نتایج از که طورینهم

 ترتیب به اهیخودآگ و خالق و انتقادی تفکر فردی، بین روابط هیجانات، و احساسات

 اند.داشته تحقیق این در زنان اجتماعی سالمت با ریبیشت ایرابطه لیتک نظر از
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 مسیر تحلیل نمودار: 4 شکل

 گیرینتیجه و بحث

 جامعه راداف و است ناپذیراجتناب امری شهروندان زندگی در اساسی مشکالت

 اءارتق یراستا در خود ایهظرفیت و هاتوانایی از که اندتالش در مسائل این حل برای

 بعدی عنوانبه اجتماعی سالمت که است ضروری لذا ببرند، بهره نشازندگی کیفیت

 مهارت آموزش با تواندمی که شود گرفت نظر در محورسالمت زندگی کیفیت از
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 عنوانبه و باشد مرتبط شده منتج اجتماعی زندگی ایارهساخت درون از که زندگی

 و گذاریسیاست فسیر،ت تبیین، مورد هاپدیده دیگر با ارتباط در آسایشی پدیده یک

 قرارگیرد. ریزیبرنامه

 جامعه داریپا توسعه در یبارز نقش زنان یتوانمندساز یراستا در یاجتماع سالمت

 سهم تواندمی زنان بودن ایپو در زندگی هارتم یهامؤلفه از تأسی با حوزه نیا دارد.

 با آن هایمؤلفه و یزندگ رتمها عهمطال پژوهش، نیا از هدف باشد. داشته مهمی

 مبتنی پژوهش این است. بوده جنوبی خراسان در فردوس شهر زنان یاجتماع سالمت

 ارابز اساس بر و همبستگی( و یفی)توص پیمایش راهبرد و محور یکم رویکرد بر

 ت.اس قرارگرفته ارزیابی مورد لیکرت طیف قالب در شده استاندارد پرسشنامه

 زمان در وابسته و مستقل متغیرهای میانگین که کرد اشاره ایدب تایجن به توجه با

 است این دهندهنشان که آمدهدستبه باالیی روبه متوسط حد در اطالعات آوریجمع

 سبک تغییر و زندگی مهارت آموزشی هایستهب دریافت از برخورداری منظر از زنان

 مورد شتربی باید شهر رهنگیف و عیاجتما هایانسیلپت به توجه با محورسالمت زندگی

 گیرند. قرار حمایت

 با و (1396) خانقاهی علیزاده و شربتیان تحقیق نتایج با کل طوربه هایافته این

 (1394) محمدی قائد و نژاداکپ و (1397) علیزاده و رنجدوست هاییافته از بخشی

 بین بطهرا قیممست تأیید جهت رد کلی همخوانی مطالعه مورد موضوع راستای در



 

 

 

 

214  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم، شماره ششم، سال شناسی ورزشجامعه 

 

 شهر اجتماعی و فرهنگی ساختار به توجه با اما است داشته همراه به را اصلی متغیرهای

 باید است، ملموس کمتر آن در محور توسعه پایدار تحوالت حدی تا که فردوس

 و باال ارزیابی از استنباطی هاییافته سطح در پژوهش این نتایج که ردک نای به اشاره

 هایمؤلفه یادگیری ضرورت به الزم جهتو اساس این بر ت.اس ودهنب برخوردار قوی

 اجتماعی و خانوادگی زندگی سطح در آموزشی هایبسته اجرایی و زندگی مهارت

 نتایج به توجه با دیگرعبارتبه دد؛گر به منجر زنان پایدار سالمت استمرار به تواندمی

 ودوج اعضا همه برای عدالت و برابری فرصت هک ایجامعه در که کرد اشاره باید

 عملکرد جامعه اعضای و گرددمی رنگکم اجتماعی سالمت آن تبعبه باشد، نداشته

 مهارت هایمؤلفه اجرای که است این نشانگر نکته این و ندارد مخاطبان با مثبتی

 آن اعضای بین شکاف که ایجامعه در درواقع است. شده زندگی سطح در رنگکم

 از منبعی تواندمی امر این کنند، کینزدی احساس هم به نسبت ءاعضا و باشد کم

 نقش فردی، چنین نیبنابرا باشد، مثبت عملکردهای بروز و آرامش اطمینان، اعتماد،

 استمرار پس داشت. خواهد معهجا و خانواده خود، سرنوشت در مثبتی و سازنده

 اجتماعی لبالفع نیروی یک به دیلتب را آنان زنان برای زندگی مهارت آموزشی

 کند. تبدیل اجتماعی و فردی هایتوانمندی شکوفایی به تواندمی که کندمی

 جمعیت متغیرهای واریانس تحلیل با ارتباط در فیشر آزمون معناداری سطح نتایج

 مهارت متغیر که است آن از حاکی تحقیق این در سنجش مورد هایمتغیر با شناختی

 هایگروه و تحصیالت ل،تأه وضعیت چون ایزمینه متغیرهای با باطارت در زندگی
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 تأهل، وضعیت ایزمینه متغیرهای و بوده برخوردار میانگین تفاوت از زنان سنی

 نشده مشاهده فاوتیت و بوده برابر اجتماعی سالمت متغیر با زنان تحصیلی هایگروه

 سنی هایهگرو بین میانگین تفاوت پژوهش این در که کرد بیان باید همچنین است.

 است. داشته وجود اجتماعی سالمت و زنان

 هایپیشینه بخش در شده انجام تحقیقات از یکهیچ در شد بیان آنچه به توجه با

 تحقیق اصلی متغیرهای با ایزمینه متغیرهای رابطه که بوده آن از حاکی نوشته این

 20 بین سنی گروه که کرد اشاره یدبا همچنین است. نگرفته قرار تبیین و تشریح مورد

 هایمهارت آموزش از پژوهش این در سنی هایگروه سایر از بهتر زنان ساله 25 تا

 نسبت به کرده تحصیل زنان و کنندمی استقبال زندگی طول در آن اجرای و زندگی

 راداف همچنین و اندکرده استقبال هاآموزش این از ترپایین تحصیالت از رردابرخو زنان

 در اما دارند تمایل بیشتر زندگی طول در هازشآمو این از مجرد نزنا بتنس به متأهل

 در آن هایمؤلفه و متغیر این میانگین اینکه به توجه با اجتماعی سالمت متغیر بحث

 آن کسب در تفاوتی زنان منظر از است بوده داربرخور هم مطلوبی وضعیت از سطح

 اقشار برای نشهرستا این تحول و توسعه روبه ساختار در توانمی و است نشده مشاهده

 بخشید. بهبود را آنان اجتماعی سالمت که کرد تدوین هاییبرنامه زنان مختلف

 داریعنام سطح در پژوهش این در بررسی مورد هایفرضیه نتایج اینکه به توجه با

 داشته نقش ماعیاجت سالمت ارتقاء در تواندمی زندگی مهارت اندداشته رابطه باهم
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 خانقاهی علیزاده و شربتیان (،1397) علیزاده و رنجدوست اتتحقیق نتایج با که باشد؛

 همخوانی (1394) گری عرب و زاده یحیی (،1394) محمدی قائد و نژادپاک (،1396)

 ضعف شدت معناداری رابطه که است آن از حاکی پژوهش ینا نتایج اما است داشته

 و موزشآ هایبرنامه جرایا رورتض که است مطلب نای مؤید و است داشته

 سوی از اجتماعی سالمت راستای در باید آن هایمؤلفه و زندگی مهارت سازینهادینه

 ،یزندگ رتمها ارتقاء با دیگرعبارتبه گیرد؛ قرار توجه مورد اجتماعی ریزان برنامه

 یاجتماع بعد فت،گ توانیم بیترت نیبد .رودیم باال زین زنان یاجتماع سالمت

 ییناتوا و یاجتماع عملکرد و یاجتماع هایمهارت سطوح رندهیدربرگ سالمت

 سالمت تیاهم است. تربزرگ جامعه از عضوی عنوانبه خود از شخص هر شناخت

 تیموفق با ،یاجتماع سالمت از برخوردار اشخاص که است حدی در یاجتماع

 نآنا .ندیایب کنار یجتماعا یاصل یهانقش فاییا از یناش مشکالت با توانندیم شترییب

 توانندیم احتماالً و دارند شترییب انسجام و ثبات که کنندیم یزندگ ییهاخانواده در

 با آنان تطابق داشت انتظار دیبا و کنند مشارکت شتریب یجمع یهاتیفعال در

 از رییشگیپ در یمهم نقش تواندیم تیوضع نیا باشد. شتریب یاجتماع هنجارهای

 و یتح)ف دارد فردی رفتارهای قلمرو از فراتر ادیابع که باشد داشته یتماعاج انحراف

 .(1391 همکاران،

 بر زندگی مهارت رابطه بر یمبن ونیرگرس آزمون جینتا به توجه با گرید ییسو از

 آن یهامؤلفه و (زندگی مهارت) مستقل ریمتغ که است نیا یایگو اجتماعی سالمت
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 نیا به توجه با .کندیم نییتب را اجتماعی متسال ریغمت راتییتغ درصد 32 حدود در

 بر قوی چنداننه باًیتقر معنادار تأثیر زندگی مهارت ریمتغ که گفت توانیم نکته

 مهارت یادگیری که است نیا یایگو مطلب این ،دارد جامعه زنان اجتماعی سالمت

 در یاحظهمالقابل رشد اندتومی که است اساسی موضوعی جامعه سطح در زندگی

 .آورد وجود به افراد سالمت تیکم و تیفیک

 یهاجنبه از یکی که کرد بیان توانمی آمدهدستبه نتایج به توجه با یطورکلبه

 ،یاجتماع یموجود نوانعهب انسان اوست. شدن یاجتماع ندیفرا انسان، رشد مهم

 متقابل تاررف قیرط از باشد. اشتهد متقابل روابط گرانید با که است ریناگز همواره

 و یجمع یزندگ یهاوهیش و سازندیم را خود تیشخص افراد که است یاجتماع

 که رسدیم نظر به یطرف از .کنندیم کسب را الزم یرفتار یاالگوه هامهارت دانش،

 و یاجتماع هایمهارت داشتن مستلزم زین مستمر و سالم ارتباط کی ظحف و یبرقرار

 (.45-46 :1389 حاتمی،) قرارداد موردتوجه را هانآ دیبا که است یبخصوص یارتباط

 کسب د.ندار رییچشمگ تأثیر افراد یاجتماع ییشکوفا در زندگی هایمهارت پس

 طورهمان .میباش داشته خود از یانانهیبواقع ریتصو تا کندیم کمک ما به مهارت نیا

 برای دانست، ییاودشکوفخ را مرحله نیترباال خود ازهایین مراتبسلسه در مازلو که

 و تعلق ت،یامن ولوژی،یزیف ازهایی)ن قبل مراحل ازهایین دیبا مرحله، آن به دنیسر

 دنیرس برای راه نیبهتر شود. برآورده هنری( و یشناخت زه،یانگ و نفسعزت ،یوابستگ

 دهیرس اییهمهارت چنین به که زنانی است. زندگی هایمهارت رییفراگ مرحله نیا به



 

 

 

 

218  1399بهار و تابستان  ،پانزدهم، شماره ششم، سال شناسی ورزشجامعه 

 

 دارخدشه سالمتشان که دارد کمتری احتمال باشد رفتهفراگ را آن یهافهمؤل و باشند

 شود.

 دو بین ارتباط به که است مفهومی اجتماعی سالمت که کرد بیان باید ادامه در

 اعتباری مفهومی خود اجتماع اینکه به توجه با کند.می رهاشا اجتماع و سالمت مفهوم

 اند،داده تشکیل ار آن که است فرادیا تککت به منوط آن جیخار حقیقت و است

 سالمت قرارداد. موردمطالعه را جامعه افراد چیز هر از بیش باید اجتماع بررسی در

 برخوردار نسبی متسال از افراد، و هاخانواده که شودمی محقق هنگامی اجتماعی

 سعادت و کنند مسئولیت احساس خود اجتماع برابر در شهروندان از یک هر و باشند

 یمعیارها به توجه با (.2 :1394 ،همکاران و )بخارایی بدانند اجتماع سالمت در را خود

 آموزش مناسب بسترهای ایجاد طریق از ،افراد اجتماعی سالمت خصوص در کییز

 دیگر سوی از بپردازند خود اجتماعی سالمت ارتقای به وانندتیم زندگی هایمهارت

 هابسته این آموزش دانیمب که شودیم مشخص زمانی هامهارت این رییادگی اهمیت

 گردد،یم سالمت جمله از مانزندگی اجتماعی و روانی توانمندسازی ارتقای موجب

 از ایمجموعه به انزن زندگی محور سالمت رویکرد با ارتباط در زندگی مهارت پس

 کندمی اهمفر فرد برای مفید و بتمث رفتاری سالمت زمینه که شودمی گفته هاتوانایی

 لطمه بدون خود، اجتماعی هایمسئولیت پذیرش ضمن که سازدمی توانمند را فرد و

 روزانه مشکالت و انتظارات خواست، با مؤثری شکل به بتواند دیگران و خود به زدن

 مداومت، و استمرار با هاتوانایی (.1386 ناصری،) گردد روبرو فردی ینب طرواب در
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 روانی، هایتوانایی ارتقاء زندگی، مسائل با شدن روبرو برای ار فرد و یابدمی پرورش

 اساس این بر (.52:1384 پور،شفیق و بهاری) کنندمی آماده بهداشتی و اجتماعی

 به دسترسی حقوق، پایدار، سالمت به ستیابید هرا زنان، زندگی در هامهارت یادگیری

 زندگی رب مؤثر هایفعالیت و یریگتصمیم در ارکتمش اجتماعی، خدمات اطالعات،

 سازد.می مهیا را

 در مطالعه مورد جامعه اجتماعی سالمت یبرا که کرد انیب توانمی راستا همین در

 و دارند تعلق آن به و ندهست اجتماعشان از یبخش که کنند احساس زنان دیبا اول گام

 عبارتبه ارند؛د آن شرفتیپ در یسهم و شوندمی تیحما جامعه سوی از جنبه همه

 دارد وجود جامعه و هاآن نیب یاشتراک نقطه که ببیند آموزش دیبا زنان واقعدر دیگر

 زنان دوم درگام (.یاجتماع )انسجام سازدمی جامعه در را هاآن یشهروند رفتار که

 ماعشاناجت و خود ندهیآ به نسبت که بگیرند یاد زندگی مهارت هایبسته طریق از یدبا

 شودمی بهتر هست اینکه از اجتماعشان و خود تیوضع که باشند قدمعت و باشند دواریام

 را هاآن تواندمی مهارت این که بیاموزند زنان یبعد گام در (.یاجتماع یی)شکوفا

 را هامهارت طوری زنان امر نیهم واسطهبه ،کند شانادهخانو و اجتماع از یاتیح عضو

 شمارند؛ ارزش با جامعه و اعاجتم خانواده، با را خود روزانه هایلیتفعا که گیرند یاد

 مقاصد و دهند انجام را ینیمع یرفتارها مدخودکارآ صورتبه افراد نیا دیگرعبارتبه

 دهند انجام اجتماعشان با رتباطا رد را یمشخص تعهدات و رسانند اتمام به را یخاص

 توجه با که باشد طوری دبای زنان زندگی مهارت یینها گام در (.یاجتماع )مشارکت
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 با و کنند فهم و درک را خود جایگاه شانجامعه و اجتماع خانواده، در موقعیتشان به

 و یوستگی)پ کنند یراحت احساس آنان کنار در گرانید به بخش اعتماد و مثبت ینگاه

 (.یاجتماع رشیپذ

 یاهییناتوا جادیا هدف اب زندگی مهارت هایمؤلفه از کی هر یادگیری درنهایت 

 آموزش بنابراین هست، ما جامعه زنان برای ضروری امری یزندگ در یاجتماع ،یروان

 و زندگی مشکالت با ترراحت بتوانند جامعه افراد که شودمی باعث هاییمهارت چنین

 در را خود مشارکت میزان شوند، خودسازگار اجتماع محیط با بند،یا انطباق جامعه

 اجتماع در تریمهم و پررنگ نقش اجتماع در خود یرشپذ با و کنند؛ بیشتر ار جامعه

 توانمی آمدهدستبه جینتا اساس بر (.162 :1395 همکاران، و )فرهمند کنند ایفاء

 شنهادیپ مطالعه مورد جامعه یتماعاج سالمت و زندگی مهارت ارتقاء یبرا ییراهبردها

 داد.

 تسالم با زندگی ارتمه لفهمؤ بتاهای رابطه جینتا به توجه با توانیم حال 

 درصد(؛ 60) حدود در گیریتصمیم و مسئله حل مؤلفه که کرد بیان اجتماعی،

 اجتماعی یادگیری رویکرد بر مبتنی حال است؛ قرارگرفته پاسخگویان توجه مورد

 زنان برای را زندگی در اهداف به دستیابی که کرد ریزیبرنامه گونهاین باندورا

 شناخت و فهم مورد زنان به را همم گیریتصمیم یک مانجا دفراین و داد وزشآم

 را تعارضاتشان توانندمی زندگی در هاآن چگونه که آموخت همچنین داد؛ قرار
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 کنند. حل

 58) حدود در که هیجانات و اساتاحس کنترل مؤلفه نییتب به توجه با ازآن بعد 

 هایسازمان که کرد انیب دیبا است؛ تهقرارگرف اهمیت مورد زنان سوی از (درصد

 هایآموزه فردوس شهر زنان به باید روانی و اجتماعی سالمت حوزه با تبطمر

 وقایع بر مبتنی بتوانند افراد این که نمایند تدوین طوری را اجتماعی زندگی

 از و نمایند غلبه دشوار هایموقعیت بر و کنند کنترل را خود گیزند هیجانی،

 ند.بپرهیز عجوالنه هایتصمیم

 تفکر -فردی بین روابط شامل که رگرسیون جدول بتاهای یرسا ترتیب به توجه با 

 حائز را هامؤلفه این زنان از درصد 62 حدود در شودمی خودآگاهی و انتقادی

 و راهبردها به توسل با ذیربط هایسازمان ساسا این بر اند،دانسته اهمیت

 یگراند با ارتباط در انزن که دهند آموزش طوری توانندمی متنوع راهکارهای

 نه که کنند نهادینه را خود زندگی در ارتباط اساسی هایپایه و قوانین کنند سعی

 نانز ذهنی هایتوانمندی همچنین زنند. آسیب دیگری به نه و شود وارد ایصدمه

 در زندگی، در منتقدانه رویکرد از مندیبهره بر عالوه که شود تقویت طوری

 همچنین اندیشند. بی چاره و ندکن فکر خالقانه گیزند ئلمسا حل خصوص

 هایشانویژگی و خود بتوانند که کنند بازآموزی را خود خودآگاهی هایمهارت

 دسترسی و داده پرورش را افکارشان باورها، خود، از آگاهی با و شناخته دقیق را
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 کنند. میسر را اهدافشان به
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