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 ی زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانان هاتبررسی نقش آموزش مهار 
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 چکیده
ار ن نوشتهدف ای. تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مهارت زندگی قرار دارد، سالمت اجتماعی

مت كییز )سال با توجه به مبانی نظری. میزان سالمت اجتماعی استی زندگی بر هاتنقش آموزش مهار
 سطح تحلیلپیمایشی و پژوهش روش این )مهارت زندگی( نظریه یادگیری اجتماعی باندورا اجتماعی( و

تصادفی ساده با  یگیرنهنمو طریق نفر بوده كه از 368این تحقیق برابر با  حجم نمونه؛ فردی بوده است
وری آان جمعطالعات از پاسخگویا، متغیرهای مورد مطالعه، ی استاندارد شدههاهپرسشنام زاراب مندی ازبهره

و  رصد(د 82) ندگیزاز روش ضریب آلفای كرونباخ برای متغیر مهارت  هاهپایایی این پرسشنام. شده است
 سالمت میزانگین میان داده كه نتایج نشان. آمده است دستبهدرصد(  79برای متغیر سالمت اجتماعی )

ابعاد  بین مستقیم ها بیانگر رابطهیافته؛ جوانان متوسط روبه باال بوده است ی زندگیهاتاجتماعی و مهار
وضعیت  همچنین سالمت اجتماعی جوانان برحسب؛ كنداجتماعی را بیان می سالمت مهارت زندگی با

 ستااز این  حاكی رگرسیون تایجن. ولی بر حسب جنسیت متفاوت نبوده است، تأهل تفاوت معنادار دارد
 تایب مقدار طی بامهارت ارتبا متغیر، اثرگذار مهارت زندگی بر سالمت اجتماعی یهامؤلفهمیان  از كه
-فکر خالقین است تنها متغیر تادر تحلیل مسیر نشانگر  هاهیافت؛ دارد را تأثیر بیشترین مستقیم طوربه 87/0

مهارت  شاخص نبنابرایاند. هداشته وسایر متغیرها اثر مستقیم داشت انتقادی هم اثر مستقیم و غیرمستقیم
هند و در نهایت دمیقرار  تأثیرمستقیم و غیرمستقیم سالمت اجتماعی را در این تحت  صورتبهزندگی 

 اند. هدرصد از متغیر وابسته را تبیین كرد 80وان گفت كه مهارت زندگی در حدود تمی
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 مقدمه 

كننده در سالمت فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و جامعه نقشی تعیین 1سالمت

حد و مرزی قائل  هانوان بین آتمیكه ن اندهاین دو آن چنان به هم وابست. افراد دارد

بر سالمت و عواطف ی گوناگون هاهتک افراد جامعه به شیووضعیت سالمت تک. شد

رو از این. ذاردگمیی اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر هاصو همچنین بر شاخ هانآ

. حائز اهمیت است هانبخصوص سالمت اجتماعی آ، تأمین سالمت افراد جامعه

سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت است كه نقش مهمی در تعامل زندگی 

واند اسباب توسعه اجتماعی را تمین در جامعه اجتماعی هر انسان دارد و گسترش آ

 . (12:1385، درمان و آموزش پزشکی، فراهم كند )وزارت بهداشت

المت سعامل ، از دیدگاه فردی. سالمت بخشی از سرمایه انسانی هر جامعه است

در سایر  هانفعالیت اقتصادی و اجتماعی انسا، جز پیش نیازها و شرایط اصلی اشتغال

یزان می مانند سالمت از جنبه روانی و اجتماعی نیز بر موارد. ودرمیمار شجوامع به

 یروی كارذارد و كیفیت نگمیهمسویی افراد با جامعه و درک افراد از جامعه خود اثر 

 . (149:1388، )ارفعی عین الدین ندكمییک جامعه را تعیین 

 و جسمی سالمت كنار در، سالمت ابعاد از یکی عنوانبه؛ اجتماعی سالمت امروزه 

 جسمی هایبیماری از بودن عاری فقط سالمتی كه ایگونهبه؛ بسزایی دارد نقش روانی

 تفکر چگونگی و اجتماعی روابط در انسان عملکرد چگونگی بلکه، نیست روانی و

اهمیت  جامعه كالن سطح در فرد سالمت ارزیابی معیارهای عنوانبه نیز اجتماع از وی
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 . (2:1388، آرامسام) بسیاری دارد

رای ب، بخصوص در مناطق محروم، ی موجودهایوجود كاست جامعه ما با در 

 چه نبودا آنام؛ های مناسبی برداشته شده استسالمت جسمی افراد از جمله جوانان گام

روانی  وتوجهی به ابعاد اجتماعی بی، ی جامعه محسوس استهاهآن در تمام عرص

ت در توجهی به جنبه اجتماعی سالماین بی. جوان استسالمت باالخص برای نسل 

د ه مواگرایش ب، پذیری افراد در ابعاد روانیموجب افزایش آسیب، عصر ارتباطات

تی است ود و از جمله موضوعاشمیهای اجتماعی افت تحصیلی و سایر آسیب، مخدر

 . كه باید به آن توجه خاص شود

. رداره داط فرد با دیگران در جامعه اشبه چگونگی وضعیت ارتبا اجتماعی سالمت

فراد رد با ااط فسالمت اجتماعی بر ابعادی از سالمت تأكید دارد كه مربوط است به ارتب

واملی عسالمت اجتماعی در برگیرنده . ندكمیای كه درآن زندگی دیگر و جامعه

 ماعیاست كه در كنار یکدیگر نشانگر كمیت و كیفیت عمل افراد در زندگی اجت

، عیاجتما انسجام، انطباق اجتماعی، این عوامل عبارتند از شکوفایی اجتماعی. است

 . (73:1387، )عبداهلل تباردرزی پذیرش اجتماعی و مشاركت اجتماعی

با گنجاندن آن در تعریف سازمان  1947توجه رسمی به سالمت اجتماعی در سال 

وان موجودات اجتماعی در یک عنهكه بر رفتار با بیماران ب؛ بهداشت جهانی فعال شد

 . (49: 1989، 1سازمان بهداشت جهانی) ندكمیبافت اجتماعی پیچیده تاكید 

ی زندگی هاتوان به كسب مهارتمیازجمله عوامل اثرگذار بر سالمت اجتماعی 
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گذار بر سالمت اجتماعی افراد اشاره تأثیری پایه زندگی وهاتعنوان یکی از مهارهب

و با  1979ی زندگی در سال هاتموضوع مهار. (12:1394، نی)موسوی و شیا كرد

به بعد سازمان بهداشت جهانی با  1993از سال . آغاز شد 1اقدامات گیلبرت بوتوین

یک طرح جامع  عنوانبهی زندگی را هاتبرنامه آموزش مهار، هماهنگی یونیسف

وجوانان معرفی پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی و اجتماعی كودكان و ن

 . نمود

ود كه زمینه شمیگفته  هایاز توانای ایهی زندگی به مجموعهاتآموزش مهار

ازد كه سیمدر آورد و این توانایی فرد را قاسازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می

د ان بتوانبدون لطمه زدن به خود و دیگر، ی اجتماعی خودهاتضمن پذیرش مسئولی

 روبرو انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بین فردی، ا خواستی بمؤثرشکل به

پرورش ، یگیربا تمرین پ هایاین توانای. (99: 1388، اده و همکاران)كریم ز گردد

، نیی رواهایافزایش توانای، یابند و فرد را برای روبرو شدن با مسائل زندگیمی

، ی اساسی زندگیهاتمهار. (44: 1387، )طارمیان نندكمیاجتماعی و بهداشتی آماده 

زیست  محیط، خدمات اجتماعی، مانند دسترسی به اطالعات، راه دستیابی به حقوق

ا اخالقی ر بر زندگی اجتماعی و مؤثری هاتگیری و فعالیمشاركت در تصمیم، ایمن

 . (52:1384، ازد )بهاری و شفیق پورسمیبرای هر فرد مهیا 

را  هاشها و ارزنگرش، ازد تا دانشسمیقادر  ی زندگی فرد راهاتآموزش مهار

ی هاتافراد باید یاد بگیرند كه چگونه مهار. یی واقعی و عینی تبدیل كندهایبه توانای

به  هاتهمچنین این مهار. قرار دهند تأثیرزندگی را بکار برند و دیگران را نیز تحت 
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بطوری كه ، رفتار كند ی مختلف عاقالنه و صحیحهاتند تا در موقعیكمیفرد كمک 

ی هاتمهار. آرامش داشته باشد و با دیگران نیز ارتباط سازگارانه و مفید داشته باشد

ی شخصی و اجتماعی است كه افراد یک جامعه باید آن را یاد هاتمهار، زندگی

، مهارت زندگی. عمل نمایند مؤثربگیرند تا بتوانند در مورد خود و دیگران بطور 

 . (188:1379، )محمد خانی و نوری ندكمی تأمینو روانی را  سالمت اجتماعی

ود كه بدانیم شمیی زندگی زمانی مشخص هاتاهمیت و ضرورت آموزش مهار

. رددگمیی اجتماع -ی روانیهایی زندگی موجب ارتقای توانایهاتآموزش مهار
یاری  ی زندگیهاتو موقعیهاشبا تن مؤثرفرد را برای برخورد  هایاین توانای

محیط خود  وفرهنگ ، ی جامعههاننند تا با سایر انساكمیبخشند و به او كمک می
مرین ترتیب بدین ت. نماید تأمینمثبت و سازگارانه عمل كند و سالمت روانی خود را 

و رفتارهای انسان  هاشارز ،هاشی زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرهاتمهار
سالم بسیاری  ونتیجه با پدید آمدن رفتارهای مثبت در ؛ (102:1386، )ناصری رددگمی

شد و در ر جوانان بنابراین كمک به. از مشکالت بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود

فس نتماد به ایجاد یا افزایش اع، ی مورد نیاز برای زندگی مطلوبهاتگسترش مهار
ف و در برخورد با مشکالت و همچنین كمک به آنان در رشد و تکامل عواط

 و مؤثری ی اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگهاتمهار
ابراین با بن. (92:1390، )مومنی مهموئی و همکاران سدرمیسازنده ضروری به نظر 

مت سطح سال ی زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاهاتتوجه به اهمیت مهار

 . ودشمیشکار آبه افراد برای ما  هاتنه مهارگوروانی و اجتماعی ضرورت آموزش این

همچنین به ، آموزدی زندگی راهی برای بهتر زیستن به افراد میهاتآموزش مهار

ی هایند كه در رفاه ظاهری و رشد امکانات زندگی بتواند درگیركمیافراد كمک 
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شکوفایی و ، حتی جهت رشد، ذهنی خود را حل كرده و در آرامش قرار گیرد

 . (24:1378، )طارمیان های بلندتری برداردبختی خود گامخوش

، روزافزون و ارتباطاتدر جهان معاصر روند سریع تغییرات اجتماعی و فرهنگی 

اجتماعی و ، فشارهای فردی ازجملهی متعددی هاچالشیژه قشر جوان را با وبهافراد و 

مقابله . زندیآنان صدمه مبه بهداشت  كه این فشارها نهایتاً، ساخته روروبهاقتصادی 

در . اجتماعی است -های روانیییتوانانیازمند داشتن  هاچالشبا این فشارها و  مؤثر

با خود  در محیط اجتماعی افراد كه یی با این فشارها و مشکالت مدیدیروجریان روبه

 مشکالت عهدهتا از  كندیبه افراد كمک م ییهاداشتن مهارتتنها ، اندها مواجهآن

افراد را در ، اجتماعی، های روانیییتوانای زندگی و هامهارتفقدان . د برآیندخو

های علمی گوناگون در یبررسكه یطوربهنماید یمپذیر یبآسمقابله با مشکالت 

ی زندگی در گرایش به انحرافات هامهارتدهد كمبود یمسراسر جهان نشان 

افراد بسیاری پس از قرار گرفتن  رواقعد. است مؤثراجتماعی مانند مصرف مواد مخدر 

، نداشتن امنیت در خانواده، شغلی، های تحصیلییناكامهای دشوار مانند یتموقعدر 

برای مقابله با ، مسئلهی حل هامهارتی مقابله با فشار روانی و هامهارتدلیل نداشتن به

ی هامهارتابراین بن؛ آورندیمیادآور روی اعتفشارها و هیجانات منفی به مصرف مواد 

-یینتعتواند نقش یمای در زندگی نوجوانان و جوانان دارند و یژهوزندگی نقش 

بنابراین ضرورت . ای در كاهش گرایش به انحرافات اجتماعی ایفا نمایدكننده

 دائماً محیط یک در. شودیمی آشکار خوببهی زندگی در جامعه هامهارتیادگیری 

 زندگی یهاچالش با رویارویی به قادر فرد زندگی یهامهارتبا داشتن ، تغییر حال در

 تغییرات زندگی وروزافزون  سرعت با آمدن كنار برای. شودیم مسئلهروزمره و حل 
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 و استرس با مقابله برای توانایی مانند جدید زندگی یهامهارت به افراد نیاز، مدرن

ی اجتماعی نیز نامیده هامهارتی زندگی كه هامهارتهمچنین ؛ یدی دارندناام

ی رشد و توسعه و تعالی فرد در هافرصتیکی از عوامل مهم در ایجاد ، شوندیم

و اقشار  هاگروهی از شاخص مهارت زندگی در مندبهره. شودیمجامعه محسوب 

پیشروان توسعه رویکردی است كه موجب  عنوانبهجوانان  ازجملهمختلف جامعه 

با توجه به نقش سازنده . شودیمرضایت از زندگی رفاه و ، بهبود كیفیت زندگی

، )حسینی توجه به این قشر از جامعه اهمیت بسزایی برخوردار است، جوانان در جامعه

1387) . 

برای سالمت ، رومبخصوص در مناطق مح، های موجودجامعه ما علیرغم كاستی در

نچه نبود آن در ما آا؛ شده استهای مناسبی برداشتهجسمی افراد ازجمله جوانان گام

 توجهی به ابعاد اجتماعی و روانی سالمتبی، های جامعه محسوس استتمام عرصه

توجهی به جنبه اجتماعی سالمت در عصر این بی. باألخص برای نسل جوان است

، یلیافت تحص پذیری افراد در ابعاد روانی و اجتماعی مانندموجب آسیب، ارتباطات

ست اشود و ازجمله موضوعاتی یر انحرافات اجتماعی میگرایش به مواد مخدر و سا

ر حاض پژوهش. (227: 1391، )فتحی و همکاران كه باید به آن توجه خاص شود

بررسی نقش  مطالعه پی در شناسی(ای )روانشناسی و جامعهرشتهصورت بینبه

 آباد واقعجوانان شهرستان حاجی تماعیهای زندگی بر سالمت اجمهارت یهاصشاخ

 مورد یرز سؤاالت تا شودمی تالش پژوهش این در. است در استان خراسان جنوبی

 :گیرد قرار تحقیق و بررسی

 است؟ چقدر آبادجوانان شهرستان حاجی اجتماعی سالمت میزان (1



 

 

 

 

148  95 هشتم، زمستان شمارهشناسی سبک زندگی، سال دوم، جامعه 
 

های زندگی و میزان سالمت اجتماعی جوانان ی مهارتهاشآیا بین آموز (2

 ارد؟شهرستان حاجی آباد رابطه معنی داری وجود د

ان هل و جنسیت در بین جوانسالمت اجتماعی بر حسب وضعیت تأ ( آیا میزان3

 متفاوت است ؟

 ادبیات تحقیق

 مبانی نظری

 از ایدامنه تأثیر تحت اجتماعی سالمت كه است شده اثبات امر از آنجایی كه این

در پژوهش حاضر . دارند قرار شناختیو جامعه شناختیروان، شناختیجمعیت عوامل

انتخاب شده  1راجع به سالمت اجتماعی از مدل نظری كییز، ترین رویکردابتدا مرتبط

سپس ابعاد مورد نظر مهارت ، است و ابعاد مورد نظر این مدل مورد بررسی قرار گرفته

ی زندگی با هاتزندگی مورد بررسی قرار گرفته و در انتها به بررسی ارتباط مهار

  .سالمت اجتماعی پرداخته شده است

، اطالعاتی است كه از نحوه یادگیری كودكان، ی زندگیهاتاساس آموزش مهار

آیدد و در  می دستبهنوجوانان و جوانان از طریق مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای آن 

در بدداب یددادگیری . ( اسددت1977) 3باندددورا 2واقددع مبتنددی بددر نظریدده یددادگیری اجتمدداعی

از ) پدردازد یمی امشاهدهكند و بیشتر به یادگیری ینماجتماعی تأكید زیادی بر تقویت 

مقدام مهمدی بده تقویدت     ، امدا هندوز در نظریده خدود    ، راه تقلید بدون ضرورت تقویدت( 

                                                           
1 - Keyes 

2 - Social learning theory 

3 - Bandora 



 

 

 

 

  149 ...های زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانانبررسی نقش آموزش مهارت
 

تدوان بده   یمد های مربوط به ایدن الگدو   یهنظر ازجمله. كندیمكننده عمل یلتسه عنوانبه

ای بدر  یدژه وا تأكیدد  بانددور ». اسدت آلبرت باندورا . نظریه یادگیری اجتماعی اشاره كرد

وی مددعی اسدت كده غالدب     . كندد یمد ی در آشدنایی بدا رفتدار    امشاهدهنقش یادگیری 

بددین  . شودیم فراگرفتهی انسان از طریق مشاهده و در خالل فرآیند الگوسازی رفتارها

از یادگیری از طریق تقویت افتراقدی   كارآمدترگونه او فراگیری از طریق الگوسازی را 

ای مانندد سدخن   یشدرفته پی رفتارهدا دالل وی در این خصوص آن است كه است. داندیم

تردیدد بده الگدو نیداز     یب، ای مانند راندن یک خودرویرهزنجی رفتارهاگفتن و همچنین 

، در نظریدده یددادگیری اجتمدداعی بندددورا  . (526 -524: 1380، )سددلیمی و داوری« دارد

این رو جوانان در جریدان یدادگیری   یادگیری فرایندی فعال و مبتنی بر تجربه است و از 

در ایدن ندوع آمدوزش از    . پردازندی زندگی میهاتو آموزش فعاالنه به یادگیری مهار

اسدتفاده  ، خشدد بمدی یی كده شدركت فعدال جواندان را در امدر آمدوزش تسدهیل        هاشرو

همان پنج حوزه مهدارت زنددگی هسدتند كده در مطالدب      ، ی مورد نظرهاشرو. ودشمی

 . ها اشاره شدقبل تر به آن

 حدوزه  در خدانواده  اعضای و افراد مندیبهره هایشاخص از اجتماعی یکپارچگی

 در متقابلش روابط كیفیت از فرد ارزیابی شاخص به معنی این. است اجتماعی سالمت

 از جامعده  بخشدی  كده  كنندد می احساس سالم افراد، است اجتماعی هایگروه و جامعه

 بدا  كنندد مدی  احسداس  مدردم  كده  است ایگستره تماعیاج یکپارچگی بنابراین، هستند

 مفهدوم  ایدن . دارند تعلق اجتماعی هایگروه و به جامعه و دارند مشتركی وجه دیگران

. گیدرد قدرار مدی   مداركس  طبقاتی آگاهی و سیمن اجتماعی انزوای و بیگانگی برابر در

 بسدزایی  همیدت ا از خانواده اعضای بین در اجتماعی روابط كیفیت(122: 1998، )كییز
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 روابط عمق سمت به سطحی از بُعد خانوادگی تعامالت امروزه هرچه. است برخوردار

 نگراندی  عمیدق  هدای نشانه، صمیمی و عمیق محبت ابراز، واقعی داشتندوست قالب در

 هدای دغدغده  رفدع  بده  نسدبت  مجدانده  پیگیری، خانواده درگیر در موضوعات به نسبت

 بیدان  تدوان می، گیرد شکل... و اعضاء دیگر سوی از خانواده از اعضای یک هر اصلی

 امروز جامعه در خانواده سالمت اجتماعی پارامترهای مهمترین از شاخص این كه كرد

عمیق  پیمان و، تعهد، صداقت بسترسازی و ایجاد در بارزی نقش تواندمی كه، باشدمی

 ایدن  وجدود . ایدد نممدی  ایفدا  را... و خدانوادگی  و اجتمداعی  هدای مشاركت، خانوادگی

 كده  اسدت  این بیانگر دیگر بُعد خانواده از اعضای بین در اجتماعی سالمت از شاخص

 خدود  فردی موقعیت و نقش خانواده سازگاری و جمعی راستای نظم در خانواده افراد

 تطبیق چنین كه، دهندمی تطبیق خانواده بر حاكم اجتماعی منفعت و جمعی روح با را

 افدول  از پیشدگیری ، خدانوادگی  هدای آسدیب  كنتدرل ، جتمداعی ا نظدارت  بدر ، اجتماعی

 خانواده در اجتماعی سازگاری كاركرد و، است اثرگذار اجتماعی خانواده هایسرمایه

 .  كندمی تقویت را جامعه و

؛ اسدت  اجتمداعی  سدالمت  معیارهدای  دیگدر  از اجتمداعی  مشداركت  یدا  داشتسهم 

بُعدد   این از مطلوبی سطح كه كسانی». تخود اس اجتماعی ارزش از فرد ارزیابی بیانگر

 ارزشدمندی  و چیزهدای  هسدتند  اجتماع در مهمی عضو كه دارند اعتقاد، هستند دارا را

 كده  اسدت  آن دهندده نشدان  اجتماعی داشتسهم. دارند دیگران به ارائه است كه برای

 ایبر دهندمی انجام جهان در آنچه آنها كه كنندمی احساس مردم حد چه تا و چگونه

، 1كییدز و شداپیرو  ) شودمی تلقی اجتماعی كمک عنوانبه و است ارزشمند و مهم جامعه

                                                           
1 - Keyes &. Shapiro 
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 سدوی  از كده  مسدتمری  پایدداری  و خدانواده  در اجتماعی هایارزش وجود. (5: 2004

 رفتداری  نبایددهای  و بایددها ، مشدترک  اجتمداعی  هدای ریشده  به نسبت خانواده اعضای

 آن نسدبت بده   خدانواده  افدراد  بدین  در كه یارزش همچنین، باشد داشته وجود اجتماعی

 رعایدت  مسدتمر  و شدده  نهادینده  صورتبه، دارند خانواده نظام در كه نقشی و موقعیت

 كده  ارزشی یا اجتماعی داشت سهم از یمندهبهر خانواده در كه است این بیانگر، شود

مت شداخص سدال   ارتقداء  در مسدئله  ایدن  و، اسدت  مندد هبهدر ، دارد خانواده جمع در فرد

 .  اجتماعی خانواده مؤثر است

 و، اشدب موجود خانواده اعضای بین در كه نقشی و موقعیت به احترام از بُعد دیگر

 گدر دی و اعضداء  سدایر  كده ، باشدند  داشته را واقعی احساس این خانوده اعضای كه این

 و یاهمیدت كداربرد   آن مطلدوب  كمدال  هایایده و هاتصمیم، نظرها برای جامعه افراد

 یاجتمداع  سدرمایه  از خدانواده  اعضای كه است این نشانگر، برخوردارند خاصی عملی

 اجتمداعی  سدالمت  یهدا صشداخ  تقویت بر یمندهبهر كه چنین، هستند مندهبهر خوبی

 . است اثرگذار خانواده

 تفسیر به كه، است خانواده اجتماعی سالمت هایمعرف دیگر از اجتماعی پذیرش

 بُعدد از  ایدن  دارای كده  افدرادی . كندد مدی  دیگدران اشداره   یهدا یویژگ و جامعه از فرد

درک  مختلدف  افدراد  از ایهمجموعد  صدورت بده  را اجتمداع ، هسدتند  اجتمداعی  سالمت

 و پذیردمی، دارند كه ایمنفی و مثبت یهاهجنب و هانقض همه با را دیگران و كنندمی

، كییدز و شداپیرو  ) «.دارند اناطمین و اعتماد، مهربان ظرفیت و با افراد عنوانبه دیگران به

 تمدام  به كه، باشند یافته آموزش ایهگونهب آن اعضای كه ایهخانواد در. (331: 2008

، اسدتعدادها ، هدا خالقیدت  رشدد  بدر  تأكید با و، كنند برخود مثبت نگاه با زندگی مسائل



 

 

 

 

152  95 هشتم، زمستان شمارهشناسی سبک زندگی، سال دوم، جامعه 
 

 هدا زمینده  تمدام  در پیشدرفت  بده  را اعضای خدانواده ، هاتوانمندی این از مستمر حمایت

 ایهخدانواد  اعضدای . بود خواهد پایدارتر شاناجتماعی سالمت، كنند ترغیب و تشویق

 اعضای تکتک به، هاظرفیت این به توجه با و، خود اجتماعی هایپتانسیل تمام با كه

 هدا نآ از، پیشدرفت  هرگونده  راسدتای  در دهدد كده  مدی  انتقدال  را اعتمداد  گونهاین خود

خدانواده   سدالمت  و اجتمداعی  سدرمایه  نتیجده  در، كندد مدی  را مستمری و مؤثر حمایت

 . شد خواهد پایدارتر

 بیندی پدیش  قابدل  و منطقدی ، فهم قابل اجتماع اینکه به اعتقاد اجتماعی در پیوستگی

 ندوع  ربداره دتنهدا   نده  اندسالم افرادی كه از نظر اجتماعی». باشدمی اهتمام مورد، است

هدد  دمدی  رخ اطرافشان آنچه به راجع چنینهم بلکه، كنندمی زندگی آن در كه جهانی

 در ممفهدو  ایدن . هستند شاناطراف وقایع فهم به قادر كنندمی احساس و بوده عالقمند

 بده  تنسب فرد كه دركی حقیقت كه ایهخانواد است و در زندگی در معناییبی مقابل

كده   ایهخدانواد  در. «دارد خدود  اطدراف  اجتمداعی  دنیدای  اداره و دهیسازمان، كیفیت

 ار یکددیگر ، خدانودگی  یدا  و فدردی  مسائل و مشکالت بروز هنگام در، بتوانند اعضاء

 را موضوع حل رفع در تالش، و كاربردی عملی مصاحبت و همراهی با و، كنند درک

نتیجده   رد؛ بدود  خواهدد  برخدوردار  پایدار اجتماعی سالمت از خانواده این، باشند داشته

 یپایددار  منجربده  كده ، شدود  مدی  تقویدت  خانواده به اجتماعی صداقت و اعتماد میزان

 . گرددمی خانواده اجتماعی یهاهسرمای

 عبدارت »فرد  و خانواده اجتماعی سالمت یهاصشاخ دیگر از اجتماعی شکوفایی

 یدک  حدال  در اجتماع اینکه به باور و تکامل جامعه مسیر و هاپتانسیل ارزیابی از است

 افدراد بده   ایدن . دارد مثبدت  تحول برای ایهبالقو یاهیتوانمند و است تدریجی تکامل
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 رشدد  بدرای  ییهدا لپتانسدی  از دیگدران  و خدود  كده  معتقدندد  و امیدوارندد  جامعه آینده

 .  شود بهتر دیگران و آنها تواند برایمی جهان و هستند مندهبهر اجتماعی

 راسدتای  در آمدوزش ، جمعدی  پیشدرفت  كده  ایهخدانواد  در شاخص این به توجه با

 ههرگوند ، باشدد  حداكم  خدانواده  سداختار  بدر  قالدب  جمعدی  روح یک عنوانبه ركتح

 تواندد مدی  جمعدی  و فدردی  بالفعدل  و ی بالقوههایتوانمند تکمیل و، پرورش، حمایت

تعهدد   خود با و باشد اجتماعی سالمت معیارهای از كه خانواده جمعی شکوفایی بیانگر

 همدراه  بده  را اجتمداعی  سدرمایه  هدای شداخص  تقویدت  كلی طور به یا جمعی اعتماد و

 . گیردتشویق قرار می و ترغیب، ارزیابی مورد، آوردمی

 پیشینه تجربی

ن سالمت میزا بررسی عنوان نامه كارشناسی ارشد خود باپایان در( 1387) حسینی

ه عالمه دانشجو در دانشگا 340بر آن بر روی  مؤثراجتماعی دانشجویان و عوامل 

د بین ررسی نشان دابنتایج حاصل از . انجام شد ایهی طبقگیرنهطباطبایی به روش نمو

سالمت  میزان باورهای مذهبی و، ی ارتباطی و سالمت اجتماعیهاتمیزان مهار

رابطه  اجتماعی و سالمت اجتماعی -اجتماعی و همچنین میزان پایگاه اقتصادی

 ایهبطرا جتماعیمعناداری وجود دارد اما بین نحوه گذران اوقات فراغت و سالمت ا

 .(145: 1387، )حسینی وجود نداشت

نامه خود به سنجش سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد ( در پایان1387) كنگرلو

نتایج این پژوهش نشان داد كه بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان . پرداخته است

شده بمیانگین مجموع نمرات كس. داری وجود نداردشاهد و غیرشاهد تفاوت معنا
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 4شاهد برابر  آمد و برای دانشجویان غیر دستبه 109و  6برای دانشجویان شاهد برابر 

ولی بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و دانشکده . آمد دستبه 111و 

كردن  شان و بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و میزان پنهانمحل تحصیل

به این معنی كه دانشجویان شاهدی ؛ وجود داشته است داریسهمیه شاهد تفاوت معنا

تری برخوردار كنند از سالمت اجتماعی پاییندار بودن شان را پنهان میكه سهمیه

همچنین بین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و ازدواج مجدد . اندبوده

بین ، شانبین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و وضعیت تأهل، مادرانشان

داری وجود تفاوت معنا، هامیزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و نوع جنسیت آن

 . (220: 1387، )كنگرلو ندارد

ی زندگی بر هاتآموزش مهار تأثیربه  ایه( در مقال1387) نیارحیمی و علی

ودک ك 100نمونه مورد پژوهش شامل . افزایش مشاركت اجتماعی كودكان پرداخت

ی هاتداد كه آموزش مهار ی تحقیق نشانهاهیافت. پسر( بود 50-دختر 50)ساله  7

 . ش دهدی افزایواند میزان مشاركت اجتماعی را به طور معنادارتمیزندگی به كودكان 

عی به این در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر سالمت اجتما (1390) امینی نقده

های میزان مهارت، جتماعی اقتصادیا -نتیجه رسیدند بین متغیرهای مستقل پایگاه

المت سچگونگی گذران اوقات فراغت و كیفیت زندگی با متغیر وابسته ، ارتباطی

 . اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد

سالمت اجتماعی  تأثیرتحقیقی به منظور بررسی ، (1392علیزاده اقدام و همکاران )

 330 از. کین شهر انجام دادندبر كیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مش

كیفیت  یپرسشنامه سالمت اجتماعی كییز و ینامهپرسش تدا شدد خواسدته، دانشجو
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نتدایج نشان داد بین سالمت اجتماعی و كیفیت زندگی . كنند تکمیل را زندگی

دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و نیز سالمت اجتماعی ارتباط 

: 1392، )علیزاده اقدام و همکاران عاد چهارگانه كیفیت زندگی داردمعناداری با اب

561). 

 اجتماعی متسال یزانم سنجش» ( پژوهشی تحت عنوان1392) كدخدایی و لطفی

 بر «آن بر مؤثر عوامل ررسیب و یرازش شهر هاییرستاندب مقطع دختر آموزاندانش

 .دادند انجام یرازش شهر تانبیرسد مقطع دختر آموزاندانش از نفری 400 نمونه روی

 یهاشاخص ،درپ تحصیالت نمیزا ،مادر تحصیالت یزانم متغیرهای كه داد نشان نتایج

 دختران اجتماعی المتس میزان رب اقتصادی جتماعیا پایگاه و ندگیز كیفیت

  .یرگذارندتأث آموزدانش

 سالمت هایشاخص از مندیبهره میزان سنجش تحقیق در( 1393) شربتیان
 آمده دستبه نتایج. است تهپرداخ قاین شهرستان ساله 18-30 جوانان بین در اجتماعی

 نشاط ،اجتماعی امنیت، اجتماعی سرمایه همچون اجتماعی متغیرهای كه داد نشان

 داشته یرتأث جوانان اجتماعی سالمت بر زندگی از رضایت و زندگی كیفیت، اجتماعی
 از ضایتر متغیرهای، وی مسیر تحلیل مدل و رگرسیون نتایج اساس بر همچنین. است

 اجتماعی سالمت بر مستقیمی تأثیر ترتیب به زندگی كیفیت و اجتماعی نشاط، زندگی
 وابسته رمتغی بر تأثیرگذار اجتماعی امنیت و اجتماعی سرمایه متغیرهای و داشته

 و زندگی از یترضا، اجتماعی نشاط) همچون شناختیجامعه عوامل و اندنداشته
: 1393، )شربتیان كردند تبیین را اجتماعی سالمت %43 حدود در( زندگی كیفیت

145). 
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بک زندگی ( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه س1394مهر و رسولی نژاد ) پارسا

 اند كه هرمحور با سالمت اجتماعی در بین مردم شهر تالش به این نتیجه رسیدهسالمت
ی خود سالمت اجتماعندگی خود توجه كنند بیشتر بهچه افراد به ابعاد سالمتی در ز

ای ازجمله محوری در زندگی بر روی متغیرهای زمینهابعاد سالمت. كنندتوجه می
 . ای استجنسیت دارای تفاوت مقایسه

 عیت( بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی و متغیرهای جم2008شاپیرو كییز )

ز قبیل ااختی ارتباط با متغیرهای جمعیت شن در این مقاله سالمت اجتماعی در شناختی
عی را كییز و شاپیرو سالمت اجتما. بررسی شد ...وضعیت شغلی و، تأهل، جنسیت

 رد ازفسالمت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی » اینگونه تعریف كردند:
ا رامعه و همچنین به نظر آنان فرد سالم از نظر اجتماعی ج؛ عملکردش در جامعه

و  انستهقابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی د، ریک مجموعه معنادا صورتبه

فت ود و در پیشرشمیاز طرف جامعه پذیرفته ، ند كه به جامعه تعلق داردكمیاحساس 
تر منان مهوضعیت شغلی برای سالمت اجتماعی ز» آنان نشان دادند كه. آن سهیم است

ری ی كمتسالمت اجتماع، تری داشتندپایین از مردان است و زنانی كه وضعیت شغلی
 وان گفتتمیبر این اساس ؛ نسبت به مردانی با همان جایگاه شغلی گزارش دادند

ای زایندهبطور ف، یابد زنان نسبت به مردانطور كه جایگاه شغلی افزایش میهمین

و شاپیر) كنندمشاركت و انسجام اجتماعی را گزارش می، التری از پذیرشسطوح با
 . (328: 2008 ،وكییز

صورت مجزا مهارت زندگی را با ی مورد مطالعه بههاشنظر به اینکه اكثر پژوه با
و یا اكثر تحقیقاتی كه در ، دیگر عوامل غیر از سالمت اجتماعی مورد مطالعه قرار داده

ی زندگی پرداخته هاتحوزه سالمت اجتماعی صورت گرفته كمتر به اثرات مهار
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آن دسته از اولین تحقیقاتی است كه در ایران سعی بر این  اضر ازپژوهش ح، است

ی مهارت زندگی را بر سالمت اجتماعی مورد هاصمستقیم شاخ تأثیرداشته است كه 
 . مطالعه قرار دهد

 هایی كه مورد مطالعهترین فرضیهدر این نوشتار مهم مباحث بیان شده با توجه به
  .به شرح زیر است اندهقرار گرفت

 فرضیه کلی

باد آهای زندگی و سالمت اجتماعی جوانان شهرستان حاجی بین آموزش مهارت
 . داری وجود داردرابطه معنی

 ی فرعی هاهفرضی

ن حاجی ارتباطی و سالمت اجتماعی در بین جوانان شهرستا بین آموزش مهارت .1
 . داری وجود داردآباد رابطه معنی

 ی آباداعی در بین جوانان شهرستان حاجگیری و سالمت اجتمآموزش تصمیم بین .2
 . داری وجود داردرابطه معنی

 رستانبین آموزش خود آگاهی در زندگی و سالمت اجتماعی در بین جوانان شه .3
 . داری وجود داردحاجی آباد رابطه معنی

 ی در بینو احساسات در زندگی و سالمت اجتماع هانبین آموزش مدیریت هیجا .4
 . داری وجود داردآباد رابطه معنی جوانان شهرستان حاجی

 المت اجتماعی در بین جوانان شهرستانانتقادی و س -تفکر خالق بین آموزش .5
 . داری وجود داردحاجی آباد رابطه معنی

ای میانگین سالمت اجتماعی جوانان حاجی آباد بر حسب متغیرهای زمینه .6
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 است اردسن و وضعیت تأهل( متفاوت و معنی، سطح تحصیالت، )جنسیت

 شناسی روش

 اتپیمایش برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالع روش از، تحقیق این در
كوچکی  تحقیق پیمایشی بر اساس تعمیم اطالعات حاصل از بخش. است شده استفاده

پژوهش  همچنین هدف این. ودشمی)نمونه( به كل جامعه آماری انجام  از جامعه
قع در وا. در زمانی خاص انجام شده استكاربردی و یک بررسی مقطعی است كه 

 ی مطرحهاهبرای گردآوری اطالعات در خصوص جامعه آماری و تطابق آن با فرضی
 ون در آنچ. استفاده شده است تصادفی ساده یگیرنهشده از روش پیمایشی و نمو

از  هاهاددموقعیت انتخاب شدن برای همه افراد برابر است و برای تحلیل و آزمون 
 . ی آماری مناسب استفاده شده استهانآزمو

، لسا 29 تا 15 جوانان )اعم از زن ومرد( شامل آماری این پژوهش جامعه 
محاسبه  كوكران فرمول از استفاده پژوهش با نمونه حجم؛ است شهرستان حاجی آباد

 . است نفر 368كه تعداد نمونه بدست آمده از این روش ، شد

         

 در هااخصش تمامی برای كرونباخ آلفای ضریب از استفاده اساس بر تحقیق پایایی
برابر  كل ایاییپ همچنین و متغیرها همه پایایی اینکه به توجه با. است بوده مطلوبی حد

 در موجود یهاهگوی عبارتیبه. دارد باالیی پایایی ابزار گفت توانمی است 93/0 با
 . برخوردارند سنجش جهت باالیی زیهمسا از پرسشنامه

 وابسته یرهایمتغ و مستقل یرهایمتغ کرونباخ آلفای ضريب: 1 جدول
 كرونباخ یمقدار آلفا هاتعداد گویه متغیر

 893/0 5 گیریتصمیم
 866/0 5 مهارت ارتباطی

 743/0 5 خودآگاهی
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 886/0 5 و احساسات هانمدیریت هیجا
 724/0 5 ادیانتق-تفکرخالق

 822/0 25 هارت زندگی م
 737/0 7 انسجام اجتماعی
 813/0 7 پذیرش اجتماعی

 736/0 6 مشاركت اجتماعی
 796/0 6 انطباق اجتماعی

 859/0 7 شکوفایی اجتماعی 
 7880/0 33 سالمت اجتماعی 

 تعريف مفاهیم 

های ای از شایستگیهای زندگی را مجموعهمهارت :تعريف مفهومی مهارت زندگی

 هایتوانمنددر این ، ی و گروهی دانست كه همزمان با یادگیری تسلط و استقرارفرد

فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در 

یی كه فرد در زندگی در جهت هاشآموز. (1384، )كلینگه پردازدزندگی خود می

 ند در پنج حوزهكمیدست پیدا ی روانی و اجتماعی خود هایبروز توانمند

 هانهیجا مدیریت، 3خالق وانتقادی تفکر، 2حل مسئله و تصمیم گیری، 1)خودآگاهی

 خودآگاهی اشاره به . مؤلفه( قابل توصیف است5ی ارتباطیهاتو مهار 4احساسات و

، عقاید، آرا، هاشبه نحوی كه فهم صحیحی از نگر، شناخت دقیق و درست از خود

، ساویز و بخت آزما) یمان داشته باشیمهایو كاست هاتمهار، هایتوانای، هاهاندیش

است كه خود فرد آن را هدایت گیری: فرایندی حل مسئله و تصمیم مؤلفه .(84: 1387

                                                           
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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برای مسائل زندگی  ایهو سازگاران مؤثری هالحند راهكمیند و در آن سعی كمی

منطقی و هدفمند ، له یک فرایند آگاهانهبه این ترتیب حل مسئ. روزمره خود پیدا كند

مهارت تحلیل عینی  :تفکر خالق و انتقادی . مؤلفه(87: 1390، )پورحسینی است

 هاشبر رفتارها و نگر مؤثردر تفکر انتقادی ابتدا عوامل . اطالعات و تجارب است

 . مؤلفه(56: 1393، )قاضی مرادی یردگمیود و مورد ارزشیابی قرار شمیمشخص 

را در خود  هانازد تا هیجاسمیو احساسات: این توانایی فرد را قادر  هانریت هیجامدی

هیجانات بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبی  تأثیرنحوه ، دیگران تشخیص دهد و

ضطراب اخشم یا ، ی هیجانی مثل غمهاتاگر با حال. ی مختلف نشان دهدهانبه هیجا

منفی بر سالمت روانی و جسمی و اجتماعی  تأثیرد درست برخورد نشود این موار

ارتباطات بین فردی: ارتباط در اشکال  . مؤلفه(130: 1390، )كریمی خواهند گذاشت

در این زمینه ، هددمیاصلی زندگی ما را تشکیل  مختلف كالمی و غیركالمی محور

، ترندموفق لحاظ ارتباطیوانیم افرادی را كه بهتمیهر یک از ما بدون دانش خاصی 

تمایل خود را برای ارتباط با  این افراد آنهایی هستند كه دیگران معموالً. شناسایی كنیم

-نند و حرفكمیراحتی با دیگران رابطه برقرار چنین اشخاصی به. نندكمیآنها ابراز 

 ذارد و دیگران پس از برخورد با آنها احساس مثبتی دارندگمی تأثیرهایشان بر دیگران 

 . (156: 1389، ارمحمدی واصل و همکاران)ی

ی هاشتی كه آموزسؤاالدر این رابطه مجموعه  :تعريف عملیاتی مهارت زندگی

شده  سؤالهد در این پژوهش از پاسخگویان دمیچطور زندگی كردن را به ما یاد 

 مؤلفهدر این پژوهش . مایهرا مورد ارزیابی و سنجش قرار داد هاناست كه نظرات آ

 خود به نسبت كه فرد شناختی، كیستم من كه سئوال این به پاسخ یعنی گاهیخودآ
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تی سؤاالبه  مسئله حل مهارت . مؤلفهمورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. دارد

 مشکالت و مسائل حل به منظم و منطقی صورتبه تا كند كمک فرد ردازد كه بهپمی

 نظورم به فرد ضعف یی است كههاهگوی تفکر انتقادی و خالق بیان مؤلفه بپردازد خود

 نواقص رفع و كمبودها، هاكاستی بیان منظور. نجدسمیهایش را بردن كارایی باال

سنجش  ت اشاره بهسؤاالو احساسات:  هانمدیریت هیجا . مؤلفهاست طرف مقابل

در زندگی  را دیگران و هیجانات خود برانگیختن و كنترل، درک، بیان توانایی

ارزیابی  ود كهشمیتی معطوف سؤاالارتباطات بین فردی: به  . مؤلفهندكمی

 و رفتارهای كالمی با اجتماعی روابط در ازدسمی قادر را فرد كه هایتوانایی

. هددمیمورد سنجش قرار ، نماید برقرار دیگران با ایهسازند و مؤثر ارتباط غیركالمی

تحقیقات علوم  مؤسسهد شده توسط در این تحقیق از پرسشنامه استانداردر نهایت 

صورت ترتیبی )از لیکرت به ایهشناختی سینا كه براساس طیف پنج گزین، رفتاری

 . مایهرا شامل شده است استفاده كرد( «1» تا خیلی كم «5» خیلی زیاد

است عملکرد شخصی فرد را  معتقد كییز تعريف مفهومی سالمت اجتماعی:

های اجتماعی ارزیابی كرد و عملکرد خوب در زندگی وان بدون توجه به معیارتمین
ی اجتماعی هاشعاطفی و روانی است و تکالیف و چال، چیزی بیش از سالمت جسمی

 مفهوم كییز( به نقل از 1394صفاری نیا ). (Keyes‚ 1998: 9) یردگمیرا نیز در بر 
 از است عبارت اجتماعی سالمت: كندمی تعریف اینگونه را اجتماعی سالمت

، اجتماعی نظر از سالم فرد، اجتماع برابر در عملکردش از فرد ارزیابی چگونگی
 شکوفایی و رشد برای بالقوه و فهمقابل، معنادار مجموعه یک صورتبه را اجتماع
 در و شودمی پذیرفته جامعه طرف از، دارد تعلق جامعه به كه كندمی احساس و دانسته
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به نظر  :1بعد انطباق اجتماعی. دارای پنج بعد است این متغیر. است سهیم آن پیشرفت

 شودمی هاییدیدگاه شامل و است مقایسه قابل زندگی بودن معنابی با مقابل كییز در
 سالم افراد، شناختیروان حیث از. است بینیپیش قابل و سنجش قابل جامعه كه

 بعد انسجام. (Keyes‚1998:25) بینندمی منسجم و معنا با را خود شخصی زندگی

 جامعه به فرد اینکه به كردن فکر، بودن جامعه از بخشی احساس معنای به :2اجتماعی
 داشت اجتماعی( سهم) 3اجتماعی مشارکتبعد . (1392:18، سام آرام) دارد تعلق

 آیا كه است عقیده این شامل و دارد فرد كه اجتماعی ارزش ارزیابی از است عبارت
 Keyes:22) كندمی اضافه خود جهان به را ارزشی چه و ستا جامعه از مهم جزئی فرد

2004 Shapiro:& ) . جامعه سیر خط و پتانسیل ارزیابی :4اجتماعی شکوفايیبعد 
 سود اجتماعی رشد از هم هاآن كه است موضوع این از افراد درک شامل است

 كه اندفاییشکو حال در شکلی به جامعه در حاضر افراد و نهادها اینکه و برد خواهند

)هزار  نیست درست افراد همه برای امر این هرچند و دهدمی را بهینه توسعه نوید
 با تکثر پذیرش شامل: 5اجتماعی پذيرشبعد  .(313: 1391، جریبی و صفری شالی

 كه است هاانسان ماهیت به مثبت نگاه و دیگران ذاتی بودن خوب به اعتماد، دیگران
 راحتی احساس، انسانی جامعه اعضای سایر كنار در فرد شوندمی باعث هاآن همگی

 .(Keyes‚1998:123) كند

سنجش وضعیت فرد نسبت به عملکردهای  :تعريف عملیاتی سالمت اجتماعی 

                                                           
1 - Social coherence 

2 - Social Integnration 

3 - Social Contribution 

4 -. Social Actualization 

5 - Social acceptance 



 

 

 

 

  163 ...های زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانانبررسی نقش آموزش مهارت
 

یک  صورتبهمشاركت و انطباق( در قبال جامعه ، مقبولیت، تعلق، فردی )شکوفایی

تحقیق از پرسشنامه استاندارد  در زندگی اجتماعی در این رابطه در این مفهوم معنادار

 «5» ترتیبی )از خیلی زیاد صورتبهلیکرت  ایهشده كییز كه براساس طیف پنج گزین

در این  انطباق اجتماعیدر بعد . مایهرا شامل شده است استفاده كرد( «1» تا خیلی كم

عبارت دیگر ند بهكمیتحقیق فرد خود را با جامعه اطرافش چقدر همراه و منطبق 

پرسشنامه استاندارد شده  در. یردگمیقرار  سؤالمورد  كیفیت همراهی فرد با جامعه

دنیا برای من پیچیده است/ محققین تنها افرادی هستند كه ت )سؤاالسالمت اجتماعی 

توانم بفهمم دهد درک كنند/من نمیتوانند آنچه پیرامون دنیای اطراف شان رخ میمی

ها آنقدر عجیب و بیگانه هستند كه من اغلب فرهنگكه در دنیا چه پیش خواهد آمد/

كنیم ارزش درک آورم/به نظر من دنیایی كه در آن زندگی میاز آنها سر در نمی

بینی آنچه در اجتماع آینده اتقاق خواهد افتاد كار سختی كردن دارد/به نظر من پیش

در محدوده میزان مشاركت فرد  در این پژوهش: انسجام اجتماعیدر بعد . (.است

تا چه حد  م كه با جامعهایهاش را مورد سنجش قرار دادوسیعی از روابط اجتماعی

من فکر ) تسؤاالپرسشنامه استاندارد شده سالمت اجتماعی  در. یکپارچگی دارد

كنم كه بخشی مهم از ای به نام جامعه هستم/من فکر میكنم متعلق به مجموعهمی

سایر افراد به ، ای برای گفتن داشتمر خواسته یا ایدهكنم اگاجتماعم هستم/من فکر می

كنم اگر من فکر می. كردند/جامعه من منبع آرامش و راحتی من استمن توجه می

گرفت/سایر افراد اجتماع ای برای گفتن داشتم جامعه من را جدی نمیخواسته یا ایده

اجتماعم احساس  عنوان یک شخص ارزش قائلند/من نسبت به سایر افرادهبرای من ب

این  :سهم داشت )مشارکت( اجتماعیدر بعد . كنم( شامل شده استنزدیکی نمی



 

 

 

 

164  95 هشتم، زمستان شمارهشناسی سبک زندگی، سال دوم، جامعه 
 

مفهوم بیانگر این است كه فرد چقدر برای خود ارزش اجتماعی قائل است و تا چه 

واند چیزهای ارزشمندی به جهان تمیاند و دمیحدی خود را عضو مهمی در جامعه 

كنم من فکر می) تسؤاالارد شده سالمت اجتماعی پرسشنامه استاند در. ارائه كند

ای های روزانه من هیچ نتیجه ارزندهفعالیت/.وانم كار ارزشمندی به دنیا عرضه كنمتمی

 /.ام عرضه كنممن زمان و توان الزم را ندارم تا چیز مهمی به جامعه/.برای جامعه ندارد

من محصول ارزشمندی برای /.كنم كار من نتیجه مهمی برای جامعه نداردمن فکر می

( شامل .اندبه نظر من مردم این روزها بیشتر متقلب شده. سهیم شدن در اجتماع ندارم

: به این معنا كه جامعه به شکل مثبت در حال شکوفايی اجتماعیدر بعد . شده است

 در. ی فرد كمک كندهایبالفعل به توانمند صورتبهواند تمیرشد باشد چقدر 

ت )من معتقدم كه اجتماع مانع سؤاالتاندارد شده سالمت اجتماعی پرسشنامه اس

های من تغییر من معتقدم كه اجتماع در جهت تحقق خواسته/.پیشرفت من است

كنم كه تشکیالت اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی من من فکر نمی/.كندنمی

نظر من جامعه مکانی به . بینممن اجتماع را بصورت یک تحول دائمی می/.مؤثر باشند

به نظر /.به نظر من پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد/.پربار و مفید برای افراد آن است

پذيرش در بعد . ( شامل شده است.شودمن دنیا برای هر فرد دارد مکانی بهتری می

، شخصیت خود دارد : معنای این مفهوم این است كه فرد نگرش مثبتی كه بهاجتماعی

پرسشنامه استاندارد شده  در. ذیردپمیمان و بد زندگی خود را توأی خوب هاهجنب

من فکر /.گذارد)رفتار من روی سایر افراد اجتماعم اثر می تسؤاالسالمت اجتماعی 

به نظر من مردم خود /.به نظر من مردم مهربانند/.كنم افراد دیگر قابل اعتماد هستندمی

نم كه مردم كمیمن فکر /.تماد نیستندكنم كه مردم قابل اعمن احساس می/.محورند
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كنم مردم به مشکالت افراد دیگر من فکر می/.نندكمیفقط برای خودشان زندگی 

 . ( شامل شده است.دهنداهمیت می

 هاارائه يافته

 آمار توصیفی

 طالعاتای توصیفی هاهمختصر به یافت ایهبا توجه به آنچه كه بیان شد ابتدا اشار

شده  ی مطرحهاهئیم سپس در ادامه كار به بررسی و استنباط فرضینماپاسخگویان می

 . در سطور قبل خواهیم پرداخت

 مطالعه بخشی از مشخصات اجتماعی و جمعیتی جامعه مورد ایهمتغیرهای زمین

عیت وض، جنسیتو جمعیتی ) ایهی زمینهایاست بنابراین جدول ذیل به اختصار ویژگ

 . هددمیمورد را نشان تأهل( پاسخگویان جوان جامعه 

 توزيع فراوانی پاسخگويان :2جدول 

 جنسیت
 زنان ( كمترین فراوانی مربوط به%1/51) بیشترین فراوانی مربوط به مردان

(9/48%) 

 وضعیت تأهل
 ینتأهله م( كمترین فراوانی مربوط ب%8/71) بیشترین فراوانی مربوط به مجردین

(2/28%) 

 49ویان مرد ودرصد از پاسخگ 51 ،كه دهدمی ننشا جدول شماره دو هاییافته

 28 معادل ییعن نفر 104، پاسخگویان مجموع بین از همچنین. درصد از آنان زن بودند

 خگویانپاس از نیمی از بیش یعنی، (نفر 260) درصد 72 و تأهلم پاسخگویان درصد

 . اندبوده مجرد
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 ای سالمت اجتماعیههای شاخصتوزيع فراوانی پاسخگويان در گويه :3 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشینه كمینه شاخص سالمت اجتماعی

 587/0 56/3 5 1 انسجام اجتماعی

 615/0 27/3 5 1 اجتماعیپذیرش

 720/0 09/3 5 1 اجتماعیمشاركت 

 680/0 29/3 5 1 انطباق اجتماعی

 604/0 13/3 5 1 اجتماعیشکوفایی

 450/0 27/3 5 1 سالمت اجتماعی

یانگین ماما . ستندبسیار به هم نزدیک ه هانی جدول میزان میانگیهاهبر طبق یافت

بیشتر شده است و میانگین  هامؤلفهاز سایر  5تا  1در بازه  56/3انسجام اجتماعی برابر با 

یانگین و در مجموع م. كمتر شده است هامؤلفهمشاركت اجتماعی به نسبت دیگر 

 45/0عیار مو با انحراف  27/3برابر با  5تا  1در بازه سالمت اجتماعی پاسخگویان 

 ندكمیاین میزان متوسط روبه باال را بیان  بدست آمده است كه

 های مهارت زندگیهای شاخصتوزيع فراوانی پاسخگويان در گويه: 4 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشینه كمینه شاخص مهارت زندگی

 617/0 51/3 5 1 گیریحل مسئله و تصمیم

 642/0 30/3 5 2 مهارت ارتباطی

 713/0 35/3 5 1 خودآگاهی

 684/0 45/3 5 1 و احساسات هانمدیریت هیجا

 590/0 27/3 5 1 خالق -تفکرانتقادی

 428/0 37/3 5 1 مهارت زندگی كل
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انگین اما می. ستندهبسیار به هم نزدیک  هانمیزان میانگی، ی جدولهاهطبق یافت بر

بیشتر شده است و در مجموع  هامؤلفهاز میانگین سایر  5تا  1در بازه  51/3 حل مسئله

بدست  428/0ار و با انحراف معی 37/3برابر با  5تا  1میانگین مهارت زندگی در بازه 

 . ندكمیآمده است كه میزان متوسط روبه باال را بیان 

 ی استنباطی پژوهشهاهيافت

 ل و وابسته پژوهش الف( بررسی رابطه بین متغیر مستق

 از لذا، بوده یافاصله بررسی مورد اصلی متغیرهای سنجش سطح كه آنجایی از

 ابستهو متغیر ومستقل  یرهایمتغ بین رابطه بررسی برای پیرسون همبستگی آزمون

 . است گردیده استفاده )سالمت اجتماعی(

 تحقیق اصلی یرهایمتغ بین پیرسون همبستگی ضريب :5 جدول

 متغیر وابسته تقلمتغیر مس
شدت 

 رابطه

سطح 

 معناداری

نوع 

 آزمون

نتیجه 

 آزمون
 نوع رابطه

 مهارت ارتباطی
سالمت 

 اجتماعی
 مستقیم تأیید پیرسون 000/0 874/0

 گیریتصمیم
 سالمت

 اجتماعی
 مستقیم تایید پیرسون 000/0 764/0

 خودآگاهی
 سالمت

 اجتماعی
 مستقیم تایید پیرسون 000/0 863/0

 هانیجامدیریت ه
سالمت 

 اجتماعی
 مستقیم تایید پیرسون 001/0 722/0

 مستقیم تایید پیرسون 000/0 846/0سالمت تفکرخالق 
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 اجتماعی وانتقادی

 در كه دهدیم نشان همبستگی ضریب آزمون نتایج، شماره هفت جدول به توجه با

، است دهش رد( رابطه عدم) صفر فرض و شده تأیید تحقیق فرضیه مذكور موارد تمامی

 معنا یابطهر جوانان سالمت اجتماعی شاخص باها شاخص از كدام هر كه معنا بدین

 . اندداشته باال شدت با را مستقیمی و دار

سالمت  میزان مهارت ارتباطی جوانان و بین رسدیم نظر به) اول فرضیه در

 جهت واست  87/0آمده دستبه همبستگی ضریب( دارد وجود رابطه هاآن اجتماعی

میزان ، یی مهارت ارتباطهاآموزش ارتقاء یعنی با، است مستقیم و مثبت رابطه

 سطح همچنین. ودشمیبیشتر  جوانان سالمت اجتماعی یهاصی ازشاخمندهبهر

 تأیید پژوهش فرضیه بنابراین، استآمده دستبه 01/0 ازتر كوچک، آزمون معناداری

 . شودیم

 سالمت میزان و گیرییمتصم متغیر دو میان همبستگی دوم میزان فرضیه در 

است  76/0آمده دستبه همبستگی ضریب، است شدهیابیارز مستقیم جوانان اجتماعی

هر چه افراد بیشتر بتوانند در زندگی مسائل  درواقع. است مستقیم و مثبت رابطه جهت و

موارد را گیری در بسیاری از یمتصمیی حل كنند و توان تنهابهو مشکالت خود را 

 سوم میزان فرضیه در .داشته باشند بیشتر احساس رضایت از خود خواهند داشت

 مستقیم جوانان اجتماعی سالمت میزان و خودآگاهی متغیر دو میان همبستگی

 و مثبت رابطه جهت واست  86/0آمده دستبه همبستگی ضریب، است شدهیابیارز

 میزان كنترل هیجانات و متغیر دو میان همبستگی چهارم میزان فرضیه در. است مستقیم



 

 

 

 

  169 ...های زندگی با میزان سالمت اجتماعی جوانانبررسی نقش آموزش مهارت
 

آمده دستبه همبستگی ضریب، است شدهیابیارز مستقیم جوانان اجتماعی سالمت

 میان همبستگی پنجم میزان فرضیه در. است مستقیم و مثبت رابطه جهت واست  72/0

 شدهیابیارز مستقیم جوانان اجتماعی سالمت میزان و و انتقادی تفکر خالق متغیر دو

. است مستقیم و مثبت رابطه جهت واست  84/0آمده دستبه همبستگی ضریب، است

ها در خود به افزایش سالمت ییتواناارتقاء این ، آنچه گفته شد بنابری طوركلبه

  .ی جدیدی را خواهند آموختهاتجربهاجتماعی جوانان كمک خواهد كرد و 

 01/0 ازتر وچکك، هاآزمون یهمه در معناداری سطح در این پژوهش

 . شوندیم ییدتأ پژوهش هاییهفرض بنابراین، استآمده دستبه

 و وابسته پژوهش ایهب( بررسی ارتباط بین متغیرهای زمنی

 وجنسیت ) ایهینم كه ارتباط بین متغیرهای زمایهبا توجه به اینکه در تالش بود 
ان ا میزت، رار دهیمشاخص سالمت اجتماعی مورد سنجش ق هل( را دراین تحقیق باتأ

م كه ایهفاده كرداست Tرا بیان نمائیم در این تحقیق از آزمون معناداری  هانتفاوت آ
 . وان نتایج را در جدول ذیل مشاهده كردتمی

 نتايج بررسی تفاوت میانگین سالمت اجتماعی از نظر متغیر جنسیت :6 جدول

 pمقدار  درجه آزادی t مقدار انحراف معیار میانگین تعداد جنس متغیر مستقل
سالمت 
 اجتماعی

 476/0 26/2 188 مرد
416/1 448 198/0 

 413/0 08/2 180 زن

و  26/2میانگین مردان ، از نظر متغیر سالمت اجتماعی؛ هددمیجدول فوق نشان 
 p كه با tهدكه با توجه به مقداردمیی جدول نشان هاهداد. است 08/2میانگین زنان 

تفاوت موجود بین دو جنس از نظر میزان سالمت اجتماعی ، است 41/1برابر  19/0
 . معنادار نیست
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 تأهلنتايج بررسی تفاوت میانگین سالمت اجتماعی از نظر متغیر وضعیت : 7جدول 

 انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر

 اجتماعیسالمت
 89/27 07/87 مجرد
 32/5 53/143 متأهل

 میزان سالمت اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل T یدارآزمون معنی :8جدول 

 متغیر

آزمون لون برای 
 هابرابری واریانس

 T داریآزمون معنی

F 
سطح 

 T داریمعنی
درجه 
 آزادی

 داریمعنی سطح
 دو دامنه()

اختالف 
 میانگین

 -46/56 000/0 362 -48/20 000/0 37/263 هاواریانس برابریفرض اجتماعیسالمت

 ابربر متأهلین اجتماعی سالمت میانگین است باالآمده جدول در كه همچنان
 با برابر ترتیب به نیز هاآن معیار انحراف. است بوده 07/87 برابر مجردین و 53/143
 میزان پراكندگی این شاخص حاكی از این است كه، است بوده 89/27 و 32/5

 از یهفرض این زمونآ برای. ین متفاوت استتأهلسالمت اجتماعی بین مجردین و م
 هاواریانس برابری فرض آزمون برای. است شده استفاده مستقل نمونه دو با T آزمون

 سطح و 37/263 با برابر( F آزمون) لون آزمون مقدار. است شده استفاده لون آزمون از
 برابری فرض پس؛ است كوچکتر 05/0 از كه است 000/0 با برابر نیز آن داریمعنی

 خطای سطح و است 48/20 با برابر T مقدار جدول به توجه با. گرددأیید میت واریانس

 داریمعنی تأثیر زنان تأهل وضعیت بنابراین؛ است دارمعنی كه است 00/0 با برابر آن
 متأهل جتماعیا سالمت میانگین كه آنجایی از. است داشته هاآن اجتماعی سالمت بر

 اجتماعی المتس میانگین بنابراین؛ است بوده 07/87 با برابر مجرد و 53/143 با برابر
 . است بوده بیشتر مجردها از متأهلین
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 ج( تحلیل چند متغیره

 تأثیر میزان تشد كه این برای. دهندیم نشان را رگرسیون اصلی نتایج زیر جدول

 جنتای این زا شود تحلیل( جوانان سالمت اجتماعیوابسته ) متغیر بر مستقل متغیرهای
 و كندیم بیان را متغیرها نسبی اهمیت بتا ضریب، جدول یندر ا. است شده دهاستفا

 . كندیم مشخص وابسته متغیر پیشگویی در را آن نقش و اهمیت بتا بودن بزرگ

 سالمت اجتماعی جوانان و متغیرهای مستقلهمبستگی يب ضر :10جدول 

ضریب 
 همبستگی

 مجذورات
R 

 R مجذورات
 تعدیل شده

 دوربین

 واتسون
 خطای استاندارد

 برآورد
 F Sig آماره

86/0 82/0 81/0 678/1 59/6 254/6435 000/0 

 داریمعنی تأثیر نظر مورد وان نتیجه گرفت كه متغیرهایتمیی جدول هاهاز یافت 
 بین( R) همبستگی ضریب مقدار كه این به توجه با. اندداشته وابسته متغیر تبیین در

 وابسته متغیر و مستقل متغیرهای مجموعه بین دهدمی نشان كه است 82/0 متغیرها
 تعیین ضریب مقدار و؛ دارد وجود قوی بسیار چندگانه همبستگی اجتماعی سالمت
 میزان تغییرات كل از درصد 81 دهدمی نشان كه است 81/0 با برابر شده تعدیل

 ذكر ستقلم متغیر پنج به وابسته آبادشهرستان حاجی جوانان بین در اجتماعی سالمت
است با توجه به  5/2تا 5/1آماره دوربین واتسون بین همچنین . است معادله این در شده

وجود ، در این تحقیق باید (678/1مقدار بدست آمده از آزمون دروبین واتسون )
 مقدار به توجه با. فرض مستقل بودن خطاها در تحلیل رگرسیونی را بیان كردپیش

 معنادار 01/0 از تركوچک خطای سطح در كه( 425/828) واریانس تحلیل آزمون
 و مستقل متغیر پنج از مركب تحقیق رگرسیونی مدل كه گرفت نتیجه توانمی، است
 متغیرهای مجموعه و است بوده خوبی مدل( اجتماعی سالمت) وابسته متغیر یک

 نتایج و كنند تبیین را جوانان اجتماعی سالمت تغییرات درصد 80 حدود قادرند مستقل
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 سالمت بینیپیش در متغیرها همه و است آماری جامعه به تعمیم قابل آمده دستبه
 . دارند نقش جوانان اجتماعی

 وابسته متغیر و مستقل متغیر یهاشاخص متغیره چند خطی رگرسیون :11 جدول

 متغیرهای مستقل

 نشده یارمعضرایب 
 یارمعضرایب 
 شده

T 
سطح 

 معناداری

 آماره همبستگی

ای بت
 استاندارد

خطای 
 معیار

 Tolerance VIF بتا

 148/1 710/0 000/0 665/4 658/0 88/0 075/4 تصمیم گیری

 159/1 822/0 000/0 709/9 873/0 55/0 236/5 مهارت ارتباطی

 002/1 526/0 05/0 971/1 286/0 88/0 226/1 خودآگاهی

 126/1 632/0 000/0 239/6 584/0 57/0 569/3 كنترل هیجانات
 1078 576/0 000/0 817/3 256/0 40/0 842/1 یانتقاد -تفکرخالق

 نشان را وابسته متغیر و مستقل متغیر چند خطی رگرسیون باال جدول هاییافته
مهارت  متغیرهای، رگرسیونی مدل در موجود مستقل متغیر پنج میان از. دهدمی

 وجه بهترین به 075/4 و 236/5 بتای ضریب مقدار با ترتیببه گیریتصمیم و ارتباطی
 ازای به كه گرفت نتیجه توانمی كه؛ كنندمی تبیین را اجتماعی سالمت وابسته متغیر

 به ترتیببه اجتماعی سالمت میزان متغیرها این در استاندارد انحراف یک افزایش
 با خودآگاهی متغیر. یافت خواهد افزایش استاندارد انحراف 075/4 و 236/5میزان 
 وابسته متغیر تبیین در اندكی بسیار سهم 05/0 معناداری سطح و 16/1 بتای مقدار

 75/1 بتای مقدار با تفکر خالق و انتقادی متغیر همچنین. است داشته اجتماعی سالمت
 سالمت وابسته متغیر تبیین در اندكی سهم نیز 01/0 از تركوچک معناداری سطح و

 نشان مدل در را مستقل متغیر هر حضور نسبی اهمیت t مقدار. است داشته اجتماعی
متغیر  جز به متغیرها یهمه برای t مقدار تحقیق این در اینکه به توجه با دهدمی

؛ هستند دارمعنی 01/0 از تركوچک خطای سطح در و 28/2 از تربزرگ، خودآگاهی
فرض عدم وجود هم در جدول باال پیش VIFهمچنین با توجه به مقادیر تولرانس و 
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 . خطی بین متغیرهای مستقل تایید شده است

 تحلیل مسیر

. است شده داده نشان جوانان اجتماعی سالمت بر مؤثر عوامل، مسیر تحلیل درمدل
 دایته برای آن در كه است متغیره چند رگرسیون از شکلی مسیر تحلیل واقع در

 با. شودمی هاستفاد مسیر نمودارهای از پیچیده هایفرضیه آزمودن یا مسئله كردن
 را وابسته بر لمستق متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم اثرهای توانمی آن از استفاده
 بتا داستاندار رگرسیونی ضرایب همان مسیر ضرایب مسیر تحلیل در. كرد محاسبه
 هگرفت نظر در نهایی وابسته متغیر عنوانبه اجتماعی سالمت مسیر تحلیل مدل در. هستند

، ی ارتباطیهاتمهار، كنترل هیجانات، گیریتصمیم مستقل یمتغیرها. است شده
 بر داریمعنی و مثبت تأثیر مستقیم صورتبه انتقادی-تفکرخالق خودآگاهی و

مهارت  به مربوط مسیر ضریب ترینبزرگ. اندداشته جوانان اجتماعی سالمت افزایش
تفکر خالق و  به مربوط هم مسیر ضریب ترینكوچک؛ است 87/0 با برابر كه ارتباطی
 . است بوده 25/0 با برابر كه انتقادی
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 مدل تحلیل مسیر :1شکل 

 (جوانان سالمت اجتماعیوابسته ) متغیر بر مستقل متغیرهای کل اثر: 12 جدول

 اثرات كلی یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم متغیر مستقل
 65/0 - 65/0 گیریتصمیم

 87/0 - 87/0 مهارت ارتباطی
 28/0 - 28/0 خودآگاهی

 58/0 - 58/0 مدیریت هیجانات
 48/0 36/0*65/0 25/0 انتقادی -خالق تفکر

 وابسته متغیر بر تحقیق مستقل متغیرهای یرمستقیمغ و مستقیم اثرات باال جدول در

 گرددمی مشاهده جدول در كه گونههمان. است آمده جوانان اجتماعی سالمت یعنی

 اجتماعی سالمت بر را مستقیم اثر بیشترین 87/0 یبتا ضریب با مهارت ارتباطی متغیر
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 از بعد و 28/0 بتای ضریب با خودآگاهی به مربوط نیز مستقیم اثر كمترین. است داشته

 . است بوده 48/0 كلی اثر و 25/0 مستقیم اثر با تفکرخالق متغیر آن

 گیریبحث و نتیجه

شاره ااع المت و اجتمسالمت اجتماعی مفهومی است كه به ارتباط بین دو مفهوم س

منوط  جی آنبا توجه به اینکه اجتماع خود مفهومی اعتباری است و حقیقت خار. دارد

بیش از هر  در بررسی اجتماع باید، اندا تشکیل دادهتک افرادی است كه آن ربه تک

( سالمت 1394) به نظر بخارایی و همکاران. مطالعه قرارداد چیز افراد جامعه را مورد

ی زندگی هاتاز آموزش مهار، ها و افرادشود كه خانوادههنگامی محقق می اجتماعی

 كنند و ولیتبرخوردار باشند و هر یک از شهروندان در برابر اجتماع خود احساس مسئ

اد مطالعه ابع، هدف از این پژوهش. سعادت خود را در سالمت اجتماع بدانند

سان آباد واقع در خراتان حاجیی زندگی بر سالمت اجتماعی جوانان شهرسهاتمهار

انگین می. بودند (%49) درصد از پاسخگویان مرد و بقیه نیز زن 51. جنوبی است

 .ته اسدرصدی متغیر مهارت زندگی میزان سالمت اجتماعی در كمتر از متوسط بود

دله اصل از معاحوان گفت كه نتایج تمیی استنباطی هاهدر یک نگاه اجمالی از آمار

رات متغیر درصد از تغیی 80ی متغیر مستقل هاصیانگر این است كه شاخرگرسیون ب

یزان سالمت اجتماعی درصد از تغییرات م 80، عبارتی دیگربه؛ كنندوابسته را تبیین می

درصد تغییرات  20های زندگی بوده است و ی مهارتهاصشاخ ناشی از آموزش

لعه ورد مطاضر مست كه در تحقیق حاباقیمانده متأثر از عوامل و متغیرهای دیگر بوده ا

یید قل تأجود هم خطی بین متغیرهای مستهمچنین پیش فرض عدم و. قرار نگرفته است

 . شده است
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المت ابعاد مهارت زندگی بر س بیانگر این است كه هاهنتایج حاصل فرضی

ت ی مهارت زندگی سالمهامؤلفهی دارد یعنی با افزایش آموزش مؤثرنقش ، اجتماعی
( همسو 2010) پاول این یافته با نتایج تحقیق. ندكمیماعی جوانان نیز ارتقاء پیدا اجت

 دربرگیرنده واندتمیسالمت اجتماعی در زندگی هر فردی  عبارت دیگربه. است

 فرد هر تشناخ توانایی و عملکرد اجتماعی، اجتماعی هایمختلفی از مهارت سطوح

 ی زندگیهاتهارضرورت م. همراه داشته باشدجامعه به  از عضوی عنوانرا به خود از

تی ی متنوع مهارهاشاز آموز برخوردار اشخاص كه است حدیدر جامعه ما به
ر نهایت از مشکالت زندگی دست و پنجه نرم كنند د موفقیت بیشتری با با وانندتمی

 از هكانی جوان. انواع سالمت از جمله سالمت اجتماعی بهتری برخوردار خواهند بود
 بیشتری سجامان و ثبات رندبمیی خود بهره هاهی معنوی و مادی خانوادهاتحمای

 انتظار باید و كنند تمشارك بیشتر جمعی هایفعالیت در توانندمی احتماالً و دارند

 نقش تواندمی وضعیت این هنجارهای اجتماعی در زندگی روبرو هستند با كه داشت

 روقلم از فراتر ابعادی كه باشد داشته یاجتماع انحراف از پیشگیری در مهمی

به . نددر نهایت از سالمت اجتماعی بهتری هم برخوردار و؛ دارد فردی رفتارهای
 با، ذار است و درنهایتاثرگ افراد سالمت های اجتماعی برنقش مهارت عبارت دیگر

و  اجتماعی سرمایه میزان، جامعه افراد ی مهارت در زندگی كردن باهاصشاخ افزایش

 و ترسریع، توسعه اهداف به دستیابی و ودشمیبیشتر  شان در هر زمینهسالمت

 . ندكمیپذیرترامکان

در این تحقیق بین مردان و زنان ازنظر میزان برخورداری از سالمت اجتماعی  

( كه تفاوت 1387این یافته با نتایج عبداهلل تباردرزی )؛ نیامد دستبهتفاوت معناداری 

همسو ، ت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر را بیان كرده استمیزان سالم
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 . نیست

 جوانان متأهل بین در اجتماعی سالمت ها حاكی از آن بود كه میزانهمچنین یافته

 مجرد زنان از متأهل زنان اجتماعی سالمت كه داد نشان نتایج. است متفاوت مجرد و

 اندكرده تأكید رابطه این بر نیز اجتماعی سالمت پردازانحتی نظریه. است بوده بیشتر

(Keyes & Shapiro, 2008) .بین معنادار ارتباط خود تحقیق در نیز (1387) كنگرلو 

 با مشترک زندگی رسدمی نظر به بنابراین. است داده نشان اجتماعی سالمت و تأهل

 باعث روابط از پایدار ایشبکه ایجاد و تعهد ایجاد روحیه و نیازها از بسیاری برآوردن

 اجتماعی سالمت میزان رفتن درنتیجه باال و اجتماعی امور به نسبت فرد مثبت نگرش

 از ناشی توانمی سالمت را بودن ابعاد باال و تأهل بین رابطهعبارت دیگر به. شودمی

 و اجتماعی، عاطفی هایحمایت از برخورداری باعث تأهل و ازدواج كه دانست این

 رضایت با كه زمانی ویژهبه امر این. گرددمی خانواده به تعهد روحیه ایجاد و جسمانی

عالوه . گردد منجربه اجتماعی و روانی سالمت ارتقای به تواندمی باشد همراه زناشویی

های ها و كالسبر این امر متأهلین برای برقراری و دوام زندگی مشتركشان در همایش

های زندگی بوده است بیشتر زش مهارتمختلف و متنوعی كه در ارتباط با آمو

كه  یاجامعه. شان باالتر از مجردین استنند پس به طبع سالمت اجتماعیكمیشركت 

، هدایت كندخود را  تأهلمجوانان  ینانه زندگیبدقیق و روشن یهابتواند با آموزش

 اقعدر و. آوردها به همراه میتری را برای كاهش آسیبی موفقهاازدواجیجه درنت

بر سالمت روانی و اجتماعی  یتأهلی مهارت زندگی در دوران مهاشآموزتأهل و 

ی هاتو آموزش مها تأهل (1389به نظر حاتمی ). جامعه نیز اثرگذاری بیشتری دارد

كه ضمن انتخاب دقیق و صحیح شریک  كنندیبرای افراد شرایطی را ایجاد م زندگی
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و از حمایت  است ی خوبی برخورداراز یک حام فرد در لحظات اضطراب ،زندگی

ی مهات هاشدیگر آموز فایده بنابراین، رددگمی مندهبهرعاطفی و اخالقی الزم 

و ازدواج تأمین حمایت عاطفی و اخالقی در لحظات اضطراب آفرین در  زندگی

 . تضمین سالمت روانی و اجتماعی است

المت سا متغیر وابسته طوركلی در این پژوهش ارتباط بین پنج متغیر مستقل ببه
مهارت  بین سالمت اجتماعی و ابعاد، ج آنشده است كه بر اساس نتایاجتماعی بررسی

مهارت ، تمدیریت هیجانات و احساسا، خودآگاهی، گیری)توانایی تصمیم زندگی
های مهم نبهیکی از ج .ارتباطی و تفکر خالق و انتقادی( ارتباط معنادار وجود دارد

ره هموا، عنوان موجودی اجتماعیانسان به. یند اجتماعی شدن اوستفرا، رشد انسان
ی اجتماع تقابلاز طریق رفتار م. ناگزیر است كه با دیگران روابط متقابل داشته باشد

، های زندگی جمعی و دانشسازند و شیوهشخصیت خود را می است كه افراد

رسد كه برقراری به نظر میاز طرفی . كنندم را كسب میها الگوهای رفتاری الزمهارت
تباطی های اجتماعی و ارو حفظ یک ارتباط سالم و مستمر نیز مستلزم داشتن مهارت

 یک مهارت ارتباطیبنابراین . ادها را موردتوجه قراردبخصوصی است كه باید آن
د را ی ارتباطی و جمعی خوهامهارت علتینابه افراد بنابراین؛ ی استاجتماع یرمتغ

 بدانند تماعاج از عضوی را خود و كنند مشاركت اجتماع كنند تا بتوانند دریمتقویت 
كنند و این خود سالمت می پیدا به رضایت دست اجتماعی مشاركت با حقیقت در و

 . بردیمشان را باال یاجتماع

 اجتماعی افراد شکوفایی در كه است اجتماعی هایمهارت ازجمله خودآگاهی

 ای ازبینانهواقع تصویر تا كندمی كمک ما به مهارت این كسب. دارد چشمگیری تأثیر

 مرحله را باالترین خود نیازهای مراتبسلسه در مازلو كه طورهمان. باشیم داشته خود
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)نیازهای  قبل مراحل نیازهای باید، مرحله آن به رسیدن برای، دانست خودشکوفایی

برآورده  هنری( و شناختی، نگیزها و نفسعزت، وابستگی و تعلق، امنیت، فیزیولوژی

. است اجتماعی هایمهارت فراگیری مرحله این به رسیدن برای راه بهترین. شود

باشد  فراگرفته را اجتماعی مهارت هایمؤلفه و رسیده خودآگاهی به كه جوانانی

 . بیفتد اجتماعی هایآسیب دام به كه دارد كمتری احتمال

توان گفت های اصلی تحقیق میاز آزمون فرضیهبنابر مباحث نظری و نتایج حاصل 

های زندگی و سالمت اجتماعی وجود ای متقابل بین نیاز به یادگیری مهارتكه رابطه

و ؛ ای سالم استبه جامعه ای برای رسیدنها الزمهای است كه این آموزهگونهبه. دارد

ترین نهاد اجتماعی اصلیعنوان ویژه در نهاد خانواده كه بهها بهتوجه به این آموزش

ی این عالوه براین در مراكز آموزشی و دانشگاه، بسی مهم است، است كردن فرد

ای ت ویژهها جهت دوام و استمرار زندگی اجتماعی برای قشر جوان باید از اهمیآموزه

ز سالمت ( برخورداری ا1393همچنین به نظر خوش فر و همکاران ). برخوردار باشد

مت افرادی كه از سال. مهمی در پذیرش هنجارهای اجتماعی استاجتماعی عامل 

های موجود در زندگی اجتماعی روبرو شوند توانند با چالشاجتماعی برخوردارند می

  .ها مقابله نمایند و عملکرد بهتری در جامعه داشته باشندو با آن

شود كه یمی زندگی زمانی مشخص هامهارتاهمیت یادگیری از سوی دیگر 

اجتماعی  -های روانیییتوانای زندگی موجب ارتقای هامهارتبدانیم آموزش 

مفید  هاآن، یی كه به افراد در جهت پیشبرد سالمت روانهامهارتآموزش . گرددیم

شود ها گفته میای از تواناییهای زندگی به مجموعهآموزش مهارت. و سازنده باشد

آورد و این توانایی فرد را قادر فراهم می كه زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را
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بدون لطمه زدن به خود و ، های اجتماعی خودسازد كه ضمن پذیرش مسئولیتمی

انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بین ، دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست

ی روبرو یابند و فرد را براپرورش می، ها با تمرین پیگیرتوانایی. گردد فردی روبرو

. كننداجتماعی و بهداشتی آماده می، های روانیارتقاء توانایی، شدن با مسائل زندگی

، مانند دسترسی به اطالعات، راه دستیابی به حقوق، های اساسی زندگیمهارت

های مؤثر بر گیری و فعالیتمشاركت در تصمیم، زیست ایمنمحیط، خدمات اجتماعی

، پور)بهاری و شفیق سازدرای هر فرد مهیا میزندگی اجتماعی و اخالقی را ب

 ترراحت بتوانند جامعه افراد شودمی باعث اجتماعی سالمت، رفتههمروی. (52:1384

 میزان، شوند خودسازگار اجتماع محیط با، یابند انطباق جامعه و زندگی مشکالت با

 و پررنگ نقش عاجتما در خود پذیرش با و؛ جامعه را بیشتر كنند در را خود مشاركت

یجه با پدید درنت؛ (162:  1395، )فرهمند و همکاران ایفاءكنند اجتماع در تریمهم

. یشگیری خواهند بودپقابلآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت بهداشتی 

یاز برای زندگی موردنی هامهارتبنابراین كمک به جوانان در رشد و گسترش 

در برخورد با مشکالت و همچنین كمک به  نفساعتمادبه ایجاد یا افزایش، مطلوب

ی اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با هامهارتآنان در رشد و تکامل عواطف و 

 . رسدیمو سازنده ضروری به نظر  مؤثری وزندگمحیط اجتماعی 

وان گفت تمیی اصلی تحقیق هاهبنابر مباحث نظری و نتایج حاصل از آزمون فرضی

ی زندگی و سالمت هاتمتقابل بین نیاز به یادگیری آموزش مهار ایهكه رابط

برای رسیدن به  ایهالزم هاهاست كه این آموز ایهبه گون. اجتماعی وجود دارد

 عنوانبهدر نهاد خانواده كه  ویژهبه هاشو توجه به این آموز؛ سالم است ایهجامع
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عالوه براین در مراكز ، م استبسی مه، است اصلی ترین نهاد اجتماعی كردن فرد

جهت دوام و استمرار زندگی اجتماعی برای قشر  هاهآموزشی و دانشگاهی این آموز

 . برخوردار باشد ایهجوان باید از اهمیت ویژ

های پیرامونش موردتوجه قرار انسان به همراه پدیده در بحث سالمت اجتماعی

. گذارندوجود دارند بر زندگی او اثر میهایی كه در پیرامون او چراكه پدیده. گیردمی

ای پیچیده و چندبعدی است لذا جهت ارتقای سالمت سالمت اجتماعی پدیده

كار شود و با های دولتی و هم خصوصی تقسیمباید بین بخش، اجتماعی جامعه

. های متولی مداخالت مؤثر طراحی شودالخصوص سازمانمشاركت همه و علی

است: یکی از  یرپذتماعی بر این اساس از دو طریق امکانسطح سالمت اج افزایش»

سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سالمت و دیگری ایجاد  هاییوهها توسعه شآن

 یرندهموضوع اول دربرگ. سازد یرپذشرایطی كه زیستن در یک حیات سالم را امکان

ای یک زندگی ضروری بر یهاو مهارت هایها از طریق آگاهانسان یتوانمندساز

است كه  یاگونهبه گذارانیاستبر س یرگذاریسالم است و موضوع دوم تأث

حامی سالمت عمومی را در سطح جامعه پیگیری  یهاعمومی و برنامه هاییاستس

، تقویت اعتماد و مشاركت اجتماعی، هایكه پیشگیری از انحرافات و بزهکار، نمایند

همچنین برخورداری از . اركان این بخش است ینتراز گسترده ...نشاط اجتماعی و

افرادی كه از . سالمت اجتماعی عامل مهمی در پذیرش هنجارهای اجتماعی است

ی موجود در زندگی اجتماعی هاشوانند با چالتمیسالمت اجتماعی برخوردارند 

به  با توجه. روبرو شوند و با آنها مقابله نمایند و عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند

ی مهارت زندگی در سطح جامعه هاهاهمیت سالمت اجتماعی از طریق یادگیری آموز
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یی بود كه افزایش آن هاهی اجتماعی باالخص جوانان باید در جستجوی راهاهو گرو

 . را فراهم نمود

 توان چند پیشنهاد ارائه نمود: ارتقای سالمت اجتماعی می در خصوص 

یالت اشتغال و افزایش سطح عمومی تحص، شیتساوی دسترسی به امکانات آموز -1

 . و آموزش

 معهطح جاسایجاد ساختارهای قانونی در جامعه برای ارتقای سالمت اجتماعی در  -2

 اختصاص بودجه معین و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه -3

های زندگی به هایی چون بسیج سازندگی جهت آموزش مهارتاعزام گروه -4

های زندگی و ارتقای سالمت اجتماعی و یا موزش مهارتمناطق محروم جهت آ

های مرتبطی چون سازمان بهزیستی در این عرصه جهت آموزش ورود سازمان

 . های زندگی به روستاییانمهارت

 های جمعی و اجتماعیهای همگانی اعم از رسانههای رسانهاستفاده از پتانسیل -5

در این . گیرندیمی یاد الگوسازو  مطابق نظریه باندورا افراد از طریق مشاهده

ی جمعی و اجتماعی جهت آموزش و ارتقای هارسانه بر نقشتوان یمخصوص 

جمعی از عوامل مهمی هستند كه بر مفهوم  یهارسانه. ید نمودتأكسالمت اجتماعی 

ی جمعی در زندگی ایرانی و هارسانهبا توجه به نقش . سالمت اجتماعی مؤثرند

، غنای آموزشی، توانند با مشاوره دادنیم هارسانهتوان گفت یمالگوسازی جوانان 

ی هارسانه. تواند به بازتولید سالمت اجتماعی بپردازدیمها یلمفی محتوای روزرسانبه
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ایجاد همبستگی اجتماعی و ، توانند از طریق اجتماعی كردنیمجمعی و اجتماعی 

ی مؤثرسالمت اجتماعی گام  توانند در ارتقاییم ی اجتماعیهاتنشكاشتن از 

 . بردارند
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 منابع

، اعیرابطه نحوه گذران اوقات فراغت با سالمت اجتم ،(1388)رضا ، ارفعی عین الدین -
 صص، یاطبایدانشگاه عالمه طب، ریزی ورفاه اجتماعینامه كارشناسی ارشد برنامهپایان
149-146 . 

 :یمطالعه مورد) مت اجتماعیبررسی عوامل مؤثر بر سال، (1390) منصور، امینی نقده -

م اجتماعی و دانشکده علو كارشناسی ارشد نامهیانپا، (سال شهر نقده  29تا 18 جوانان
 . 140-138 صص ،دانشگاه عالمه طباطبایی ارتباطات

رابطۀ  یشناختمطالعۀ جامعه، (1394) اپوی، طوافی؛ محمدحسن، شربتیان؛ احمد، بخارایی -
 يزیررنامهبفصلنامه  ،(سال شهرستان مالیر30 تا 18جوانان ) نشاط با سالمت اجتماعی

 . 1-39 صص، 25 شماره، رفاه و توسعه اجتماعی

ی زندگی بر هاتآموزش مهار تأثیر، (1384)محمدرضا ، پورشفیق؛ اهللسیف، بهاری -
 16-23صص ، شماره اول ،فصلنامه علوم تربیتی، سالمت روانی دانشجویان

محور با متبررسی رابطه سبک زندگی سال، (1394) پویا، نژادولیرس؛ مهربان، پارسامهر -
د دانشگاه شهی، فصلنامه توسعه اجتماعی، سالمت اجتماعی در بین مردم شهر تالش

 . 35-66صص: ، 1شماره ، سال دهم، چمران اهواز

 . 87ص  ،انتشارات هاجر تهران: ،ی زندگیهاتمهار، (1390) مژده، پورحسینی -

د بر بررسی عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی دانشجويان با تأکی، (1389)پریسا ، حاتمی -

لوم دانشکده ع، ییكارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبا نامهپایان، ی اجتماعیهاهشبک
 . اجتماعی

 رد آن بر مؤثر عوامل و اجتماعی سالمت میزان بررسی، (1387) فاطمه سیده، حسینی -

 رشدا كارشناسی نامهپایان ،طباطبايی عالمه دانشگاه عیاجتما علوم دانشکده دانشجويان

 . 145ص ، طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده
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، دهاكبرزا و راضیه، محمدی؛ فاطمه، محمدزاده؛ آرزو، محمدی؛ غالمرضا، فرخوش -
ساله  29-15جوانان  :مطالعه موردی) امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی، (1392) فاطمه

 ،اول شماره، دوره نهم، مطالعات اجتماعی ايران علمی و پژوهشی جلهم، (نیر قاشه
 . 71-102صص: 

ی زندگی بر افزایش هاتاثر آموزش مهار، (1387) یدعلیس، لیمانی نیاس؛ سینا، رحیمی -
ان پاییز و زمست ،رفاه اجتماعیفصلنامه علمی و پژوهشی  كودكان، مشاركت اجتماعی

 . 332-313صص ،31و  30شماره  - 1387

عی با تأكید بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتما، (1388)، اهللعزت، سام آرام -
، سال اول، ژوهشی انتظام اجتماعیپ -فصلنامه علمی، رجامعه محو بر رهیافت پلیس

 . 9-29صص ،دوره بهار، شماره اول

 تهران:، دومچاپ ، ی مددکاری اجتماعیهاهنظري، (1392)، اهللعزت، سام آرام -
 . انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی

کده انتشارات پژوهش قم:، شناسی کجرویجامعه، (1380) محمد، داوری؛ علی، سلیمی -
 . حوزه و دانشگاه

 ،ادهی زندگی و خانوهاتآموزش مهار، (1384محمدحسن )، بخت آزما؛ احمد، ساویز -
 . دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 اجتماعی سالمت شاخص از مندیبهره میزان سنجش، (1393) سنمحمدح، شربتیان -

 امپی دانشگاه پژوهشی طرح، آن بر مؤثر عوامل و قاين شهرستان ساله 30 تا 18 جوانان
 . نور

 . نور انتشارات آوای، تهران، روانشناسی سالمت اجتماعی، (1394مجید )، صفاری نیا -

 متغیرهای و اجتماعی سالمت طارتبا بررسی، (1387) هادی، عبداهلل تباردرزی -

 علوم دانشگاه، بخشیتوان و بهزيستی علوم دانشگاه دانشجويان اجتماعی دموگرافیک
 . 73-89ص ، ارشد كارشناسی نامهپایان، بخشیتوان و بهزیستی
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مت مقایسه سال، (1395) راضیه، محمدحسنی؛ خدیجه؛ خاتمی سروی؛ مهناز، فرهمند -
ان شاغل و ی ارتباطی و عزت نفس در بین زنهاتمهار، یریگمقدرت تصمی، اجتماعی

ص: ص، شماره دوم، سال هفتم، پژوهشی زن و جامعه-فصلنامه علمی؛ خانه دار شهر یزد
166-147 . 

 ،سالمت عوامل مرتبط با، (1391) مریم، ینخاک رنگ؛ رضا، نژاد عجم؛ منصور، فتحی -
، مدهزسال دوا ،اه اجتماعیرف علمی و پژوهشی فصلنامه ،اجتماعی معلمان شهر مراغه

 . 225-247صص: ، (1)سالمت 47 شماره

 . نتهران: انتشارات اخترا، درآمدی بر تفکر انتقادی، (1393حسن )، قاضی مرادی -

آموزان سنجش میزان سالمت اجتماعی دانش، (1392)شورش، لطفی؛ كدخدایی فاطمه -
نامه پژوهش فصل ،آنشهر شیراز و بررسی عوامل مؤثر بر  هاییرستاندختر مقطع دب

  .183-207صص: ، پاییز :، 20شماره ، سال ششم ،اجتماعی

مان یاد، تهران، ی زندگیهاتراهنمای آموزش و آداب مهار، (1388احمد )، زادهكریم -
  .هنر اندیشه

  .انتشارات رشد ،ادبیات نظری کیفیت زندگی، (1390) مهدی، كریمی -

، مچاپ پنج، ترجمه شهرام محمدخانی، ی زندگیهاتمهار، (1384) گریس، كلینگه -
 . تهران: نشر اسپند هنر

 غیرشاهد و شاهد دانشجويان اجتماعی سالمت میزان بررسی، (1387مریم )، كنگرلو -

اه عالمه اجتماعی دانشگ مددكاری ارشد كارشناسی نامهپایان، طباطبايی دانشگاه عالمه
 .40ص ، طباطبایی

 ررسیب، اجتماعی سالمت، (1385) سادات ریمم، واحدانی نیا و غالمرضا، گرمارودی -
 دوره، ومد شماره، پنجم سال، پايش فصلنامه، دانش آموزان اجتماعی یهاتمهار میزان

 . 153-147 صص، بهار
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 سهمؤستهران: ، تعاريف و مبانی نظری. ی زندگیهاتمهار، (1378فرهاد )، طارمیان -
  فرهنگی منادی تربیت

 و فاهیمم اجتماعی سالمت و اجتماعی سرمايه، (1394) حهملی، شیانی؛ طاهر میر، موسوی -

 . آگاه انتشارات مؤسسه: تهران، رويکردها

 رتأثیبررسی ، (1390)محمد ، پوررحمان؛ سعید، تیموری؛ حسین، مومنی مهموئی -
 یه پنجمآموزان دختر پای زندگی بر سالمت روان و عزت نفس دانشهاتآموزش مهار
، پاییز، ارشماره چه، سال ششم، ی تازه در علوم تربیتیهاهنديشفصلنامه ا ،مقطع ابتدایی

 . 112-91ص 

 ،آموزان دانش یويژه، زندگی یهاتمهار، (1379) ربابه، نوری و شهرام، محمدخانی -
 . دانش طلوع تهران: ،پرورش و آموزش وزارت نظری و مهارتی معاونت

 امور معاونتن: تهرا ،دانشجويان ويژه زندگی یهاتمهار، (1386) حسین، ناصری -

  .كشور بهزیستی سازمان و پیشگیری فرهنگی

، بر سالمت مؤثرعوامل اجتماعی ، (1385درمان و آموزش پزشکی )، وزارت بهداشت -
 . بر سالمت مؤثردبیرخانه عوامل اجتماعی ، معاونت سالمت

، چاپ اول، آناتومی رفاه اجتماعی، (1391) رضا، صفری شالی؛ جعفر، هزار جریبی -
 . انتشارات جامعه و فرهنگ مؤسسهتهران: 

 و ساخت، (1389حسن )، رفیعی؛ هومان، هاینارنج؛ مسیب، واصل یارمحمدی -

علمی و پژوهشی مه فصلنا، مواد به وابسته افراد زندگی در یهاتمهار آزمون اعتباریابی

  .176-151صص: ، زمستان، 39شماره ، سال دهم، رفاه اجتماعی
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