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چکیده
سالمت اجتماعی ،تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مهارت زندگی قرار دارد .هدف این نوشتار
نقش آموزش مهارتهای زندگی بر میزان سالمت اجتماعی است .با توجه به مبانی نظری كییز (سالمت
اجتماعی) و نظریه یادگیری اجتماعی باندورا (مهارت زندگی) روش این پژوهش پیمایشی وسطح تحلیل
فردی بوده است؛ حجم نمونه این تحقیق برابر با  368نفر بوده كه از طریق نمونهگیری تصادفی ساده با
بهرهمندی از ابزار پرسشنامههای استاندارد شده ،متغیرهای مورد مطالعه ،اطالعات از پاسخگویان جمعآوری
شده است .پایایی این پرسشنامهها از روش ضریب آلفای كرونباخ برای متغیر مهارت زندگی ( 82درصد) و
برای متغیر سالمت اجتماعی ( 79درصد) بهدست آمده است .نتایج نشان داده كه میانگین میزان سالمت
اجتماعی و مهارتهای زندگی جوانان متوسط روبه باال بوده است؛ یافتهها بیانگر رابطه مستقیم بین ابعاد
مهارت زندگی با سالمت اجتماعی را بیان میكند؛ همچنین سالمت اجتماعی جوانان برحسب وضعیت
تأهل تفاوت معنادار دارد ،ولی بر حسب جنسیت متفاوت نبوده است .نتایج رگرسیون حاكی از این است
كه از میان مؤلفههای اثرگذار مهارت زندگی بر سالمت اجتماعی ،متغیر مهارت ارتباطی با مقدار بتای
 0/87بهطور مستقیم بیشترین تأثیر را دارد؛ یافتهها در تحلیل مسیر نشانگر این است تنها متغیر تفکر خالق-
انتقادی هم اثر مستقیم و غیرمستقیم داشته وسایر متغیرها اثر مستقیم داشتهاند .بنابراین شاخص مهارت
زندگی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سالمت اجتماعی را در این تحت تأثیر قرار میدهند و در نهایت
میتوان گفت كه مهارت زندگی در حدود  80درصد از متغیر وابسته را تبیین كردهاند.
کلیدواژهها :سالمت اجتماعی ،مهارت زندگی ،جوانان ،حاجی آباد.
 - 1دكتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران (پژوهشگر و مدرس دانشگاه) (نویسنده مسئول)

Email:sharbatiyan@pnu.ac.ir
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مقدمه
سالمت1فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و جامعه نقشی تعیینكننده در سالمت
افراد دارد .این دو آن چنان به هم وابستهاند كه نمیتوان بین آنها حد و مرزی قائل
شد .وضعیت سالمت تکتک افراد جامعه به شیوههای گوناگون بر سالمت و عواطف
آنها و همچنین بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد .از اینرو
تأمین سالمت افراد جامعه ،بخصوص سالمت اجتماعی آنها حائز اهمیت است.
سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت است كه نقش مهمی در تعامل زندگی
اجتماعی هر انسان دارد و گسترش آن در جامعه میتواند اسباب توسعه اجتماعی را
فراهم كند (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.)12:1385 ،
سالمت بخشی از سرمایه انسانی هر جامعه است .از دیدگاه فردی ،عامل سالمت
جز پیش نیازها و شرایط اصلی اشتغال ،فعالیت اقتصادی و اجتماعی انسانها در سایر
جوامع بهشمار میرود .سالمت از جنبه روانی و اجتماعی نیز بر مواردی مانند میزان
همسویی افراد با جامعه و درک افراد از جامعه خود اثر میگذارد و كیفیت نیروی كار
یک جامعه را تعیین میكند (ارفعی عین الدین.)149:1388 ،
امروزه سالمت اجتماعی؛ بهعنوان یکی از ابعاد سالمت ،در كنار سالمت جسمی و
روانی نقش بسزایی دارد؛ بهگونهای كه سالمتی فقط عاری بودن از بیماریهای جسمی
و روانی نیست ،بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر
وی از اجتماع نیز بهعنوان معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح كالن جامعه اهمیت

1- Health
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بسیاری دارد (سامآرام.)2:1388 ،
در جامعه ما با وجود كاستیهای موجود ،بخصوص در مناطق محروم ،برای
سالمت جسمی افراد از جمله جوانان گامهای مناسبی برداشته شده است؛ اما آنچه نبود
آن در تمام عرصههای جامعه محسوس است ،بیتوجهی به ابعاد اجتماعی و روانی
سالمت باالخص برای نسل جوان است .این بیتوجهی به جنبه اجتماعی سالمت در
عصر ارتباطات ،موجب افزایش آسیبپذیری افراد در ابعاد روانی ،گرایش به مواد
مخدر ،افت تحصیلی و سایر آسیبهای اجتماعی میشود و از جمله موضوعاتی است
كه باید به آن توجه خاص شود.
سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه اشاره دارد.
سالمت اجتماعی بر ابعادی از سالمت تأكید دارد كه مربوط است به ارتباط فرد با افراد
دیگر و جامعهای كه درآن زندگی میكند .سالمت اجتماعی در برگیرنده عواملی
است كه در كنار یکدیگر نشانگر كمیت و كیفیت عمل افراد در زندگی اجتماعی
است .این عوامل عبارتند از شکوفایی اجتماعی ،انطباق اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
پذیرش اجتماعی و مشاركت اجتماعی (عبداهلل تباردرزی.)73:1387 ،
توجه رسمی به سالمت اجتماعی در سال  1947با گنجاندن آن در تعریف سازمان
بهداشت جهانی فعال شد؛ كه بر رفتار با بیماران بهعنوان موجودات اجتماعی در یک
بافت اجتماعی پیچیده تاكید میكند (سازمان بهداشت جهانی.)49 :1989 1،
ازجمله عوامل اثرگذار بر سالمت اجتماعی میتوان به كسب مهارتهای زندگی
1- World Health Organization
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بهعنوان یکی از مهارتهای پایه زندگی وتأثیرگذار بر سالمت اجتماعی افراد اشاره
كرد (موسوی و شیانی .)12:1394 ،موضوع مهارتهای زندگی در سال  1979و با
اقدامات گیلبرت بوتوین 1آغاز شد .از سال  1993به بعد سازمان بهداشت جهانی با
هماهنگی یونیسف ،برنامه آموزش مهارتهای زندگی را بهعنوان یک طرح جامع
پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی و اجتماعی كودكان و نوجوانان معرفی
نمود.
آموزش مهارتهای زندگی به مجموعهای از تواناییها گفته میشود كه زمینه
سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم میآورد و این توانایی فرد را قادر میسازد كه
ضمن پذیرش مسئولیتهای اجتماعی خود ،بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند
بهشکل مؤثری با خواست ،انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بین فردی روبرو
گردد (كریم زاده و همکاران .)99 :1388 ،این تواناییها با تمرین پیگیر ،پرورش
مییابند و فرد را برای روبرو شدن با مسائل زندگی ،افزایش تواناییهای روانی،
اجتماعی و بهداشتی آماده میكنند (طارمیان .)44 :1387 ،مهارتهای اساسی زندگی،
راه دستیابی به حقوق ،مانند دسترسی به اطالعات ،خدمات اجتماعی ،محیط زیست
ایمن ،مشاركت در تصمیمگیری و فعالیتهای مؤثر بر زندگی اجتماعی و اخالقی را
برای هر فرد مهیا میسازد (بهاری و شفیق پور.)52:1384 ،
آموزش مهارتهای زندگی فرد را قادر میسازد تا دانش ،نگرشها و ارزشها را
به تواناییهایی واقعی و عینی تبدیل كند .افراد باید یاد بگیرند كه چگونه مهارتهای
زندگی را بکار برند و دیگران را نیز تحت تأثیر قرار دهند .همچنین این مهارتها به
1- Gilbert Botvin
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فرد كمک میكند تا در موقعیتهای مختلف عاقالنه و صحیح رفتار كند ،بطوری كه
آرامش داشته باشد و با دیگران نیز ارتباط سازگارانه و مفید داشته باشد .مهارتهای
زندگی ،مهارتهای شخصی و اجتماعی است كه افراد یک جامعه باید آن را یاد
بگیرند تا بتوانند در مورد خود و دیگران بطور مؤثر عمل نمایند .مهارت زندگی،
سالمت اجتماعی و روانی را تأمین میكند (محمد خانی و نوری.)188:1379 ،
اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی زمانی مشخص میشود كه بدانیم
آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی -اجتماعی میگردد.
این تواناییها فرد را برای برخورد مؤثر با تنشهاو موقعیتهای زندگی یاری
میبخشند و به او كمک میكنند تا با سایر انسانهای جامعه ،فرهنگ و محیط خود
مثبت و سازگارانه عمل كند و سالمت روانی خود را تأمین نماید .بدین ترتیب تمرین
مهارتهای زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتارهای انسان
میگردد (ناصری)102:1386 ،؛ در نتیجه با پدید آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری
از مشکالت بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود .بنابراین كمک به جوانان در رشد و
گسترش مهارتهای مورد نیاز برای زندگی مطلوب ،ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس
در برخورد با مشکالت و همچنین كمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و
مهارتهای اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی مؤثر و
سازنده ضروری به نظر میرسد (مومنی مهموئی و همکاران .)92:1390 ،بنابراین با
توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقا سطح سالمت
روانی و اجتماعی ضرورت آموزش اینگونه مهارتها به افراد برای ما آشکار میشود.
آموزش مهارتهای زندگی راهی برای بهتر زیستن به افراد میآموزد ،همچنین به
افراد كمک میكند كه در رفاه ظاهری و رشد امکانات زندگی بتواند درگیریهای
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ذهنی خود را حل كرده و در آرامش قرار گیرد ،حتی جهت رشد ،شکوفایی و
خوشبختی خود گامهای بلندتری بردارد (طارمیان.)24:1378 ،
در جهان معاصر روند سریع تغییرات اجتماعی و فرهنگی و ارتباطات روزافزون،
افراد و بهویژه قشر جوان را با چالشهای متعددی ازجمله فشارهای فردی ،اجتماعی و
اقتصادی روبهرو ساخته ،كه این فشارها نهایتاً به بهداشت آنان صدمه میزند .مقابله
مؤثر با این فشارها و چالشها نیازمند داشتن تواناییهای روانی -اجتماعی است .در
جریان روبهرویی با این فشارها و مشکالت مدیدی كه افراد در محیط اجتماعی خود با
آنها مواجهاند ،تنها داشتن مهارتهایی به افراد كمک میكند تا از عهده مشکالت
خود برآیند .فقدان مهارتهای زندگی و تواناییهای روانی ،اجتماعی ،افراد را در
مقابله با مشکالت آسیبپذیر مینماید بهطوریكه بررسیهای علمی گوناگون در
سراسر جهان نشان میدهد كمبود مهارتهای زندگی در گرایش به انحرافات
اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر مؤثر است .درواقع افراد بسیاری پس از قرار گرفتن
در موقعیتهای دشوار مانند ناكامیهای تحصیلی ،شغلی ،نداشتن امنیت در خانواده،
بهدلیل نداشتن مهارتهای مقابله با فشار روانی و مهارتهای حل مسئله ،برای مقابله با
فشارها و هیجانات منفی به مصرف مواد اعتیادآور روی میآورند؛ بنابراین مهارتهای
زندگی نقش ویژهای در زندگی نوجوانان و جوانان دارند و میتواند نقش تعیین-
كنندهای در كاهش گرایش به انحرافات اجتماعی ایفا نماید .بنابراین ضرورت
یادگیری مهارتهای زندگی در جامعه بهخوبی آشکار میشود .در یک محیط دائماً
در حال تغییر ،با داشتن مهارتهای زندگی فرد قادر به رویارویی با چالشهای زندگی
روزمره و حل مسئله میشود .برای كنار آمدن با سرعت روزافزون و تغییرات زندگی
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مدرن ،افراد نیاز به مهارتهای زندگی جدید مانند توانایی برای مقابله با استرس و
ناامیدی دارند؛ همچنین مهارتهای زندگی كه مهارتهای اجتماعی نیز نامیده
میشوند ،یکی از عوامل مهم در ایجاد فرصتهای رشد و توسعه و تعالی فرد در
جامعه محسوب میشود .بهرهمندی از شاخص مهارت زندگی در گروهها و اقشار
مختلف جامعه ازجمله جوانان بهعنوان پیشروان توسعه رویکردی است كه موجب
بهبود كیفیت زندگی ،رفاه و رضایت از زندگی میشود .با توجه به نقش سازنده
جوانان در جامعه ،توجه به این قشر از جامعه اهمیت بسزایی برخوردار است (حسینی،
.)1387
در جامعه ما علیرغم كاستیهای موجود ،بخصوص در مناطق محروم ،برای سالمت
جسمی افراد ازجمله جوانان گامهای مناسبی برداشتهشده است؛ اما آنچه نبود آن در
تمام عرصههای جامعه محسوس است ،بیتوجهی به ابعاد اجتماعی و روانی سالمت
باألخص برای نسل جوان است .این بیتوجهی به جنبه اجتماعی سالمت در عصر
ارتباطات ،موجب آسیبپذیری افراد در ابعاد روانی و اجتماعی مانند افت تحصیلی،
گرایش به مواد مخدر و سایر انحرافات اجتماعی میشود و ازجمله موضوعاتی است
كه باید به آن توجه خاص شود (فتحی و همکاران .)227 :1391 ،پژوهش حاضر
بهصورت بینرشتهای (روانشناسی و جامعهشناسی) در پی مطالعه بررسی نقش
شاخصهای مهارتهای زندگی بر سالمت اجتماعی جوانان شهرستان حاجیآباد واقع
در استان خراسان جنوبی است .در این پژوهش تالش میشود تا سؤاالت زیر مورد
بررسی و تحقیق قرار گیرد:

 )1میزان سالمت اجتماعی جوانان شهرستان حاجیآباد چقدر است؟
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 )2آیا بین آموزشهای مهارتهای زندگی و میزان سالمت اجتماعی جوانان
شهرستان حاجی آباد رابطه معنی داری وجود دارد؟
 )3آیا میزان سالمت اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل و جنسیت در بین جوانان
متفاوت است ؟
ادبیات تحقیق
مبانی نظری

از آنجایی كه این امر اثبات شده است كه سالمت اجتماعی تحت تأثیر دامنهای از
عوامل جمعیتشناختی ،روانشناختی و جامعهشناختی قرار دارند .در پژوهش حاضر
ابتدا مرتبطترین رویکرد ،راجع به سالمت اجتماعی از مدل نظری كییز1انتخاب شده
است و ابعاد مورد نظر این مدل مورد بررسی قرار گرفته ،سپس ابعاد مورد نظر مهارت
زندگی مورد بررسی قرار گرفته و در انتها به بررسی ارتباط مهارتهای زندگی با
سالمت اجتماعی پرداخته شده است.
اساس آموزش مهارتهای زندگی ،اطالعاتی است كه از نحوه یادگیری كودكان،
نوجوانان و جوانان از طریق مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای آن بهدست میآیدد و در
واقددع مبتنددی بددر نظریدده یددادگیری اجتمدداعی2باندددورا )1977(3اسددت .در بدداب یددادگیری
اجتماعی تأكید زیادی بر تقویت نمیكند و بیشتر به یادگیری مشاهدهای میپدردازد (از
راه تقلید بدون ضرورت تقویدت) ،امدا هندوز در نظریده خدود ،مقدام مهمدی بده تقویدت
1- Keyes
2- Social learning theory
3- Bandora

بررسی نقش آموزش مهارتهای زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانان...

149 

بهعنوان تسهیلكننده عمل میكند .ازجمله نظریههای مربوط به ایدن الگدو مدیتدوان بده
نظریه یادگیری اجتماعی اشاره كرد .آلبرت باندورا اسدت« .بانددورا تأكیدد ویدژهای بدر
نقش یادگیری مشاهدهای در آشدنایی بدا رفتدار مدیكندد .وی مددعی اسدت كده غالدب
رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در خالل فرآیند الگوسازی فراگرفته میشود .بددین
گونه او فراگیری از طریق الگوسازی را كارآمدتر از یادگیری از طریق تقویت افتراقدی
میداند .استدالل وی در این خصوص آن است كه رفتارهدای پیشدرفتهای مانندد سدخن
گفتن و همچنین رفتارهای زنجیرهای مانند راندن یک خودرو ،بیتردیدد بده الگدو نیداز
دارد» (سددلیمی و داوری .)526 -524 :1380 ،در نظریدده یددادگیری اجتمدداعی بندددورا،
یادگیری فرایندی فعال و مبتنی بر تجربه است و از این رو جوانان در جریدان یدادگیری
و آموزش فعاالنه به یادگیری مهارتهای زندگی میپردازند .در ایدن ندوع آمدوزش از
روشها یی كده شدركت فعدال جواندان را در امدر آمدوزش تسدهیل مدیبخشدد ،اسدتفاده
میشود .روشهای مورد نظر ،همان پنج حوزه مهدارت زنددگی هسدتند كده در مطالدب
قبل تر به آنها اشاره شد.
یکپارچگی اجتماعی از شاخصهای بهرهمندی افراد و اعضای خدانواده در حدوزه
سالمت اجتماعی است .این شاخص به معنی ارزیابی فرد از كیفیت روابط متقابلش در
جامعه و گروههای اجتماعی است ،افراد سالم احساس میكنندد كده بخشدی از جامعده
هستند ،بنابراین یکپارچگی اجتماعی گسترهای است كده مدردم احسداس مدیكنندد بدا
دیگران وجه مشتركی دارند و به جامعه و گروههای اجتماعی تعلق دارند .ایدن مفهدوم
در برابر بیگانگی و انزوای اجتماعی سیمن و آگاهی طبقاتی مداركس قدرار مدیگیدرد.
(كییز)122 :1998 ،كیفیت روابط اجتماعی در بین اعضای خانواده از اهمیدت بسدزایی
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برخوردار است .امروزه هرچه تعامالت خانوادگی از بُعد سطحی به سمت عمق روابط
در قالب دوستداشتن واقعی ،ابراز محبت عمیق و صمیمی ،نشانههدای عمیدق نگراندی
نسبت به موضوعات درگیر در خانواده ،پیگیری مجدانده نسدبت بده رفدع دغدغدههدای
اصلی هر یک از اعضای خانواده از سوی دیگر اعضاء و ...شکل گیرد ،میتدوان بیدان
كرد كه این شاخص از مهمترین پارامترهای سالمت اجتماعی خانواده در جامعه امروز
میباشد ،كه میتواند نقش بارزی در ایجاد و بسترسازی صداقت ،تعهد ،و پیمان عمیق
خانوادگی ،مشاركتهدای اجتمداعی و خدانوادگی و ...را ایفدا مدینمایدد .وجدود ایدن
شاخص از سالمت اجتماعی در بین اعضای خانواده از بُعد دیگر بیانگر این اسدت كده
افراد خانواده در راستای نظم جمعی و سازگاری خانواده نقش و موقعیت فردی خدود
را با روح جمعی و منفعت اجتماعی حاكم بر خانواده تطبیق میدهند ،كه چنین تطبیق
اجتماعی ،بدر نظدارت اجتمداعی ،كنتدرل آسدیبهدای خدانوادگی ،پیشدگیری از افدول
سرمایههای اجتماعی خانواده اثرگذار است ،و كاركرد سازگاری اجتماعی در خانواده
و جامعه را تقویت میكند.
سهمداشت یدا مشداركت اجتمداعی از دیگدر معیارهدای سدالمت اجتمداعی اسدت؛
بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است« .كسانی كه سطح مطلوبی از این بُعدد
را دارا هستند ،اعتقاد دارند كه عضو مهمی در اجتماع هسدتند و چیزهدای ارزشدمندی
است كه برای ارائه به دیگران دارند .سهمداشت اجتماعی نشداندهندده آن اسدت كده
چگونه و تا چه حد مردم احساس میكنند كه آنچه آنها در جهان انجام میدهند برای
1

جامعه مهم و ارزشمند است و بهعنوان كمک اجتماعی تلقی میشود (كییدز و شداپیرو،

1- Keyes &. Shapiro
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 .)5 :2004وجود ارزشهای اجتماعی در خدانواده و پایدداری مسدتمری كده از سدوی
اعضای خانواده نسبت به ریشدههدای اجتمداعی مشدترک ،بایددها و نبایددهای رفتداری
اجتماعی وجود داشته باشد ،همچنین ارزشی كه در بدین افدراد خدانواده نسدبت بده آن
موقعیت و نقشی كه در نظام خانواده دارند ،بهصورت نهادینده شدده و مسدتمر رعایدت
شود ،بیانگر این است كه خانواده در بهرهمندی از سهم داشت اجتماعی یا ارزشی كده
فرد در جمع خانواده دارد ،بهدرهمندد اسدت ،و ایدن مسدئله در ارتقداء شداخص سدالمت
اجتماعی خانواده مؤثر است.
از بُعد دیگر احترام به موقعیت و نقشی كه در بین اعضای خانواده موجود باشد ،و
این كه اعضای خانوده این احساس واقعی را داشته باشدند ،كده سدایر اعضداء و دیگدر
افراد جامعه برای نظرها ،تصمیمها و ایدههای كمدال مطلدوب آن اهمیدت كداربردی و
عملی خاصی برخوردارند ،نشانگر این است كه اعضای خدانواده از سدرمایه اجتمداعی
خوبی بهرهمند هستند ،كه چنین بهرهمندی بر تقویت شداخصهدای سدالمت اجتمداعی
خانواده اثرگذار است.
پذیرش اجتماعی از دیگر معرفهای سالمت اجتماعی خانواده است ،كه به تفسیر
فرد از جامعه و ویژگیهدای دیگدران اشداره مدیكندد .افدرادی كده دارای ایدن بُعدد از
سالمت اجتمداعی هسدتند ،اجتمداع را بدهصدورت مجموعدهای از افدراد مختلدف درک
میكنند و دیگران را با همه نقضها و جنبههای مثبت و منفیای كه دارند ،میپذیرد و
به دیگران بهعنوان افراد با ظرفیت و مهربان ،اعتماد و اطمینان دارند( ».كییدز و شداپیرو،
 .)331 :2008در خانوادهای كه اعضای آن بهگونهای آموزش یافته باشند ،كه به تمدام
مسائل زندگی با نگاه مثبت برخود كنند ،و با تأكید بدر رشدد خالقیدتهدا ،اسدتعدادها،
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حمایت مستمر از این توانمندیها ،اعضای خدانواده را بده پیشدرفت در تمدام زمیندههدا
تشویق و ترغیب كنند ،سالمت اجتماعیشان پایدارتر خواهد بود .اعضدای خدانوادهای
كه با تمام پتانسیلهای اجتماعی خود ،و با توجه به این ظرفیتها ،به تکتک اعضای
خود اینگونه اعتمداد را انتقدال مدیدهدد كده در راسدتای هرگونده پیشدرفت ،از آنهدا
حمایت مؤثر و مستمری را مدیكندد ،در نتیجده سدرمایه اجتمداعی و سدالمت خدانواده
پایدارتر خواهد شد.
در پیوستگی اجتماعی اعتقاد به اینکه اجتماع قابل فهم ،منطقدی و قابدل پدیشبیندی
است ،مورد اهتمام میباشد« .افرادی كه از نظر اجتماعی سالماند نده تنهدا دربداره ندوع
جهانی كه در آن زندگی میكنند ،بلکه همچنین راجع به آنچه اطرافشان رخ مدیدهدد
عالقمند بوده و احساس میكنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند .ایدن مفهدوم در
مقابل بیمعنایی در زندگی است و در خانوادهای كه حقیقت دركی كه فرد نسبت بده
كیفیت ،سازماندهی و اداره دنیدای اجتمداعی اطدراف خدود دارد» .در خدانوادهای كده
اعضاء بتوانند ،در هنگام بروز مشکالت و مسائل فدردی و یدا خدانودگی ،یکددیگر را
درک كنند ،و با همراهی و مصاحبت عملی و كاربردی ،تالش در رفع حل موضوع را
داشته باشند ،این خانواده از سالمت اجتماعی پایدار برخدوردار خواهدد بدود؛ در نتیجده
میزان اعتماد و صداقت اجتماعی به خانواده تقویدت مدی شدود ،كده منجربده پایدداری
سرمایههای اجتماعی خانواده میگردد.
شکوفایی اجتماعی از دیگر شاخصهای سالمت اجتماعی خانواده و فرد «عبدارت
است از ارزیابی پتانسیلها و مسیر تکامل جامعه و باور به اینکه اجتماع در حدال یدک
تکامل تدریجی است و توانمندیهای بالقوهای برای تحول مثبدت دارد .ایدن افدراد بده
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آینده جامعه امیدوارندد و معتقدندد كده خدود و دیگدران از پتانسدیلهدایی بدرای رشدد
اجتماعی بهرهمند هستند و جهان میتواند برای آنها و دیگران بهتر شود.
با توجه به این شاخص در خدانوادهای كده پیشدرفت جمعدی ،آمدوزش در راسدتای
حركت بهعنوان یک روح جمعدی قالدب بدر سداختار خدانواده حداكم باشدد ،هرگونده
حمایت ،پرورش ،و تکمیل توانمندیهای بالقوه و بالفعدل فدردی و جمعدی مدیتواندد
بیانگر شکوفایی جمعی خانواده كه از معیارهای سالمت اجتماعی باشد و با خود تعهدد
و اعتماد جمعی یا به طور كلی تقویدت شداخصهدای سدرمایه اجتمداعی را بده همدراه
میآورد ،مورد ارزیابی ،ترغیب و تشویق قرار میگیرد.
پیشینه تجربی
حسینی ( )1387در پایاننامه كارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی میزان سالمت
اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن بر روی  340دانشجو در دانشگاه عالمه
طباطبایی به روش نمونهگیری طبقهای انجام شد .نتایج حاصل از بررسی نشان داد بین
میزان مهارتهای ارتباطی و سالمت اجتماعی ،میزان باورهای مذهبی و سالمت
اجتماعی و همچنین میزان پایگاه اقتصادی -اجتماعی و سالمت اجتماعی رابطه
معناداری وجود دارد اما بین نحوه گذران اوقات فراغت و سالمت اجتماعی رابطهای
وجود نداشت (حسینی.)145 :1387 ،
كنگرلو ( )1387در پایاننامه خود به سنجش سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد
پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد كه بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان
شاهد و غیرشاهد تفاوت معناداری وجود ندارد .میانگین مجموع نمرات كسبشده
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برای دانشجویان شاهد برابر  6و  109بهدست آمد و برای دانشجویان غیر شاهد برابر 4
و  111بهدست آمد .ولی بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و دانشکده
محل تحصیل شان و بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و میزان پنهان كردن
سهمیه شاهد تفاوت معناداری وجود داشته است؛ به این معنی كه دانشجویان شاهدی
كه سهمیهدار بودن شان را پنهان میكنند از سالمت اجتماعی پایینتری برخوردار
بودهاند .همچنین بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و ازدواج مجدد
مادرانشان ،بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و وضعیت تأهلشان ،بین
میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و نوع جنسیت آنها ،تفاوت معناداری وجود
ندارد (كنگرلو.)220 :1387 ،
رحیمی و علینیا ( )1387در مقالهای به تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر
افزایش مشاركت اجتماعی كودكان پرداخت .نمونه مورد پژوهش شامل  100كودک
 7ساله ( 50دختر 50-پسر) بود .یافتههای تحقیق نشان داد كه آموزش مهارتهای
زندگی به كودكان میتواند میزان مشاركت اجتماعی را به طور معناداری افزایش دهد.
امینی نقده ( )1390در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی به این
نتیجه رسیدند بین متغیرهای مستقل پایگاه -اجتماعی اقتصادی ،میزان مهارتهای
ارتباطی ،چگونگی گذران اوقات فراغت و كیفیت زندگی با متغیر وابسته سالمت
اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
علیزاده اقدام و همکاران ( ،)1392تحقیقی به منظور بررسی تأثیر سالمت اجتماعی
بر كیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکین شهر انجام دادند .از 330
دانشجو ،خواسدته شدد تدا پرسشنامهی سالمت اجتماعی كییز و پرسشنامهی كیفیت
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زندگی را تکمیل كنند .نتدایج نشان داد بین سالمت اجتماعی و كیفیت زندگی
دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و نیز سالمت اجتماعی ارتباط
معناداری با ابعاد چهارگانه كیفیت زندگی دارد (علیزاده اقدام و همکاران:1392 ،
.)561
كدخدایی و لطفی ( )1392پژوهشی تحت عنوان «سنجش میزان سالمت اجتماعی
دانشآموزان دختر مقطع دبیرستانهای شهر شیراز و بررسی عوامل مؤثر بر آن» بر
روی نمونه  400نفری از دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر شیراز انجام دادند.
نتایج نشان داد كه متغیرهای میزان تحصیالت مادر ،میزان تحصیالت پدر ،شاخصهای
كیفیت زندگی و پایگاه اجتماعی اقتصادی بر میزان سالمت اجتماعی دختران
دانشآموز تأثیرگذارند.
شربتیان ( )1393در تحقیق سنجش میزان بهرهمندی از شاخصهای سالمت
اجتماعی در بین جوانان  18-30ساله شهرستان قاین پرداخته است .نتایج بهدست آمده
نشان داد كه متغیرهای اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،نشاط
اجتماعی ،كیفیت زندگی و رضایت از زندگی بر سالمت اجتماعی جوانان تأثیر داشته
است .همچنین بر اساس نتایج رگرسیون و مدل تحلیل مسیر وی ،متغیرهای رضایت از
زندگی ،نشاط اجتماعی و كیفیت زندگی به ترتیب تأثیر مستقیمی بر سالمت اجتماعی
داشته و متغیرهای سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی تأثیرگذار بر متغیر وابسته
نداشتهاند و عوامل جامعهشناختی همچون (نشاط اجتماعی ،رضایت از زندگی و
كیفیت زندگی) در حدود  %43سالمت اجتماعی را تبیین كردند (شربتیان:1393 ،
.)145
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پارسا مهر و رسولی نژاد ( )1394در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سبک زندگی
سالمت محور با سالمت اجتماعی در بین مردم شهر تالش به این نتیجه رسیدهاند كه هر
چه افراد به ابعاد سالمتی در زندگی خود توجه كنند بیشتر بهسالمت اجتماعی خود
توجه میكنند .ابعاد سالمت محوری در زندگی بر روی متغیرهای زمینهای ازجمله
جنسیت دارای تفاوت مقایسهای است.
شاپیرو كییز ( )2008بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی و متغیرهای جمعیت
شناختی در این مقاله سالمت اجتماعی در ارتباط با متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل
جنسیت ،تأهل ،وضعیت شغلی و ...بررسی شد .كییز و شاپیرو سالمت اجتماعی را
اینگونه تعریف كردند « :سالمت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از
عملکردش در جامعه؛ و همچنین به نظر آنان فرد سالم از نظر اجتماعی جامعه را
بهصورت یک مجموعه معنادار ،قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی دانسته و
احساس میكند كه به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته میشود و در پیشرفت
آن سهیم است .آنان نشان دادند كه «وضعیت شغلی برای سالمت اجتماعی زنان مهمتر
از مردان است و زنانی كه وضعیت شغلی پایینتری داشتند ،سالمت اجتماعی كمتری
نسبت به مردانی با همان جایگاه شغلی گزارش دادند؛ بر این اساس میتوان گفت
همینطور كه جایگاه شغلی افزایش مییابد زنان نسبت به مردان ،بطور فزایندهای
سطوح باالتری از پذیرش ،مشاركت و انسجام اجتماعی را گزارش میكنند (شاپیرو
وكییز.)328 :2008 ،
با نظر به اینکه اكثر پژوهشهای مورد مطالعه بهصورت مجزا مهارت زندگی را با
دیگر عوامل غیر از سالمت اجتماعی مورد مطالعه قرار داده ،و یا اكثر تحقیقاتی كه در
حوزه سالمت اجتماعی صورت گرفته كمتر به اثرات مهارتهای زندگی پرداخته
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است ،پژوهش حاضر از آن دسته از اولین تحقیقاتی است كه در ایران سعی بر این
داشته است كه تأثیر مستقیم شاخصهای مهارت زندگی را بر سالمت اجتماعی مورد
مطالعه قرار دهد.
با توجه به مباحث بیان شده در این نوشتار مهمترین فرضیههایی كه مورد مطالعه
قرار گرفتهاند به شرح زیر است.
فرضیه کلی

بین آموزش مهارتهای زندگی و سالمت اجتماعی جوانان شهرستان حاجی آباد
رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی

 .1بین آموزش مهارت ارتباطی و سالمت اجتماعی در بین جوانان شهرستان حاجی
آباد رابطه معنیداری وجود دارد.
 .2بین آموزش تصمیمگیری و سالمت اجتماعی در بین جوانان شهرستان حاجی آباد
رابطه معنیداری وجود دارد.
 .3بین آموزش خود آگاهی در زندگی و سالمت اجتماعی در بین جوانان شهرستان
حاجی آباد رابطه معنیداری وجود دارد.
 .4بین آموزش مدیریت هیجانها و احساسات در زندگی و سالمت اجتماعی در بین
جوانان شهرستان حاجی آباد رابطه معنیداری وجود دارد.
 .5بین آموزش تفکر خالق -انتقادی و سالمت اجتماعی در بین جوانان شهرستان
حاجی آباد رابطه معنیداری وجود دارد.
 .6میانگین سالمت اجتماعی جوانان حاجی آباد بر حسب متغیرهای زمینهای
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(جنسیت ،سطح تحصیالت ،سن و وضعیت تأهل) متفاوت و معنیدار است
روششناسی
در این تحقیق ،از روش پیمایش برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات
استفاده شده است .تحقیق پیمایشی بر اساس تعمیم اطالعات حاصل از بخش كوچکی
از جامعه (نمونه) به كل جامعه آماری انجام میشود .همچنین هدف این پژوهش
كاربردی و یک بررسی مقطعی است كه در زمانی خاص انجام شده است .در واقع
برای گردآوری اطالعات در خصوص جامعه آماری و تطابق آن با فرضیههای مطرح
شده از روش پیمایشی و نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .چون در آن
موقعیت انتخاب شدن برای همه افراد برابر است و برای تحلیل و آزمون دادهها از
آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان (اعم از زن ومرد)  15تا  29سال،
شهرستان حاجی آباد است؛ حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول كوكران محاسبه
شد ،كه تعداد نمونه بدست آمده از این روش  368نفر است.

پایایی تحقیق بر اساس استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای تمامی شاخصها در
حد مطلوبی بوده است .با توجه به اینکه پایایی همه متغیرها و همچنین پایایی كل برابر
با  0/93است میتوان گفت ابزار پایایی باالیی دارد .بهعبارتی گویههای موجود در
پرسشنامه از همسازی باالیی جهت سنجش برخوردارند.
جدول  :1ضريب آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته

متغیر

تعداد گویهها

مقدار آلفای كرونباخ

تصمیمگیری
مهارت ارتباطی
خودآگاهی

5
5
5

0/893
0/866
0/743
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مدیریت هیجانها و احساسات
تفکرخالق-انتقادی
مهارت زندگی
انسجام اجتماعی
پذیرش اجتماعی
مشاركت اجتماعی
انطباق اجتماعی
شکوفایی اجتماعی
سالمت اجتماعی

5
5
25
7
7
6
6
7
33
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0/886
0/724
0/822
0/737
0/813
0/736
0/796
0/859
0/7880

تعريف مفاهیم
تعريف مفهومی مهارت زندگی :مهارتهای زندگی را مجموعهای از شایستگیهای
فردی و گروهی دانست كه همزمان با یادگیری تسلط و استقرار ،در این توانمندیها
فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در
زندگی خود میپردازد (كلینگه .)1384 ،آموزشهایی كه فرد در زندگی در جهت
بروز توانمندیهای روانی و اجتماعی خود دست پیدا میكند در پنج حوزه
(خودآگاهی 1،حل مسئله و تصمیم گیری 2،تفکر خالق وانتقادی 3،مدیریت هیجانها
و احساسات 4و مهارتهای ارتباطی )5قابل توصیف است .مؤلفه خودآگاهی اشاره به
شناخت دقیق و درست از خود ،به نحوی كه فهم صحیحی از نگرشها ،آرا ،عقاید،
اندیشهها ،تواناییها ،مهارتها و كاستیهایمان داشته باشیم (ساویز و بخت آزما،
 .)84 :1387مؤلفه حل مسئله و تصمیمگیری :فرایندی است كه خود فرد آن را هدایت
1- Self-awareness empathy
2- Problem solving and decision making
3- Critical Thinking
4- The ability to cope with the excitement
5- Interpersonal communication
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میكند و در آن سعی میكند راهحلهای مؤثر و سازگارانهای برای مسائل زندگی
روزمره خود پیدا كند .به این ترتیب حل مسئله یک فرایند آگاهانه ،منطقی و هدفمند
است (پورحسینی .)87 :1390 ،مؤلفه تفکر خالق و انتقادی :مهارت تحلیل عینی
اطالعات و تجارب است .در تفکر انتقادی ابتدا عوامل مؤثر بر رفتارها و نگرشها
مشخص میشود و مورد ارزشیابی قرار میگیرد (قاضی مرادی .)56 :1393 ،مؤلفه
مدیریت هیجانها و احساسات :این توانایی فرد را قادر میسازد تا هیجانها را در خود
و دیگران تشخیص دهد ،نحوه تأثیر هیجانات بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبی
به هیجانهای مختلف نشان دهد .اگر با حالتهای هیجانی مثل غم ،خشم یا اضطراب
درست برخورد نشود این موارد تأثیر منفی بر سالمت روانی و جسمی و اجتماعی
خواهند گذاشت (كریمی .)130 :1390 ،مؤلفه ارتباطات بین فردی :ارتباط در اشکال
مختلف كالمی و غیركالمی محور اصلی زندگی ما را تشکیل میدهد ،در این زمینه
هر یک از ما بدون دانش خاصی میتوانیم افرادی را كه بهلحاظ ارتباطی موفقترند،
شناسایی كنیم .این افراد آنهایی هستند كه دیگران معموالً تمایل خود را برای ارتباط با
آنها ابراز میكنند .چنین اشخاصی بهراحتی با دیگران رابطه برقرار میكنند و حرف-
هایشان بر دیگران تأثیر میگذارد و دیگران پس از برخورد با آنها احساس مثبتی دارند
(یارمحمدی واصل و همکاران.)156 :1389 ،
تعريف عملیاتی مهارت زندگی :در این رابطه مجموعه سؤاالتی كه آموزشهای
چطور زندگی كردن را به ما یاد میدهد در این پژوهش از پاسخگویان سؤال شده
است كه نظرات آنها را مورد ارزیابی و سنجش قرار دادهایم .در این پژوهش مؤلفه
خودآگاهی یعنی پاسخ به این سئوال كه من كیستم ،شناختی كه فرد نسبت به خود
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دارد .مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است .مؤلفه مهارت حل مسئله به سؤاالتی
میپردازد كه به فرد كمک كند تا بهصورت منطقی و منظم به حل مسائل و مشکالت
خود بپردازد مؤلفه تفکر انتقادی و خالق بیان گویههایی است كه ضعف فرد به منظور
باال بردن كاراییهایش را میسنجد .منظور بیان كاستیها ،كمبودها و رفع نواقص
طرف مقابل است .مؤلفه مدیریت هیجانها و احساسات :سؤاالت اشاره به سنجش
توانایی بیان ،درک ،كنترل و برانگیختن هیجانات خود و دیگران را در زندگی
میكند .مؤلفه ارتباطات بین فردی :به سؤاالتی معطوف میشود كه ارزیابی
تواناییهای كه فرد را قادر میسازد در روابط اجتماعی با رفتارهای كالمی و
غیركالمی ارتباط مؤثر و سازندهای با دیگران برقرار نماید ،مورد سنجش قرار میدهد.
در نهایت در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده توسط مؤسسه تحقیقات علوم
رفتاری ،شناختی سینا كه براساس طیف پنج گزینهای لیکرت بهصورت ترتیبی (از
خیلی زیاد « »5تا خیلی كم « )»1را شامل شده است استفاده كردهایم.
تعريف مفهومی سالمت اجتماعی :كییز معتقد است عملکرد شخصی فرد را
نمیتوان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی كرد و عملکرد خوب در زندگی
چیزی بیش از سالمت جسمی ،عاطفی و روانی است و تکالیف و چالشهای اجتماعی
را نیز در بر میگیرد ( .)Keyes‚ 1998: 9صفاری نیا ( )1394به نقل از كییز مفهوم
سالمت اجتماعی را اینگونه تعریف میكند :سالمت اجتماعی عبارت است از
چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع ،فرد سالم از نظر اجتماعی،
اجتماع را بهصورت یک مجموعه معنادار ،قابلفهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی
دانسته و احساس میكند كه به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته میشود و در
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پیشرفت آن سهیم است .این متغیر دارای پنج بعد است .بعد انطباق اجتماعی 1:به نظر
كییز در مقابل با بیمعنا بودن زندگی قابل مقایسه است و شامل دیدگاههایی میشود
كه جامعه قابل سنجش و قابل پیشبینی است .از حیث روانشناختی ،افراد سالم
زندگی شخصی خود را با معنا و منسجم میبینند ( .)Keyes‚1998:25بعد انسجام

اجتماعی 2:به معنای احساس بخشی از جامعه بودن ،فکر كردن به اینکه فرد به جامعه
تعلق دارد (سام آرام .)18:1392 ،بعد مشارکت اجتماعی( 3سهم داشت اجتماعی)
عبارت است از ارزیابی ارزش اجتماعی كه فرد دارد و شامل این عقیده است كه آیا
فرد جزئی مهم از جامعه است و چه ارزشی را به جهان خود اضافه میكند (Keyes :22

 .)& Shapiro: 2004بعد شکوفايی اجتماعی 4:ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه
است شامل درک افراد از این موضوع است كه آنها هم از رشد اجتماعی سود
خواهند برد و اینکه نهادها و افراد حاضر در جامعه به شکلی در حال شکوفاییاند كه
نوید توسعه بهینه را میدهد و هرچند این امر برای همه افراد درست نیست (هزار
جریبی و صفری شالی .)313 :1391 ،بعد پذيرش اجتماعی 5:شامل پذیرش تکثر با
دیگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانها است كه
همگی آنها باعث میشوند فرد در كنار سایر اعضای جامعه انسانی ،احساس راحتی
كند (.)Keyes‚1998:123
تعريف عملیاتی سالمت اجتماعی :سنجش وضعیت فرد نسبت به عملکردهای
1- Social coherence
2- Social Integnration
3- Social Contribution
4-. Social Actualization
5- Social acceptance
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فردی (شکوفایی ،تعلق ،مقبولیت ،مشاركت و انطباق) در قبال جامعه بهصورت یک
مفهوم معنادار در زندگی اجتماعی در این رابطه در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد
شده كییز كه براساس طیف پنج گزینهای لیکرت بهصورت ترتیبی (از خیلی زیاد «»5
تا خیلی كم « )»1را شامل شده است استفاده كردهایم .در بعد انطباق اجتماعی در این
تحقیق فرد خود را با جامعه اطرافش چقدر همراه و منطبق میكند بهعبارت دیگر
كیفیت همراهی فرد با جامعه مورد سؤال قرار میگیرد .در پرسشنامه استاندارد شده
سالمت اجتماعی سؤاالت (دنیا برای من پیچیده است /محققین تنها افرادی هستند كه
میتوانند آنچه پیرامون دنیای اطراف شان رخ میدهد درک كنند/من نمیتوانم بفهمم
كه در دنیا چه پیش خواهد آمد/اغلب فرهنگها آنقدر عجیب و بیگانه هستند كه من
از آنها سر در نمیآورم/به نظر من دنیایی كه در آن زندگی میكنیم ارزش درک
كردن دارد/به نظر من پیش بینی آنچه در اجتماع آینده اتقاق خواهد افتاد كار سختی
است .).در بعد انسجام اجتماعی :در این پژوهش میزان مشاركت فرد در محدوده
وسیعی از روابط اجتماعیاش را مورد سنجش قرار دادهایم كه با جامعه تا چه حد
یکپارچگی دارد .در پرسشنامه استاندارد شده سالمت اجتماعی سؤاالت (من فکر
میكنم متعلق به مجموعهای به نام جامعه هستم/من فکر میكنم كه بخشی مهم از
اجتماعم هستم/من فکر میكنم اگر خواسته یا ایدهای برای گفتن داشتم ،سایر افراد به
من توجه میكردند/جامعه من منبع آرامش و راحتی من است .من فکر میكنم اگر
خواسته یا ایدهای برای گفتن داشتم جامعه من را جدی نمیگرفت/سایر افراد اجتماع
برای من بهعنوان یک شخص ارزش قائلند/من نسبت به سایر افراد اجتماعم احساس
نزدیکی نمیكنم) شامل شده است .در بعد سهم داشت (مشارکت) اجتماعی :این
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مفهوم بیانگر این است كه فرد چقدر برای خود ارزش اجتماعی قائل است و تا چه
حدی خود را عضو مهمی در جامعه میداند و میتواند چیزهای ارزشمندی به جهان
ارائه كند .در پرسشنامه استاندارد شده سالمت اجتماعی سؤاالت (من فکر میكنم
میتوانم كار ارزشمندی به دنیا عرضه كنم/.فعالیتهای روزانه من هیچ نتیجه ارزندهای
برای جامعه ندارد/.من زمان و توان الزم را ندارم تا چیز مهمی به جامعهام عرضه كنم/.
من فکر میكنم كار من نتیجه مهمی برای جامعه ندارد/.من محصول ارزشمندی برای
سهیم شدن در اجتماع ندارم .به نظر من مردم این روزها بیشتر متقلب شدهاند ).شامل
شده است .در بعد شکوفايی اجتماعی :به این معنا كه جامعه به شکل مثبت در حال
رشد باشد چقدر میتواند بهصورت بالفعل به توانمندیهای فرد كمک كند .در
پرسشنامه استاندارد شده سالمت اجتماعی سؤاالت (من معتقدم كه اجتماع مانع
پیشرفت من است/.من معتقدم كه اجتماع در جهت تحقق خواستههای من تغییر
نمیكند/.من فکر نمی كنم كه تشکیالت اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی من
مؤثر باشند/.من اجتماع را بصورت یک تحول دائمی میبینم .به نظر من جامعه مکانی
پربار و مفید برای افراد آن است/.به نظر من پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد/.به نظر
من دنیا برای هر فرد دارد مکانی بهتری میشود ).شامل شده است .در بعد پذيرش

اجتماعی :معنای این مفهوم این است كه فرد نگرش مثبتی كه به شخصیت خود دارد،
جنبههای خوب و بد زندگی خود را توأمان میپذیرد .در پرسشنامه استاندارد شده
سالمت اجتماعی سؤاالت (رفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر میگذارد/.من فکر
میكنم افراد دیگر قابل اعتماد هستند/.به نظر من مردم مهربانند/.به نظر من مردم خود
محورند/.من احساس میكنم كه مردم قابل اعتماد نیستند/.من فکر میكنم كه مردم
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فقط برای خودشان زندگی میكنند/.من فکر میكنم مردم به مشکالت افراد دیگر
اهمیت میدهند ).شامل شده است.
ارائه يافتهها
آمار توصیفی

با توجه به آنچه كه بیان شد ابتدا اشارهای مختصر به یافتههای توصیفی اطالعات
پاسخگویان مینمائیم سپس در ادامه كار به بررسی و استنباط فرضیههای مطرح شده
در سطور قبل خواهیم پرداخت.
متغیرهای زمینهای بخشی از مشخصات اجتماعی و جمعیتی جامعه مورد مطالعه
است بنابراین جدول ذیل به اختصار ویژگیهای زمینهای و جمعیتی (جنسیت ،وضعیت
تأهل) پاسخگویان جوان جامعه مورد را نشان میدهد.
جدول  :2توزيع فراوانی پاسخگويان

جنسیت
وضعیت تأهل

بیشترین فراوانی مربوط به مردان ( )51%/1كمترین فراوانی مربوط به زنان
()48%/9
بیشترین فراوانی مربوط به مجردین ( )71%/8كمترین فراوانی مربوط به متأهلین
()28%/2

یافتههای جدول شماره دو نشان میدهد كه 51 ،درصد از پاسخگویان مرد و49
درصد از آنان زن بودند .همچنین از بین مجموع پاسخگویان 104 ،نفر یعنی معادل 28
درصد پاسخگویان متأهل و  72درصد ( 260نفر) ،یعنی بیش از نیمی از پاسخگویان
مجرد بودهاند.
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جدول  :3توزيع فراوانی پاسخگويان در گويههای شاخصهای سالمت اجتماعی

شاخص سالمت اجتماعی

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

انسجام اجتماعی

1

5

3/56

0/587

پذیرشاجتماعی

1

5

3/27

0/615

مشاركت اجتماعی

1

5

3/09

0/720

انطباق اجتماعی

1

5

3/29

0/680

شکوفاییاجتماعی

1

5

3/13

0/604

سالمت اجتماعی

1

5

3/27

0/450

بر طبق یافتههای جدول میزان میانگینها بسیار به هم نزدیک هستند .اما میانگین
انسجام اجتماعی برابر با  3/56در بازه  1تا  5از سایر مؤلفهها بیشتر شده است و میانگین
مشاركت اجتماعی به نسبت دیگر مؤلفهها كمتر شده است .و در مجموع میانگین
سالمت اجتماعی پاسخگویان در بازه  1تا  5برابر با  3/27و با انحراف معیار 0/45
بدست آمده است كه این میزان متوسط روبه باال را بیان میكند
جدول  :4توزيع فراوانی پاسخگويان در گويههای شاخصهای مهارت زندگی

شاخص مهارت زندگی

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

حل مسئله و تصمیمگیری

1

5

3/51

0/617

مهارت ارتباطی

2

5

3/30

0/642

خودآگاهی

1

5

3/35

0/713

مدیریت هیجانها و احساسات

1

5

3/45

0/684

تفکرانتقادی -خالق

1

5

3/27

0/590

مهارت زندگی كل

1

5

3/37

0/428
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بر طبق یافتههای جدول ،میزان میانگینها بسیار به هم نزدیک هستند .اما میانگین
حل مسئله  3/51در بازه  1تا  5از میانگین سایر مؤلفهها بیشتر شده است و در مجموع
میانگین مهارت زندگی در بازه  1تا  5برابر با  3/37و با انحراف معیار  0/428بدست
آمده است كه میزان متوسط روبه باال را بیان میكند.
يافتههای استنباطی پژوهش
الف) بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پژوهش

از آنجایی كه سطح سنجش متغیرهای اصلی مورد بررسی فاصلهای بوده ،لذا از
آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
(سالمت اجتماعی) استفاده گردیده است.
جدول  :5ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق

متغیر مستقل
مهارت ارتباطی
تصمیمگیری
خودآگاهی
مدیریت هیجانها
تفکرخالق

متغیر وابسته
سالمت
اجتماعی
سالمت
اجتماعی
سالمت
اجتماعی
سالمت
اجتماعی
سالمت

شدت

سطح

نوع

نتیجه

رابطه

معناداری

آزمون

آزمون

0/874

0/000

پیرسون

تأیید

مستقیم

0/764

0/000

پیرسون

تایید

مستقیم

0/863

0/000

پیرسون

تایید

مستقیم

0/722

0/001

پیرسون

تایید

مستقیم

0/846

0/000

پیرسون

تایید

مستقیم

نوع رابطه
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با توجه به جدول شماره هفت ،نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهد كه در
تمامی موارد مذكور فرضیه تحقیق تأیید شده و فرض صفر (عدم رابطه) رد شده است،
بدین معنا كه هر كدام از شاخصها با شاخص سالمت اجتماعی جوانان رابطهی معنا
دار و مستقیمی را با شدت باال داشتهاند.
در فرضیه اول (به نظر میرسد بین مهارت ارتباطی جوانان و میزان سالمت
اجتماعی آنها رابطه وجود دارد) ضریب همبستگی بهدستآمده  0/87است و جهت
رابطه مثبت و مستقیم است ،یعنی با ارتقاء آموزشهای مهارت ارتباطی ،میزان
بهرهمندی ازشاخصهای سالمت اجتماعی جوانان بیشتر میشود .همچنین سطح
معناداری آزمون ،كوچکتر از  0/01بهدستآمده است ،بنابراین فرضیه پژوهش تأیید
میشود.
در فرضیه دوم میزان همبستگی میان دو متغیر تصمیمگیری و میزان سالمت
اجتماعی جوانان مستقیم ارزیابیشده است ،ضریب همبستگی بهدستآمده  0/76است
و جهت رابطه مثبت و مستقیم است .درواقع هر چه افراد بیشتر بتوانند در زندگی مسائل
و مشکالت خود را بهتنهایی حل كنند و توان تصمیمگیری در بسیاری از موارد را
داشته باشند بیشتر احساس رضایت از خود خواهند داشت .در فرضیه سوم میزان
همبستگی میان دو متغیر خودآگاهی و میزان سالمت اجتماعی جوانان مستقیم
ارزیابیشده است ،ضریب همبستگی بهدستآمده  0/86است و جهت رابطه مثبت و
مستقیم است .در فرضیه چهارم میزان همبستگی میان دو متغیر كنترل هیجانات و میزان
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سالمت اجتماعی جوانان مستقیم ارزیابیشده است ،ضریب همبستگی بهدستآمده
 0/72است و جهت رابطه مثبت و مستقیم است .در فرضیه پنجم میزان همبستگی میان
دو متغیر تفکر خالق و انتقادی و میزان سالمت اجتماعی جوانان مستقیم ارزیابیشده
است ،ضریب همبستگی بهدستآمده  0/84است و جهت رابطه مثبت و مستقیم است.
بهطوركلی بنابر آنچه گفته شد ،ارتقاء این تواناییها در خود به افزایش سالمت
اجتماعی جوانان كمک خواهد كرد و تجربههای جدیدی را خواهند آموخت.
در این پژوهش سطح معناداری در همهی آزمونها ،كوچکتر از 0/01
بهدستآمده است ،بنابراین فرضیههای پژوهش تأیید میشوند.
ب) بررسی ارتباط بین متغیرهای زمنیهای و وابسته پژوهش

با توجه به اینکه در تالش بودهایم كه ارتباط بین متغیرهای زمینهای (جنسیت و
تأهل) را دراین تحقیق با شاخص سالمت اجتماعی مورد سنجش قرار دهیم ،تا میزان
تفاوت آنها را بیان نمائیم در این تحقیق از آزمون معناداری  Tاستفاده كردهایم كه
میتوان نتایج را در جدول ذیل مشاهده كرد.
جدول  :6نتايج بررسی تفاوت میانگین سالمت اجتماعی از نظر متغیر جنسیت

متغیر مستقل

جنس

تعداد

میانگین انحراف معیار مقدار t

درجه آزادی مقدار p

سالمت
اجتماعی

مرد

188

2/26

0/476

زن

180

2/08

0/413

1/416

0/198

448

جدول فوق نشان میدهد؛ از نظر متغیر سالمت اجتماعی ،میانگین مردان  2/26و
میانگین زنان  2/08است .دادههای جدول نشان میدهدكه با توجه به مقدار tكه با p

 0/19برابر  1/41است ،تفاوت موجود بین دو جنس از نظر میزان سالمت اجتماعی
معنادار نیست.

 170

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال دوم ،شماره هشتم ،زمستان 95

جدول  :7نتايج بررسی تفاوت میانگین سالمت اجتماعی از نظر متغیر وضعیت تأهل

متغیر
سالمتاجتماعی

گروهها

میانگین

انحراف معیار

مجرد

87/07

27/89

متأهل

143/53

5/32

جدول  :8آزمون معنیداری  Tمیزان سالمت اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل
آزمون لون برای
آزمون معنیداری T
برابری واریانسها
متغیر
درجه سطح معنیداری اختالف
سطح
T
F
میانگین
(دو دامنه)
آزادی
معنیداری
سالمتاجتماعی فرضبرابری واریانسها 263/37

0/000

-20/48

362

0/000

-56/46

همچنان كه در جدول باالآمده است میانگین سالمت اجتماعی متأهلین برابر
 143/53و مجردین برابر  87/07بوده است .انحراف معیار آنها نیز به ترتیب برابر با
 5/32و  27/89بوده است ،این شاخص حاكی از این است كه پراكندگی میزان
سالمت اجتماعی بین مجردین و متأهلین متفاوت است .برای آزمون این فرضیه از
آزمون  Tبا دو نمونه مستقل استفاده شده است .برای آزمون فرض برابری واریانسها
از آزمون لون استفاده شده است .مقدار آزمون لون (آزمون  )Fبرابر با  263/37و سطح
معنیداری آن نیز برابر با  0/000است كه از  0/05كوچکتر است؛ پس فرض برابری
واریانس تأیید میگردد .با توجه به جدول مقدار  Tبرابر با  20/48است و سطح خطای
آن برابر با  0/00است كه معنیدار است؛ بنابراین وضعیت تأهل زنان تأثیر معنیداری
بر سالمت اجتماعی آنها داشته است .از آنجایی كه میانگین سالمت اجتماعی متأهل
برابر با  143/53و مجرد برابر با  87/07بوده است؛ بنابراین میانگین سالمت اجتماعی
متأهلین از مجردها بیشتر بوده است.
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ج) تحلیل چند متغیره

جدول زیر نتایج اصلی رگرسیون را نشان میدهند .برای این كه شدت میزان تأثیر
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (سالمت اجتماعی جوانان) تحلیل شود از این نتایج
استفاده شده است .در این جدول ،ضریب بتا اهمیت نسبی متغیرها را بیان میكند و
بزرگ بودن بتا اهمیت و نقش آن را در پیشگویی متغیر وابسته مشخص میكند.
جدول  :10ضريب همبستگی سالمت اجتماعی جوانان و متغیرهای مستقل

ضریب
همبستگی
0/86

مجذورات مجذورات  Rدوربین خطای استاندارد
برآورد
تعدیل شده واتسون
R
0/82

0/81

1/678

6/59

آماره F

Sig

6435/254

0/000

از یافتههای جدول میتوان نتیجه گرفت كه متغیرهای مورد نظر تأثیر معنیداری
در تبیین متغیر وابسته داشتهاند .با توجه به این كه مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین
متغیرها  0/82است كه نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
سالمت اجتماعی همبستگی چندگانه بسیار قوی وجود دارد؛ و مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده برابر با  0/81است كه نشان میدهد  81درصد از كل تغییرات میزان
سالمت اجتماعی در بین جوانان شهرستان حاجیآباد وابسته به پنج متغیر مستقل ذكر
شده در این معادله است .همچنین آماره دوربین واتسون بین 1/5تا  2/5است با توجه به
مقدار بدست آمده از آزمون دروبین واتسون ( )1/678در این تحقیق باید ،وجود
پیشفرض مستقل بودن خطاها در تحلیل رگرسیونی را بیان كرد .با توجه به مقدار
آزمون تحلیل واریانس ( )828/425كه در سطح خطای كوچکتر از  0/01معنادار
است ،میتوان نتیجه گرفت كه مدل رگرسیونی تحقیق مركب از پنج متغیر مستقل و
یک متغیر وابسته (سالمت اجتماعی) مدل خوبی بوده است و مجموعه متغیرهای
مستقل قادرند حدود  80درصد تغییرات سالمت اجتماعی جوانان را تبیین كنند و نتایج
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بهدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری است و همه متغیرها در پیشبینی سالمت
اجتماعی جوانان نقش دارند.
جدول  :11رگرسیون خطی چند متغیره شاخصهای متغیر مستقل و متغیر وابسته
ضرایب معیار
ضرایب معیار نشده
شده
متغیرهای مستقل
خطای
بتای
بتا
استاندارد معیار
0/658
0/88 4/075
تصمیم گیری
0/873
0/55 5/236
مهارت ارتباطی
0/286
0/88 1/226
خودآگاهی
0/584
0/57 3/569
كنترل هیجانات
0/256
تفکرخالق -انتقادی 0/40 1/842

T
4/665
9/709
1/971
6/239
3/817

آماره همبستگی

سطح
معناداری

Tolerance

VIF

0/000
0/000
0/05
0/000
0/000

0/710
0/822
0/526
0/632
0/576

1/148
1/159
1/002
1/126
1078

یافتههای جدول باال رگرسیون خطی چند متغیر مستقل و متغیر وابسته را نشان
میدهد .از میان پنج متغیر مستقل موجود در مدل رگرسیونی ،متغیرهای مهارت
ارتباطی و تصمیمگیری بهترتیب با مقدار ضریب بتای  5/236و  4/075به بهترین وجه
متغیر وابسته سالمت اجتماعی را تبیین میكنند؛ كه میتوان نتیجه گرفت كه به ازای
افزایش یک انحراف استاندارد در این متغیرها میزان سالمت اجتماعی بهترتیب به
میزان  5/236و  4/075انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .متغیر خودآگاهی با
مقدار بتای  1/16و سطح معناداری  0/05سهم بسیار اندكی در تبیین متغیر وابسته
سالمت اجتماعی داشته است .همچنین متغیر تفکر خالق و انتقادی با مقدار بتای 1/75
و سطح معناداری كوچکتر از  0/01نیز سهم اندكی در تبیین متغیر وابسته سالمت
اجتماعی داشته است .مقدار  tاهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل را در مدل نشان
میدهد با توجه به اینکه در این تحقیق مقدار  tبرای همهی متغیرها به جز متغیر
خودآگاهی ،بزرگتر از  2/28و در سطح خطای كوچکتر از  0/01معنیدار هستند؛
همچنین با توجه به مقادیر تولرانس و  VIFدر جدول باال پیشفرض عدم وجود هم
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خطی بین متغیرهای مستقل تایید شده است.
تحلیل مسیر

درمدل تحلیل مسیر ،عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی جوانان نشان داده شده است.
در واقع تحلیل مسیر شکلی از رگرسیون چند متغیره است كه در آن برای هدایت
كردن مسئله یا آزمودن فرضیههای پیچیده از نمودارهای مسیر استفاده میشود .با
استفاده از آن میتوان اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته را
محاسبه كرد .در تحلیل مسیر ضرایب مسیر همان ضرایب رگرسیونی استاندارد بتا
هستند .در مدل تحلیل مسیر سالمت اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته نهایی در نظر گرفته
شده است .متغیرهای مستقل تصمیمگیری ،كنترل هیجانات ،مهارتهای ارتباطی،
خودآگاهی و تفکرخالق-انتقادی بهصورت مستقیم تأثیر مثبت و معنیداری بر
افزایش سالمت اجتماعی جوانان داشتهاند .بزرگترین ضریب مسیر مربوط به مهارت
ارتباطی كه برابر با  0/87است؛ كوچکترین ضریب مسیر هم مربوط به تفکر خالق و
انتقادی كه برابر با  0/25بوده است.
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شکل  :1مدل تحلیل مسیر
جدول  :12اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (سالمت اجتماعی جوانان)

متغیر مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثرات كلی

تصمیمگیری

0/65

-

0/65

مهارت ارتباطی

0/87

-

0/87

خودآگاهی

0/28

-

0/28

مدیریت هیجانات

0/58

-

0/58

تفکر خالق -انتقادی

0/25

0/36*0/65

0/48

در جدول باال اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته
یعنی سالمت اجتماعی جوانان آمده است .همانگونه كه در جدول مشاهده میگردد
متغیر مهارت ارتباطی با ضریب بتای  0/87بیشترین اثر مستقیم را بر سالمت اجتماعی

بررسی نقش آموزش مهارتهای زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانان...

175 

داشته است .كمترین اثر مستقیم نیز مربوط به خودآگاهی با ضریب بتای  0/28و بعد از
آن متغیر تفکرخالق با اثر مستقیم  0/25و اثر كلی  0/48بوده است.
بحث و نتیجهگیری
سالمت اجتماعی مفهومی است كه به ارتباط بین دو مفهوم سالمت و اجتماع اشاره
دارد .با توجه به اینکه اجتماع خود مفهومی اعتباری است و حقیقت خارجی آن منوط
به تکتک افرادی است كه آن را تشکیل دادهاند ،در بررسی اجتماع باید بیش از هر
چیز افراد جامعه را مورد مطالعه قرارداد .به نظر بخارایی و همکاران ( )1394سالمت
اجتماعی هنگامی محقق میشود كه خانوادهها و افراد ،از آموزش مهارتهای زندگی
برخوردار باشند و هر یک از شهروندان در برابر اجتماع خود احساس مسئولیت كنند و
سعادت خود را در سالمت اجتماع بدانند .هدف از این پژوهش ،مطالعه ابعاد
مهارتهای زندگی بر سالمت اجتماعی جوانان شهرستان حاجیآباد واقع در خراسان
جنوبی است 51 .درصد از پاسخگویان مرد و بقیه نیز زن ( )49%بودند .میانگین
درصدی متغیر مهارت زندگی میزان سالمت اجتماعی در كمتر از متوسط بوده است.
در یک نگاه اجمالی از آمارههای استنباطی میتوان گفت كه نتایج حاصل از معادله
رگرسیون بیانگر این است كه شاخصهای متغیر مستقل  80درصد از تغییرات متغیر
وابسته را تبیین میكنند؛ بهعبارتی دیگر 80 ،درصد از تغییرات میزان سالمت اجتماعی
ناشی از آموزش شاخصهای مهارتهای زندگی بوده است و  20درصد تغییرات
باقیمانده متأثر از عوامل و متغیرهای دیگر بوده است كه در تحقیق حاضر مورد مطالعه
قرار نگرفته است .همچنین پیش فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل تأیید
شده است.
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نتایج حاصل فرضیهها بیانگر این است كه ابعاد مهارت زندگی بر سالمت
اجتماعی ،نقش مؤثری دارد یعنی با افزایش آموزش مؤلفههای مهارت زندگی سالمت
اجتماعی جوانان نیز ارتقاء پیدا میكند .این یافته با نتایج تحقیق پاول ( )2010همسو
است .بهعبارت دیگر سالمت اجتماعی در زندگی هر فردی میتواند دربرگیرنده
سطوح مختلفی از مهارتهای اجتماعی ،عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر فرد
از خود را بهعنوان عضوی از جامعه به همراه داشته باشد .ضرورت مهارتهای زندگی
در جامعه ما بهحدی است كه اشخاص برخوردار از آموزشهای متنوع مهارتی
میتوانند با موفقیت بیشتری با مشکالت زندگی دست و پنجه نرم كنند در نهایت از
انواع سالمت از جمله سالمت اجتماعی بهتری برخوردار خواهند بود .جوانانی كه از
حمایتهای معنوی و مادی خانوادههای خود بهره میبرند ثبات و انسجام بیشتری
دارند و احتماالً میتوانند در فعالیتهای جمعی بیشتر مشاركت كنند و باید انتظار
داشت كه با هنجارهای اجتماعی در زندگی روبرو هستند این وضعیت میتواند نقش
مهمی در پیشگیری از انحراف اجتماعی داشته باشد كه ابعادی فراتر از قلمرو
رفتارهای فردی دارد؛ و در نهایت از سالمت اجتماعی بهتری هم برخوردارند .به
عبارت دیگر نقش مهارتهای اجتماعی بر سالمت افراد اثرگذار است و درنهایت ،با
افزایش شاخصهای مهارت در زندگی كردن با افراد جامعه ،میزان سرمایه اجتماعی و
سالمتشان در هر زمینه بیشتر میشود و دستیابی به اهداف توسعه ،سریعتر و
امکانپذیرترمیكند.
در این تحقیق بین مردان و زنان ازنظر میزان برخورداری از سالمت اجتماعی
تفاوت معناداری بهدست نیامد؛ این یافته با نتایج عبداهلل تباردرزی ( )1387كه تفاوت
میزان سالمت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر را بیان كرده است ،همسو
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نیست.
همچنین یافتهها حاكی از آن بود كه میزان سالمت اجتماعی در بین جوانان متأهل
و مجرد متفاوت است .نتایج نشان داد كه سالمت اجتماعی زنان متأهل از زنان مجرد
بیشتر بوده است .حتی نظریهپردازان سالمت اجتماعی نیز بر این رابطه تأكید كردهاند
( .)Keyes & Shapiro, 2008كنگرلو ( )1387نیز در تحقیق خود ارتباط معنادار بین
تأهل و سالمت اجتماعی نشان داده است .بنابراین به نظر میرسد زندگی مشترک با
برآوردن بسیاری از نیازها و ایجاد روحیه تعهد و ایجاد شبکهای پایدار از روابط باعث
نگرش مثبت فرد نسبت به امور اجتماعی و درنتیجه باال رفتن میزان سالمت اجتماعی
میشود .بهعبارت دیگر رابطه بین تأهل و باال بودن ابعاد سالمت را میتوان ناشی از
این دانست كه ازدواج و تأهل باعث برخورداری از حمایتهای عاطفی ،اجتماعی و
جسمانی و ایجاد روحیه تعهد به خانواده میگردد .این امر بهویژه زمانی كه با رضایت
زناشویی همراه باشد میتواند به ارتقای سالمت روانی و اجتماعی منجربه گردد .عالوه
بر این امر متأهلین برای برقراری و دوام زندگی مشتركشان در همایشها و كالسهای
مختلف و متنوعی كه در ارتباط با آموزش مهارتهای زندگی بوده است بیشتر
شركت میكنند پس به طبع سالمت اجتماعیشان باالتر از مجردین است .جامعهای كه
بتواند با آموزشهای دقیق و روشنبینانه زندگی جوانان متأهل خود را هدایت كند،
درنتیجه ازدواجهای موفقتری را برای كاهش آسیبها به همراه میآورد .در واقع
تأهل و آموزشهای مهارت زندگی در دوران متأهلی بر سالمت روانی و اجتماعی
جامعه نیز اثرگذاری بیشتری دارد .به نظر حاتمی ( )1389تأهل و آموزش مهاتهای
زندگی برای افراد شرایطی را ایجاد میكنند كه ضمن انتخاب دقیق و صحیح شریک
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زندگی ،در لحظات اضطراب فرد از یک حامی خوبی برخوردار است و از حمایت
عاطفی و اخالقی الزم بهرهمند میگردد ،بنابراین فایده دیگر آموزشهای مهات
زندگی در ازدواج تأمین حمایت عاطفی و اخالقی در لحظات اضطراب آفرین و
تضمین سالمت روانی و اجتماعی است.
بهطوركلی در این پژوهش ارتباط بین پنج متغیر مستقل با متغیر وابسته سالمت
اجتماعی بررسیشده است كه بر اساس نتایج آن ،بین سالمت اجتماعی و ابعاد مهارت
زندگی (توانایی تصمیمگیری ،خودآگاهی ،مدیریت هیجانات و احساسات ،مهارت
ارتباطی و تفکر خالق و انتقادی) ارتباط معنادار وجود دارد .یکی از جنبههای مهم
رشد انسان ،فرایند اجتماعی شدن اوست .انسان بهعنوان موجودی اجتماعی ،همواره
ناگزیر است كه با دیگران روابط متقابل داشته باشد .از طریق رفتار متقابل اجتماعی
است كه افراد شخصیت خود را میسازند و شیوههای زندگی جمعی و دانش،
مهارتها الگوهای رفتاری الزم را كسب میكنند .از طرفی به نظر میرسد كه برقراری
و حفظ یک ارتباط سالم و مستمر نیز مستلزم داشتن مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
بخصوصی است كه باید آنها را موردتوجه قرارداد .بنابراین مهارت ارتباطی یک
متغیر اجتماعی است؛ بنابراین افراد بهاینعلت مهارتهای ارتباطی و جمعی خود را
تقویت میكنند تا بتوانند در اجتماع مشاركت كنند و خود را عضوی از اجتماع بدانند
و در حقیقت با مشاركت اجتماعی به رضایت دست پیدا میكنند و این خود سالمت
اجتماعیشان را باال میبرد.
خودآگاهی ازجمله مهارتهای اجتماعی است كه در شکوفایی اجتماعی افراد
تأثیر چشمگیری دارد .كسب این مهارت به ما كمک میكند تا تصویر واقعبینانهای از
خود داشته باشیم .همانطور كه مازلو در سلسهمراتب نیازهای خود باالترین مرحله را
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خودشکوفایی دانست ،برای رسیدن به آن مرحله ،باید نیازهای مراحل قبل (نیازهای
فیزیولوژی ،امنیت ،تعلق و وابستگی ،عزتنفس و انگیزه ،شناختی و هنری) برآورده
شود .بهترین راه برای رسیدن به این مرحله فراگیری مهارتهای اجتماعی است.
جوانانی كه به خودآگاهی رسیده و مؤلفههای مهارت اجتماعی را فراگرفته باشد
احتمال كمتری دارد كه به دام آسیبهای اجتماعی بیفتد.
بنابر مباحث نظری و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اصلی تحقیق میتوان گفت
كه رابطهای متقابل بین نیاز به یادگیری مهارتهای زندگی و سالمت اجتماعی وجود
دارد .بهگونهای است كه این آموزهها الزمهای برای رسیدن به جامعهای سالم است؛ و
توجه به این آموزشها بهویژه در نهاد خانواده كه بهعنوان اصلیترین نهاد اجتماعی
كردن فرد است ،بسی مهم است ،عالوه براین در مراكز آموزشی و دانشگاهی این
آموزهها جهت دوام و استمرار زندگی اجتماعی برای قشر جوان باید از اهمیت ویژهای
برخوردار باشد .همچنین به نظر خوش فر و همکاران ( )1393برخورداری از سالمت
اجتماعی عامل مهمی در پذیرش هنجارهای اجتماعی است .افرادی كه از سالمت
اجتماعی برخوردارند میتوانند با چالشهای موجود در زندگی اجتماعی روبرو شوند
و با آنها مقابله نمایند و عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند.
از سوی دیگر اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی زمانی مشخص میشود كه
بدانیم آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی -اجتماعی
میگردد .آموزش مهارتهایی كه به افراد در جهت پیشبرد سالمت روان ،آنها مفید
و سازنده باشد .آموزش مهارتهای زندگی به مجموعهای از تواناییها گفته میشود
كه زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم میآورد و این توانایی فرد را قادر
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میسازد كه ضمن پذیرش مسئولیتهای اجتماعی خود ،بدون لطمه زدن به خود و
دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست ،انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بین
فردی روبرو گردد .تواناییها با تمرین پیگیر ،پرورش مییابند و فرد را برای روبرو
شدن با مسائل زندگی ،ارتقاء تواناییهای روانی ،اجتماعی و بهداشتی آماده میكنند.
مهارتهای اساسی زندگی ،راه دستیابی به حقوق ،مانند دسترسی به اطالعات،
خدمات اجتماعی ،محیطزیست ایمن ،مشاركت در تصمیمگیری و فعالیتهای مؤثر بر
زندگی اجتماعی و اخالقی را برای هر فرد مهیا میسازد (بهاری و شفیقپور،
 .)52:1384رویهمرفته ،سالمت اجتماعی باعث میشود افراد جامعه بتوانند راحتتر
با مشکالت زندگی و جامعه انطباق یابند ،با محیط اجتماع خودسازگار شوند ،میزان
مشاركت خود را در جامعه را بیشتر كنند؛ و با پذیرش خود در اجتماع نقش پررنگ و
مهمتری در اجتماع ایفاءكنند (فرهمند و همکاران)162 : 1395 ،؛ درنتیجه با پدید
آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت بهداشتی قابلپیشگیری خواهند بود.
بنابراین كمک به جوانان در رشد و گسترش مهارتهای موردنیاز برای زندگی
مطلوب ،ایجاد یا افزایش اعتمادبهنفس در برخورد با مشکالت و همچنین كمک به
آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارتهای اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با
محیط اجتماعی وزندگی مؤثر و سازنده ضروری به نظر میرسد.
بنابر مباحث نظری و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای اصلی تحقیق میتوان گفت
كه رابطهای متقابل بین نیاز به یادگیری آموزش مهارتهای زندگی و سالمت
اجتماعی وجود دارد .به گونهای است كه این آموزهها الزمهای برای رسیدن به
جامعهای سالم است؛ و توجه به این آموزشها بهویژه در نهاد خانواده كه بهعنوان

بررسی نقش آموزش مهارتهای زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانان...

181 

اصلی ترین نهاد اجتماعی كردن فرد است ،بسی مهم است ،عالوه براین در مراكز
آموزشی و دانشگاهی این آموزهها جهت دوام و استمرار زندگی اجتماعی برای قشر
جوان باید از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
در بحث سالمت اجتماعی انسان به همراه پدیدههای پیرامونش موردتوجه قرار
میگیرد .چراكه پدیدههایی كه در پیرامون او وجود دارند بر زندگی او اثر میگذارند.
سالمت اجتماعی پدیدهای پیچیده و چندبعدی است لذا جهت ارتقای سالمت
اجتماعی جامعه ،باید بین بخشهای دولتی و هم خصوصی تقسیمكار شود و با
مشاركت همه و علیالخصوص سازمانهای متولی مداخالت مؤثر طراحی شود.
«افزایش سطح سالمت اجتماعی بر این اساس از دو طریق امکانپذیر است :یکی از
آنها توسعه شیوههای سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سالمت و دیگری ایجاد
شرایطی كه زیستن در یک حیات سالم را امکانپذیر سازد .موضوع اول دربرگیرنده
توانمندسازی انسانها از طریق آگاهیها و مهارتهای ضروری برای یک زندگی
سالم است و موضوع دوم تأثیرگذاری بر سیاستگذاران بهگونهای است كه
سیاستهای عمومی و برنامههای حامی سالمت عمومی را در سطح جامعه پیگیری
نمایند ،كه پیشگیری از انحرافات و بزهکاریها ،تقویت اعتماد و مشاركت اجتماعی،
نشاط اجتماعی و ...از گستردهترین اركان این بخش است .همچنین برخورداری از
سالمت اجتماعی عامل مهمی در پذیرش هنجارهای اجتماعی است .افرادی كه از
سالمت اجتماعی برخوردارند میتوانند با چالشهای موجود در زندگی اجتماعی
روبرو شوند و با آنها مقابله نمایند و عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند .با توجه به
اهمیت سالمت اجتماعی از طریق یادگیری آموزههای مهارت زندگی در سطح جامعه
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و گروههای اجتماعی باالخص جوانان باید در جستجوی راههایی بود كه افزایش آن
را فراهم نمود.
در خصوص ارتقای سالمت اجتماعی میتوان چند پیشنهاد ارائه نمود:
 -1تساوی دسترسی به امکانات آموزشی ،اشتغال و افزایش سطح عمومی تحصیالت
و آموزش.
 -2ایجاد ساختارهای قانونی در جامعه برای ارتقای سالمت اجتماعی در سطح جامعه
 -3اختصاص بودجه معین و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه
 -4اعزام گروههایی چون بسیج سازندگی جهت آموزش مهارتهای زندگی به
مناطق محروم جهت آموزش مهارتهای زندگی و ارتقای سالمت اجتماعی و یا
ورود سازمانهای مرتبطی چون سازمان بهزیستی در این عرصه جهت آموزش
مهارتهای زندگی به روستاییان.
 -5استفاده از پتانسیلهای رسانههای همگانی اعم از رسانههای جمعی و اجتماعی
مطابق نظریه باندورا افراد از طریق مشاهده و الگوسازی یاد میگیرند .در این
خصوص میتوان بر نقش رسانهها ی جمعی و اجتماعی جهت آموزش و ارتقای
سالمت اجتماعی تأكید نمود .رسانههای جمعی از عوامل مهمی هستند كه بر مفهوم
سالمت اجتماعی مؤثرند .با توجه به نقش رسانههای جمعی در زندگی ایرانی و
الگوسازی جوانان میتوان گفت رسانهها میتوانند با مشاوره دادن ،غنای آموزشی،
بهروزرسانی محتوای فیلمها میتواند به بازتولید سالمت اجتماعی بپردازد .رسانههای
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جمعی و اجتماعی میتوانند از طریق اجتماعی كردن ،ایجاد همبستگی اجتماعی و
كاشتن از تنشهای اجتماعی میتوانند در ارتقای سالمت اجتماعی گام مؤثری
بردارند.
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