
 

هایِ ناشییی اا انماا ایپ وهوه ، بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوریمترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

شگاه محقق اردبیلیمتعلق به  شد.می دان نقل مطلب اا ایپ اثر، با رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر ناا  با

 دانشگاه محقق اردبیلی، ناا استاد راهنما و دانشمو بالمانع است.

 
 

صومه فتح اینمانب سآموخته دان زاده مع شنا شد یکار شته ار سی ر شنا شکدهعمومیگرای روان  دان

سی شنا شگاه محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان شما دان شمویی رهبه  که  9611154105  دان

نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت "تحصیلی خود تحت عنوان:  نامهوایاناا  11/2/98در تاریخ  

ستی اجتماعی زنان خانه دار سالمت اجتماعی و بهزی اا، دفاع نموده "اجتماعی در پیش بینی 

 شوا که:متعهد می
نه مدرك تحصیییلی یا به عنوان هرگونه فعاتیت وهوهشییی در گورا قبالً برای دریافت هیچ نامهوایان( ایپ 1

 اا.ها و مؤسسات آمواشی و وهوهشی داخل و خارج اا کشور ارائه ننمودهسایر دانشگاه
 گیرا.تحصیلی خود را بر عهده می نامه( مسئوتیت صحّت و سقم تمامی مندرجات وایان2

 باشد.مانب می، حاصل وهوه  انماا شده توسط ایننامهوایان( ایپ 3
اا، مطابق ضییوابط و مقرّرات ( در مواردی که اا دسییتاوردهای علمی و وهوهشییی دیگران اسییتماده نموده4

مربوطه و با رعایت اصییل امانتداری علمی، ناا منبع مورد اسییتماده و سییایر مشییرصییات آن را در متپ و 
 اا.فهرست منابع ذکر نموده

صد5 ستماده یا هر گونه بهره ( چنانچه بعد اا فراغت اا تحصیل، ق شر کتاب، ثبت اختراع و ا برداری اعم اا ن
معاونت وهوهشی و فنّاوری دانشگاه محقق اردبیلی، ممواهای  را داشته باشم، اا حواه نامهوایان... اا ایپ 

 الاا را اخذ نمایم.
ها و سییمینارها، گردهماییها، ها، کنمرانسدر همای  نامهوایانمسییتررج اا ایپ  مقاته ( در صییورت ارائه6

شاور(  ساتید راهنما و م شمو و ا سندگان )دان شگاه محقق اردبیلی را در کنار ناا نوی انواع ممالت، ناا دان
 ذکر نمایم.

جمله ابطال مدرك اا ( چنانچه در هر مقطع امانی، خالف موارد فوق ثابت شیییود، عواقب ناشیییی اا آن )7
صیلی شگاه و .تح سط دان شکایت تو شگاه محقق اردبیلی را مماا می..( را می، طرح  دانم با وذیرا و دان

 اینمانب مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نماید.
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 چکیده:

بینی پسند و امنیت اجتماعی در پیشهدف این پژوهش بررسی نقش شخصیت جامعه هدف: 

 دار بود.سالمت اجتماعی و بهزیستی اجتماعی زنان خانه

سی پژوهش:روش های جامعه آماری کلیه زنان خانه دار شهههر تهران بودند که در کال شنا

ا اسههتفاده از رون نمونه گیری تصههادفی سههرای محالت شههرکت داشههتند. نمونه موردن ر ب

رون پژوهش از نوع  بود. آمارینفر از جامعه  384 به دسهههت آمد که ایای مرحلهخوشهههه

ستگی بود سشنامه .همب شخصیت جامعهبرای جمع آوری داده ها از پر سند پنر، امنیت های  پ

ه و تحلیل اجتماعی ملکی، بهزیسههتی اجتماعی و سههالمت اجتماعی کیز اسههتفاده شههد. ت زی

 ها از طریق رون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ان ام شد.داده

شخصیت جامعه :هایافته شان داد که بین  ستی اجتماعی رابطهنتایج ن سند و بهزی ی مثبت و پ

ماعی و بهزیسهههتی  >p 01/0و  = r 167/0داری وجود دارد ) معنی یت اجت ( ولی بین امن

پسههند و سههالمت وجود ندارد. همچنین بین شههخصههیت جامعه ی معنی داریاجتماعی رابطه

سالمت اجتماعی )  >p 05/0و  = r 183/0اجتماعی )   =r 192/0( و بین امنیت اجتماعی و 

طه >p 01/0و  یل ( راب تایج تحل به عالوه بر اسههها  ن بت و معنی داری وجود دارد.  ی مث

صیت جامعه شخ سیون همزمان،  سند توانایی پیش بینی برگر سالمت پ ستی اجتماعی و  هزی

 باشد.اجتماعی را دارد و همچنین امنیت اجتماعی توان پیش بینی سالمت اجتماعی را دارا می
بدین ترتیب نتایج پژوهش نشههان داد که دو عامل تعیین کننده در بهزیسههتی و  گیری:نتیجه

که این د شههنباپسههند و امنیت اجتماعی میهدار، شههخصههیت جامعسههالمت اجتماعی زنان خانه

پسههند و توانند به نوعی در شههخصههیت جامعهتمام عواملی را که می، گرددمسهههله موجب می

امنیت اجتماعی مؤثر باشههند و سههعی در شههناخت، رشههد یا اصههالن یا حکف آنان کم  قابل 

 توجهی را در کسب بهزیستی و سالمت اجتماعی زنان موجب شود.

منیت اجتماعی، سههالمت اجتماعی، بهزیسههتی پسههند، اشههخصههیت جامعه های کلیدی:واژه

 اجتماعی.
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

شالوده شود، خانواده می ن رگرفته ی حیات اجتماعی درخانواده رکن بنیادین جامعه و 

تواند به عنوان اط اسههت و میاز ی  طرف با اعضههای خود و از طرف دیگر با جامعه در ارتب

های جامعه به دور سلول اصلی جامعه در سالمت یا بیماری مؤثر باشد. هیچ ی  از آسیب

ند ادعای ای نمیشهههود و به همین ترتیب نیز، هیچ جامعهاز تأثیر خانواده ای اد نمی توا

پاه منصور و س باشد ) جمالی،مند های سالم بهرهکه از وجود خانوادهمگر آن ،سالمت کند

  (. 1392فالحیان، 

ای بر زنان به عنوان محور خانواده در ای اد سهههالمت اخالقی و سهههعادت آن نقش ویژه

سهولیت شر در دون دارند. م سر و مادر از تأثیر عمیق این ق های خطیر زنان در نقش هم

 (. 1390کند ) حقگو، ی انسانی حکایت میفراز و فرود جامعه

باشهههند، به دلیل نقش های اصهههلی جامعه میدار یکی از گروهخانه جایی که زناناز آن

مهمی که در کانون خانواده و تربیت فرزندان دارند از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و روحی و 

 (. 1391توانند، تأثیرات بسیار مفیدتر بر سالمت اجتماع بگکارند ) کریمی، روانی می

شنددار دارای اهمیت مینان خانهز 2اعیو بهزیستی اجتم 1بنابراین سالمت اجتماعی  با

من ور از سهههالمت اجتماعی ادراخ شهههخص از کیفیت روابطش با افراد دیگر و گروههای 

ست که او عضوی از آن ستی اجتماعی به معنی گزارن فرد از ها میاجتماعی ا شدو بهزی با

 4اجتماعیو امنیت  3پسههندشههخصههیت جامعهباشههد. چگونگی ارتباطات با افراد دیگر می

                                                                                                                               
Social health.1 
Social wellbeing.2 
Prosocial personality.3 
Social security.4 
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باشد فردی که دارای شخصیت جامعه پسند می ها باشند.از عوامل مرتبط با آن توانندمی

فعالیتی ان ام که به دیگران نفع برساند. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی 

اسهههت که کردار غیرقانونی دولت، فرد یا گروه در تمامی یا بخشهههی از جامعه پدید آورده 

پسههند و امنیت هدف این پژوهش شههناسههایی نقش شههخصههیت جامعه ،ترتیب بدیناسههت.

 دار بود.                                                                                   اجتماعی در پیش بینی سالمت اجتماعی و بهزیستی اجتماعی زنان خانه

  بیان مسئله-1-2

س سالمت ج سه پایه  سالمت اجتماعی قرارسالمتی روی  سالمت ذهنی و   گرفتهمی، 

مشیء و به صورت بلکه ساختن خط ،است. سالمت اجتماعی نه فقط در محیط دانشگاهی

یعنی ارتباط و درخ فردی و عملکرد او در  ،اجرایی نیز مدن ر اسهههت. سهههالمت اجتماعی

باشهههد ها میآنکه او عضهههو  های اجتماعیجامعه و کیفیت ارتباطش با افراد دیگر و گروه

 (. 2018دارابی، حیدری و حسینی، )

های اخیر توسههط به عنوان بعد مهم دیگر سههالمت در سههال ،مفهوم سههالمت اجتماعی

که برای دستیابی به سالمت  باشدمطرن شد و به این معنی می 1سازمان بهداشت جهانی

ستف کامل، سمی و روانی کافی نی سالمت ج سان در محیط که ابلکه با توجه به این قط  ن

ضروری میجمعی زندگی می سالمت اجتماعی نیز  سالمت چه از بعد کند،  شد. امروزه  با

ی بهبود سههالمت روانی و چه از بعد جسههمی محصههولی اجتماعی اسههت. تن یم ی  برنامه

راهکارهایی غیرکارآمد  ،های اجتماعی و فرهنگی جامعه موردن ربدون درن رگرفتن زمینه

صداقشود. را من ر می ضاع فعلی هر جامعه، م سته به او ها و معناهای سالمت اجتماعی ب

فاوتی می بد. از همین رو انت ار میعینی مت عه ،رودیا جام ی سهههالم در جوامع تعریف 

شاخصگوناگون تفاوت شد و با  شته با شوهایی دا سن یده  رارانی، د ) امینیهای متفاوتی 

 (. 1390موسوی و رفیعی، 

ی زندگی فرد و تواند به عنوان تأمین رضایت عموما  بهزیستی میمطابق تعریف، احس

شود شناخته  سمت دیگران  شغل و ... را دربرمیکه ق شامل خانواده،  گیرد های مختلف 

 (. 2012)نورباال، علی پور، موسوی و فرازی، 

تواند به که میتر و اعتقاد به اینبهزیسهههتی اجتماعی ی  ارتباط فردی با اجتماع بزر 

بین خوب برای سالمت جسمی، ذهنی شود و ی  پیشرشد جامعه کم  کند، مربوط می
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 (. 2012، 1باشد ) کمبسو عمومی و روابط اجتماعی باال می

باشههد،  تواند با سههالمت و بهزیسههتی اجتماعی رابطه داشههتهیکی از متغیرهایی که می

افکار و تمایالت  پسند شامل احساسات،باشد. شخصیت جامعهپسند میشخصیت جامعه

پسههند یعنی هر عملی که به دیگران نفعی پسههند اسههت. رفتار جامعهفرد در رفتار جامعه

رود که سههود مسههتقیم به فردی که آن برسههاند. این اصههطالن در مورد اعمالی به کار می

، 2اشد )بارونب رساند و ممکن است خطراتی هم برای او داشتهدهد، نمیاعمال را ان ام می

 (. 1395به نقل از صفاری نیا، حسن زاده و محمدی،  2010، 4، بیرن3سکامپبرن

صیت شخ سانی را در تمام زمان ،صفات  های کند. تفاوتبینی میها پیشرفتار کم  ر

صیت شخ سهولیت اجتماعی اغلب برای  سند مطرنجامعهفردی در نگرانی همدالنه و م  پ

شخیشده ستعدادی برای ت ست. نگرانی تلقینی ا های هی انی ص دادن و فهمیدن حالتا

ست و ت ربه کردن هی انات افراد در حالت عادی شی برای متعهد بودن در  ،دیگران ا گرای

سانی می شد. افرادی که نمره باالتری در جنبهرفتار کم  ر شخصیت جامعهبا سند های  پ

و  6، جون5یشوند ) روسپسند متمایل میتر به متعهد شدن و رفتار جامعهگیرند، بیشمی

 (. 2017، 7زلنسکی

ترین تأکید های زیادی دارند و بیششههباهت ،پسههندمردان در جکب رفتارجامعه زنان و

گیری شهههده مانند ای و جهتتر به صهههورت نمایندهبندی رفتارها در مردان بیشدر طبقه

ونی، های هورمتمرکز بر قدرت همکاری اسهههت که مبدی این باورها، تأثیر گرفته از پردازن

، به نقل از صههفاری نیا، 2009، 8د ) ایگلیهای فردی قرار دارانت ارات اجتماعی و موقعیت

 (. 1393تدریس تبریزی، محتشمی و حسن زاده، 
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پسههند نقش اسههاسههی در زندگی اجتماعی دارد و با ابعاد شههخصههیت جامعه ،بنابراین

ی باالتر باشد، بهزیستی بهزیستی رابطه دارد و هرچه کیفیت ارتباطات بین فردی و اجتماع

 (. 1392اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت ) کریمی،-روانی

 ، تواند با سالمت و بهزیستی اجتماعی رابطه داشته باشدیکی دیگر از متغیرهایی که می

متضاد با  ای غنی، مترادف با آرامش، ایمنی و صلح وباشد. امنیت واژهامنیت اجتماعی می

شد، وقامنی می نا صحبت از امنیت میبا گردد. من ور شود، آرامش در ذهن تداعی میتی 

از امنیت اجتماعی در میان بانوان احسههها  اعتماد، آرامش و رهایی از تر  و اضهههطراب 

بتوانند نیازهای روزمره خود  ،به دور از هر چالشی که بانوان با آسودگی وطوریباشد، بهمی

براسا  این ضرورت، مشخص  را برآورده سازند. در م موع نیازهای حال و آینده خویشو 

شایند بوده و این احسا   که امنیت برای افراد به خصوص زنان ی شود می احسا  خو

شخصی بانوان در هر زمانی می شامل مربوط به رفع نیازهای  شد. امنیت اجتماعی زنان،  با

یل، کار، حمایت از ی تحصهههروابط سهههالم و به دور از تنش بانوان با سهههایر افراد در حوزه

ها در هنگام خرید مایحتاج روزانه و رفت و آمدهای آنان با وسایل نقلیه فرزندان، روابط آن

 (. 2017گردد ) دباغیان و سهرابی، عمومی یا شخصی می

سهله امنیت سان ،اهمیت م ستدر زندگی اجتماعی ان صورت نبود  ،ها به حدی ا که در 

سانآن ش  و تردید میها در روابط اجتماعی ، ان شوند و از برقراری خود با دیگران دچار 

سالمت اجتماعی  کنند، بر اثر تداوم چنین شرایطیروابط اجتماعی با افراد دیگر دوری می

ی انسهههانی کاهش یافته و در طوالنی مدت پیامدهای منفی بسهههیاری بر جامعه ،افراد

 (. 1388گکارد ) سام آرام، می

روی شرایط زندگی یعنی کیفیت محیط فردی  ،های بهزیستیفبا توجه به یکی از تعری

شهههود. در بحث امنیت اجتماعی و از جمله سهههالمت، امنیت و ارتباط اجتماعی تأکید می

رایط زندگی و مراقبت در برابر شود به بهبود شحالت بهزیستی اولین تعریفی که مطرن می

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از بنابراین  باشهههد.راه با تمرکز بر بهزیسهههتی میهم خطر،

 (. 2002، 1گیرد ) اونیلعوامل مرتبط با بهزیستی مدن ر قرار می

آن از امنیت اجتماعی برخوردارند، شرایط بهتری در  به خصوص زنان ای که افرادجامعه

تواند در عملکرد نهادهای اجتماعی دهند و این مسهههله میمشههارکت اجتماعی نشههان می
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 (. 1388جتماعی در جامعه نقش مهمی داشته باشند ) سام آرام، متولی امنیت ا

با توجه به این که مسهولیت حریم خانه و خانواده از جمله وظایف اصلی و اساسی زنان 

رود و این که زن مدیر خانواده است خانه دار بوده که امروزه نیز از زنان خانه دار انت ار می

آید در جامعه ما چندان موردتوجه ا از عهده زن برمیو امروزه این نقش اصلی ومهم که تنه

 گیرد.قرار نمی

پسند و که آیا شخصیت جامعه ش قصد داشت به این مسهله بپردازداین پژوه ،بنابراین

نه بینی دار را پیشامنیت اجتماعی، سهههالمت اجتماعی و بهزیسهههتی اجتماعی زنان خا

 کند؟می
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the role prosocial 

personality and social security in predicting social health and social-

wellbeing of house wives. 
Research method: The statistical population was all the housewives in Tehran 

who participated in the classrooms in the localities. The sample was 384 

students of the community using random sampling method. The research 

method was correlational. Data was collected using questionnaires such as 

peer – to – peer personality, social security, social health and social well-

being of kiz . Data were analyzead by person correlation and regression 

analysis. 
Findings: The results showed that there is a positive and significant 

relationship between social status and social well-being ( r = 0/167 and 

p<0/01 ), but there is not a significant relationship between social security 

and social well-being. Also there is a positive and significant relationship 

between social security and social wellbeing. Also, there is a positive and 

significant relationship between social security and social health ( r = 0/192 

and p<0/01 ), between social status and social health ( r = 0/183 and p<0/05). 

In addition, based on the results of reression analysis simultaneously, the 

societal personality has the ability to predict social health and social 

wellbeing, as well as social security has the potential for predicting social 

health.  
Conclusion: The results of this study showed that two determinants of social 

health and social well-being are housewives, social personality and social 

security which causes that all factors that can be effective in some kind of 

social character and social security and try to recognize growing, or 

modifying or eliminating them will significantly help women’welfare and 

social health. 
 

Keywords: prosocial personality, social security, social health, social well-being. 
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