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چکيده
مقدمه
آنچه در عصر حاضر ذهن انديشمندان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته مسائل مربوط به خانواده و
جايگاه زن در آن است .خانواده بهعنوان مهم تمرين کمانون بشمريع عنصمر اساسم در تشمپيلع تيشمرفت و
موفقيت يک جامعه و ملت است و ازجمله مه ترين مهارتهاي زنان برقراري روابط خانوادگ در ترتو زندگ
اجتماع است .اين مطالعه با بررس شواهد علمم حالمل از مطالعمات و همچنمين ن مرات انديشممندان و
متخصصان و ذينفعان کليدي سع در ترسمي وضمعيت موجمود در روابمط خمانوادگ و اجتمماع زنمان و
تأثيرات و تأثرات آن دارد تا از اين طريق بستر اطالعمات زز جهمت شناسماي راهپارهماي مناسم جهمت
تبيين سبک زندگ خانوادگ و اجتماع سال براي جامعه ايران اسالم را فراه سازد.
روششناسي
براي نگارش اين مستند ابتدا در اينترنت در خصوص مطالعات و گزارشهاي سازمانهماي ممرتبط در سمط
مل بررس هاي زز به عمل آمد .سپس اطالعات مطالم شناسماي شمده در چهمار حموزه ضمرورتع وضم
موجودع عوامل مؤثر و مداخالت کدگذاري شدند .اطالعات موردنياز استخراج و در جداول مربوطه ثبمت شمد.
اطالعات استخراجشده بررس شدند و خألهاي اطالعات شناساي شدند .سمپس متخصصمين از حموزههماي
مختلف مرتبط شناساي شدند و نشست تخصص ( )Expert Panelبا هدف تأمين اطالعمات تپميلم برگمزار
شد .آنگاه تيشنويس خالله مديريت تهيه و در بحث گروه با متخصصين و اعضما گمروه علمم سمالمت
زنان فرهنگستان بررس شد .درنهايت اطالعات بمر اسما دسمتاوردهاي مطالعمات کيفم تپميمل شمدند و
خالله مديريت تدوين شد.
يافتهها
خانواده بهعنوان يپ از مناب مه حمايت اجتماع م تواند بر سالمت روان اعضاي خمانواده ممؤثر باشمد و
همسازن نيز بهعنوان کانون براي حمايت م تواند مطرح باشد و احتمازً ميزان تأثيرگمذاري ايمن دو کمانون
حمايتع وابسته به فرهنگ است و احتمازً طبقه اجتمماع (وضمعيت اقتصمادي) و جنسميت در بهمرهمنمدي
سالمت روان نقش دارند.
سبک زندگ سال روش از زندگ است که سب کاهش خطرات ابتال به بيماري و درنتيجمه کماهش ممر
زودر م شود .در زندگ واقع ع سبک زندگ محصول از ترکي انتخابهاع فرلتها و مناب است .سبک
زندگ سال منب باارزش بهمن ور کاهش بروز و تأثيرات مشپالت سالمت ع افزايش بهبوديع مقابله با عوامل
استر زاي زندگ و ارتقاي کيفيت زندگ است.

با توجه به نتايج تژوهشهاي لورت گرفته حمايت اجتماع در فراه کردن امپان مقابله با مشپالت مربوط
بهسالمت مؤثر است ايجاد زمينههاي مناس براي مشارکت سالمندان در اجتماعع تقويت و اجراي قوانين در
جهت حمايت از آنان م تواند گام مؤثر در فراه کردن حمايت اجتماع باشد نقمش حمايمت اجتمماع در
غلبه بر مسائل مربوط به تندرست بامطالعه انجا شده در تايلند مطابقت دارد.
هدف رسيدن به جامعهاي سال درگرو سالمت زنانع مادران و دختران آن جامعه است .بنا بر اهميت جايگماه
زنان در جامعه و نقش آنان در توسعه همهجانبه کشور اطالع از وضعيت سالمت و بهداشت زنمان و شمناخت
عوامل مؤثر بر آن م تواند مبناي برنامهريزيها و سياستگذاري مناس در جهت الالح وضعيت و تيشرفت
زنان قرار گيرد.
بحث و نتيجهگيري
راهپارهاي که در اولويتهاي سالمت زنان در جمهوري اسمالم ايمرانع سياسمتهماع راهبردهما و راهپارهما
تيشنويس سند مل تيشنهاد شدهاند عبارتاند از :ارتقاي سط آگاه مادران و خانوادههاع آموزش سمالمت
و مهارتهاي زندگ در گروههاي هدف والدينع معلمان و دانش آمموزانع توسمعه و بهبمود کيفيمت خمدمات
تن ي خانوادهع بهبود مشارکت مردان در برنامههاي تن ي خانوادهع ارتقا علم و تخصصم ارائمهکننمدگان
خدمات بهداشت باروري و تن ي خانوادهع آموزش مهارتهاي زندگ و حل مسئله بمراي زنمان و ممردان در
گروههاي سن و آسي تذيرع اطالعرسان و ارتقا آگاه زنان در زمينه حقوق تپاليف و مسئوليتهاي آنمان
در خانواده و اجتماعع ارائه خدمات حمايت به مبتاليان اختالزت روان و خانواده آنانع بهبود خدمات تأمين
اجتماع افراد جامعه با تأکيد بر زنان آسي تذيرع توسعه فرهنگ ازدواج و تشپيل خانواده سال ع حفظ کيان
خانواده و تيشگيري از طالقع کاهش خشونت خانگ عليه زنانع بهبود مشارکت اجتماع و اشمتغال زنمان و
ارتقاي سالمت زنان آسي تذير فقير و سرترست خانوار و توانمندسمازي آنمان از طريمق اقمدامات و خمدمات
حمايت زز .
کليدواژه :سبک زندگ سال ع روابط خانوادگ ع روابط اجتماع ع زنانع ايران.

