
 12-68، ص 1931،  بهمن 1، جلد 02روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0042 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

50 

 

 بندرعباس شهر انیزندان خانواده یاجتماع سالمت یبررس

 

 

 

 دکتر ثمینه بهادری جهرمی ،ملیحه محمدی

 

 

 

 گروه علوم اجتماعی،واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباس،

 مسؤل(نویسنده  ) گروه علوم اجتماعی،واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباس،،دکتر ثمینه بهادری جهرمی

 

 

 

 اثیرت اساس این بر .بندرعباس بود شهر زندانیان خانواده اجتماعی سالمت بررسی تحقیق این هدف:  چکیده

 به اجتماعی مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی: چهارگانه اجتماعی متغیرهای

 خانواده پژوهش کلیه این آماری جامعه. گرفت قرار بررسی مورد اجتماعی سالمت بر مستقل متغیرهای عنوان

نفر که از طریق  920 نمونه نفر نفر بوده اند و حجم 0022که شامل  4931 سال در بندرعباس شهر زندانیان

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که . شدند انتخاب ساده تصادفی روش فرمول کوکران برآورد گردیده بودبه

درصد و  39( زندانیان خانواده )سالمت اجتماعیمتغیر وابسته پرسشنامه(  90ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه )

همبستگی و  ضریب شامل آماری هایروش دست آمد.درصد به 30طور کلی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به

 رشیپذو متغیر  002/2ی اجتماعی با بتایهمبستگ متغیر داد نشان های تحقیق یافته. اندبوده رگرسیون تحلیل

اند بر متغیر سالمت اجتماعی موثر توانسته 446/2 ی با بتایاجتماع مشارکت و متغیر 960/2با بتای  یاجتماع

 ی داشته است.اجتماع رشیپذرا  ریتأثواقع شوند و بیشترین 

 .و سالمت اجتماعی یاجتماع مشارکت ،یاجتماع رشیپذ ،یاجتماع انسجام ،یاجتماع یهمبستگ ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 مقدمه

با مفهوم سالمت روانی ارتباط تنگاتنگی دارد و بعضاً افراد این دو را یکی دانسته و به جای یکدیگر  4مفهوم سالمت اجتماعی 

بکار می برند اما شاید زمانی که کمی دقیقتر بشویم خواهیم دریافت هرچند معنا و مفهومی که هر دو کلمه در ذهن آدمی 

 تر شد و بین این دو واژه تمیز قائل شویم.برای نوع بشر می باشد لذا باید دقیق کنند مبحث سالمت و آن هممتبادر می

                                                           
1- Social health 
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شاید بدیهی ترین تفاوتی که بتوان برای مفهوم سالمت اجتماعی و سالمت روانی درنظر گرفت مفهوم سطح باشد. مفهوم سالمت 

ین می نماید و نمی توان آن را به جامعه نسبت روانی در سطح خرد و فردی مطرح می باشد و کارکرد افراد را در سطح فردی تبی

گیری آیتم های سالمت در سطوح فردی، گروهی داد اما مبحث سالمت اجتماعی در سطح کالن با نظارت بر رفتار انسانی و اندازه

 و اجتماعی مطرح می شود.

اد جسمی و روانی سالمت مورد سال پیش در کنار ابع 12سالمت اجتماعی واژه جدیدی نیست، بلکه مفهومی است که حدود 

مترادف شد و « درجه عملکرد اعضای جامعه»مفهوم سالمت اجتماعی با  4330توجه قرار گرفته است. برای اولین بار در سال 

هایی در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی، سالمت فردی و میزان شاخص سالمت اجتماعی شکل گرفت. کم کم با طرح پرسش

فرد در جامعه براساس این استدالل مطرح شد که سالمت امری فراتر از بیماری و قابلیت های کارکردی فرد فعالیت و عملکرد 

 است.

)مثالً دیدار با دوستان( و و در ارتباط با تعامالت میان فردی « فرد»سنجش محتوای سالمت اجتماعی ابتدا از طریق تمرکز بر 

گیری آن، ارکان عینی )مثالً تعداد دوستان( ورد سنجش قرار گرفت و در اندازهمشارکت اجتماعی )مانند عضویت در گروه ها( م

به بعد،  4330و ذهنی )مانند کیفیت روابط دوستانه( هر دو در تعریف منظور شده بود. حوزه سالمت اجتماعی از سال های 

ای صنعتی گرایش خاصی را در دو بعد عالوه بر نگرش کلی و عامی که بر کیفیت سالمت در میان تمام افراد دارد، در کشوره

دربرگیرنده زمینه های اقدام اجتماعی « ارتقای سالمت»سالمت روانی و نیز سالمت اجتماعی آغاز کرده است. به این ترتیب 

 برای توسعه سطح سالمت است.

لم زندگی و اقدام اجتماعی ها توسعه شیوه های ساپذیر است که یکی از آنارتقای سطح سالمت براین اساس از دو طریق امکان

پذیر سازد. موضوع اول دربرگیرنده برای سالمت است و دیگری ایجاد شرایطی است که زیستن در یک حیات سالم را امکان

توانمندسازی انسان ها از طریق آگاهی ها و مهارت های ضروری برای یک زندگی سالم است )آموزش مهارت های زندگی( و 

به گونه ای است که سیاست های عمومی و برنامه های حامی سالمت عمومی را در گذاران بر سیاست موضوع دوم تأثیرگذاری

 سطح جامعه پیگیری کنند که پیشگیری از انحرافات اجتماعی از گسترده ترین ارکان این بخش است.

 

 پیشینه تحقیق  -1-

ما از کارهای دیگران می آموزیم و با مبنا قرار دادن بررسی پیشینه پژوهشی بر این فرض مبتنی است که شناخت تراکمی است. 

آوریم. تحقیق که هر فرد به صورت عملی انجام می دهد طوری نیست که که تحقیقات ها آثار جدیدی را تولید یا به وجود میآن

رک عملی فرد مشت دیگران را نادیده بگیرد و از خود شروع به وجود آوردن علمی جدید کند بلکه مستلزم این است که تحقیق

 های محققان دیگر.است بین فعالیت

دهد و محقق را با افکار متخصصان دیگر که تحقیقات و اندازهای تحلیل را وسعت میطور کلی مرور پیشینه تحقیق، چشمبه

ی توانست هایی نمکند. وجوه گوناگون تحقیق را که به تناندیشه هایشان ممکن است الهام بخش او در کار تحقیق باشند، آشنا می

ها پی ببرد برایش آشکار و نهایتن وی را در گزینش چهارچوب نظری مسئله تحقیقش کمک می نماید )کیوی و کامپنهود، به آن

4930.) 
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 خارجي تحقیقات -2-1-1

 در داروسازی میان دانشجویان در روانی -احساس سالمت اجتماعی هایکنندهتعیین»شان مطالعه ( در0242همکاران ) بل و

 کشورهای در داروسازی دانشجویان ایمقایسه در مطالعه سعی نفری 613 اینمونه در« لیتوانی و هند فنالند، بلژیک، استرالیا،

بیماری  که بود کسانی به نسبت داروسازی دانشجویان احساسسات بررسی هاآن ایمطالعه مقایسه اصلی هدف. برآمدند ذکر شده

 نسبت ایهکلیش صفات دانشجویان و احساسات بین مطابقتی بفهمند آیا که بودند در پی آن همچنین هاآن. دارند اسکیزوفرنی

 و اس دی اس اجتماعی فاصله مقیاس شده ذکر از کشورهای دانشجویان منظور بدین. دارد وجود روانی بیماران به شده داده

ها رالیاییاست میان در اجتماعی فاصله میانگین که بود این نشانگر نتایج. کردند را تکمیل ایکلیشه صفات سنجش مقیاس

 در. است 23/02صورت اشتراکی  به لیتوانی و استونی در سرانجام و 30/40، در هند 64/43، در بلژیک 20/40، در فالند 03/43

 توانستند ینم و دادند نشان نبودند، برخوردار روان از سالمت که کسانی یا روانی بیماران با را اجتماعی فاصله بیشترین میان این

 نتایج. داد می نشان 093/2بتای  ضریب با را اجتماعی فاصله کمترین بلژیک در نرخ این .کنند پنهان را خود غیرعادی رفتار

 .است بوده متفاوت گوناگون کشورهای بین در نیز روانی سالمت هایکنندهتعیین که بود آن حاکی از

جوانان  جسمی و روانی مشکالت خودگزارشی هایمقیاس و نفس به خودگزارشی اعتماد مقیاس های تا خواستند سوئدی

(YSR) نفس به اعتماد پایین بودن به جوان پرخاشگران در روانی مشکالت که است بوده آن از حاکی نتایج. کنند را تکمیل 

 ازب قربانی شدنشان احساس به هم و نفس به اعتماد بودن پایین به هم قربانیان در روانی مشکالت درحالی که می شود مربوط

ر پرخاشگ جوانان پرخاشگرانه هویت رشد موجب نفس به اعتماد که است حقیقت ی ایندهندهها نشانیافته همچنین. گرددمی

 .می شود

 در جسمی سالمت نفس، به اعتماد روانی، -سالمت اجتماعی بین رابطه»عنوان  با شان مطالعه در (0242) همکاران و لی ویلیام

 این. کردند بررسی را نفس به اعتماد و جسمانی روانی، سالمت سالمت بین رابطه« اکتشافی مطالعه یک چینی، جوانان میان

تعداد  که بود موضوع این یدهندهنشان است، شده انجام کنگ هنگ و چین متفاوت از مناطق جوان 4310 میان در که مطالعه

 به عتمادا که بود واقعیت این گر نیز بیان کلی نتایج. اندداده بروز خود از را افسردگی هاینشانه هنگ کنگی جوانان از معناداری

 .است اصلی کننده بینی پیش متغیر همچنین و دارد هاروانی آن و جسمانی سالمت با معناداری رابطه جوانان نفس

 نقش: دانشگاه دانشجویان در بین مواد مصرف و روانی -سالمت اجتماعی مطالعه شان برنزه کردن، در ( 0242) همکاران و موشر

 رآمدهب مواد از استفاده و وسواسی اختالل اضطراب، عالیم افسردگی، مداوم، کردن برنزه میان رابطهی بررسی در سعی« جنسیت

 هک در حالی است، داشته همبستگی وسواسی اختالل و اضطراب عالیم با معناداری صورت به برنزه کردن مردان، میان در. است

 .است نداشته معناداری ارتباط کردن برنزه با زنان در عالیم این

 بر درمان از منفی و تأثیرات مثبت ادراک: روانی -مسایل سالمت اجتماعی بهبود»شان مطالعه در (0242)همکاران  و کارتالوا

 باشد، کلینیکی مسایل راهنمایی به قادر که روانی سالمت از منسجمی نظریه که هستند مدعی«زندگی به دوباره بازگشت روی

 رتباطا عنوان به بازیابی زمینه ای نظریه مطالعه بودند، یافته باز را خود بهبودی که با کسانی مصاحبه 90 براساس .ندارد وجود

 رسیبر را زندگی به و بازگشت بهبود برای درمان از شده درک هاینقش راستا، این در مطالعه این. شد ساخته زندگی دوباره با

. شد ناختهش زندگی به بازگشت مانع عنوان به هم و کنندهعنوان تسهیل به هم ها،استراتژی دیگر با شده ترکیب درمان. می کند

 .شدند شناخته ارتباط کنندهآسان به عنوان درمان تغییر و سازیساده
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 کردندتا یسع( یاجتماع سالمت به یکردیرو با یروان سالمت و یاجتماع نظم) عنوان با یا مقاله در( 0223) ازید و بالنکو

 عزت ،یافسردگ زانیم مثل سالمت از یگرید یهاجنبه با یاجتماع نظم شاخص عنوانهب را یاجتماع سالمت ابعاد نیب ارتباط»

 مورد را تیرضا و یمنف و مثبت احساسات ،یاجتماع متقابل یهاکنش و یآنوم زانیم ت،یمحروم شده، درک سالمت نفس،

 (.0223، ازید و بالنکو)«دهند قرار یبررس

 انیم در اجتماع از درک ،یاجتماع مشارکت نیب ارتباط یابیارز به تا »کردند یسع یپژوهش در(0223)همکارانش ویکوگنانیک  

 (.0223، ارانشهمک ویکوگنانیک) «بپردازند یاجتماع سالمت بر ریمتغ دو نیا ریتاث و یرانیا و ییکایآمر ،ییایتالیا دانشجو جوانان

( ماساچوست بوستون در دانشگاه یدانشجو 404 یرو یاجتماع سالمت) عنوان با را یفیتوص یا لعه مطا 4330 سال در الروچ 

 یاصل یاهکنندهنییتع و یلیتحص نمره متوسط ت،یجنس ،یاجتماع سالمت تیوضع نیب ارتباط نییتع مطالعه هدف» داد، انجام

 ه،یذتغ ابعاد در یداریمعن نحو به دانشجو زنان. بود هاآن سالمت دهنده ارتقاء یزندگ سبک با سالمت در مرتبطریغ و مرتبط

 «داشتند مردان از یبهتر رفتار سالمت یدهندهارتقاء یزندگ سبک و سالمت مقابل در یریپذتیمسئول ،یفرد نیب روابط

 (.4903 همکاران، و مامورت)

 ،( 0242) همکاران و وارهام ،( 0242)همکاران  و کوک ، (0242) همکاران و مایرس ،(0242) همکاران و واگنر دیگر جانب از

 همکاران دلپیالر و ،( 0223) همکاران واتکینسو ،(0223)همکاران  و اجودا ،(0220همکاران) و ویلسون ،( 0223) همکاران و دان

 و رفتار فیزیکی، نژادی، سالمت و جنسیتی مشکالت زندگی، کیفیت بین رابطه به ،( 0220) همکاران مفیدی و ،(0220)

 .کرده اند توجه روانی -سالمت اجتماعی با وغیره اختالالت روانی استرس، پرخاشگری، اجتماعی، حمایت مذهبی، گیریجهت

 داخلي تحقیقات

 ( 4900)امیدیان وسیله ی به« دانشگاه یزد یان دانشجو در وشادکامی ی عموم سالمت وضعیت بررسی»عنوان  به پژوهشی

 جامعه سیپل افتیره بر دیتأک با یاجتماع تیامن و یاجتماع سالمت رابطه یبررس به یامقاله در( 4900) آرام سام... ا عزت 

 (.4900آرام، سام) پردازد یم محور

 

 اهدانشگ در یکارشناس مقطع در لیتحص به مشغول شاهد انیدانشجو یاجتماع سالمت زانیم سنجش) به( 4903) گنگرلو میمر

 (.4903 گنگرلو،. )پردازد یم( رشاهدیغ انیدانشجو یاجتماع سالمت زانیم با آن سهیمقا و ییطباطبا عالمه

 و شده ادراک یاجتماع تیحما ابعاد نیب رابطه یبررس) عنوان با یپژوهش 4906 سال در یعقوبی دیحم و یقائد نیغالمحس  

 (.4903 ،یعقوبی و یقائد. )دادند انجام( ییطباطبا عالمه و تهران دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو در یستیبهز ابعاد

 یاجتماع سالمت یبررس به انیدانشجو یاجتماع سالمت یبررس) عنوان با یپژوهش در( 4906) گرانید و تبار عبداهلل یهاد

 تبار داهللعب. )پرداختند( آنان یاجتماع کیدموگراف یرهاییمتغ با آن ارتباط و یبخش توان و یستیبهز علوم دانشگاه انیدانشجو

 (.4903 گران،ید و

 هر با یاجتماع هیسرما» که دادند نشان( مادران سالمت و یاجتماع هیسرما رابطه) یپژوهش مقاله در همکاران و یداد خواجه

 (.4903 گران،ید و یداد خواجه) «دارد یمعنادار رابطه یروان و یجسم سالمت بعد دو
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 مدل نظری تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار  مدل نظری تحقیق

 های پژوهشفرضیه

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و ی اجتماعیهمبستگ بین رسدمی نظر به -4

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی انسجام بین رسدمی نظر به -0

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی رشیپذ بین رسدمی نظر به -9

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی مشارکت بین رسدمی نظر به -1

 

 وش تحقیق ر

 باشد استفاده شده است. ترین روش تحقیقی در علوم اجتماعی که روش پیمایشی میدر انجام این تحقیق از متداول 

و اسنادی  ایدر این پژوهش سعی شده از هر دو روش گردآوری اطالعات استفاده کنیم. یعنی روش ما هم به صورت کتابخانه 

رتباط با موضوع مورد بحثمان و همچنین مقاالت و نشریات موجود های دانشجویان در انامهبوده و از اطالعات کتابخانه و پایان

 زندانیان خانواده به صورت میدانی تعدادی از ها؛ سعی شدههمچنین برای گردآوری اطالعات و داده وشده در این رابطه استفاده 

 ( را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. 4931)ر سال دبندرعباس  شهر

 ابزار گرداوری اطالعات 

محقق در این پژوهش سعی نموده است در روش میدانی از پرسشنامه، جهت گردآوری اطالعات استفاده نماید و در روش 

   ای از ابزار فیش برداری و جدول استفاده نماید.کتابخانه

 

 اجتماعی انسجام

 ی اجتماعیهمبستگ

 اجتماعی رشیپذ

 اجتماعی مشارکت

 اجتماعی سالمت
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 متغیرها

سالمت  ظر مان تحقیقات هم بستگی متغیر وابسته و مستقل معرفی نمی کند اما چون متغیر تاثیرپذیر و مورد با این که معموال در

اشد ب متغیر وابسته میسالمت اجتماعی خانواده زندانیان شهر بندرعباس است لذا  اجتماعی خانواده زندانیان شهر بندرعباس

متغیرهای مستقل به حساب به عنوان  یاجتماع مشارکت ،یاجتماع رشیپذ ،یاجتماع انسجام ،یاجتماع یهمبستگ متغیرهای

 می آیند.

 جامعه آماری 

 می باشد. 4931بندرعباس در سال  شهر زندانیان خانواده کلیهجامعه آماری در تحقیق حاضر 

 حجم نمونه

این تعداد  شدند.انتخاب  4931بندرعباس در سال  شهر زندانیان خانواده نفر از 0022حاضر تعدادبرای حجم نمونه در پژوهش  

 پذیر است که در ذیل به شرح کامل آن خواهیم پرداخت.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران امکان

 

 

 

Z= 36/4  D=  20/2  Q= 0/2  

P= 0/2   n= 920 

 نفر برآورد گردید. 920حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 

 گیریشیوه نمونه

 . است استفاده شده تصادفی گیرینمونهبرای بدست آوردن حجم نمونه از روش 

 اعتبار وپايايي تحقیق

 ایم:برای سنجش اعتبار و پایایی تحقیق به روش ذیل عمل کرده

 اعتبار روايي ابزار سنجش  

نجه بررسی دقیق س ترین روش آزمون اعتبار،اصلی های تجربی سنجش دارد.اعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرف

سنجد یا نه در این نظر را میرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعا مفهوم موردمفهوم در پ

پرسشنامه، مطابقت زیادی با  های موجود درتحقیق از روش اعتبار معیار و مالک استفاده شده است چرا که سواالت و گویه

 در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به اند.داشته که در این زمینه کار کردههائی نامههای پرسشنامه پایانسواالت و گویه

بررسی این امر پرداخته شده است. ضریب آلفای کرونباخ هر چه به یک نزدیک باشد قابلیت اعتبار مقیاس بیشتر است. ضریب 

درصد و ضریب آلفای کرونباخ  39( زندانیان نوادهخا پرسشنامه( متغیر وابسته )سالمت اجتماعی 90آلفای کرونباخ پرسشنامه )

 دست آمد.هدرصد ب 30پرسشنامه بطور کلی 

 ها مربوط به متغیر همبستگي اجتماعينتايج تحلیل روايي گويهجدول 

 ضریب روایی نام شاخص

 30/2 یاجتماع یهمبستگ
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اجتماعی مشاهده می گردد ضریب روایی متغیر  یهمبستگ همانگونه که در جدول نتایج تحلیل روایی گویه ها مربوط به متغیر

 می باشد که از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. 30/2معادل

 اجتماعي انسجام ها مربوط به متغیرنتايج تحلیل روايي گويه جدول 

 ضریب روایی نام شاخص

 31/2 اجتماعی انسجام

گردد ضریب روایی متغیر مشاهده می اجتماعی انسجام ها مربوط به متغیرگویههمانگونه که در جدول نتایج تحلیل روایی 

 می باشد که از اعتبار و روایی خوبی برخوردار است. 31/2معادل

 اجتماعي پذيرش ها مربوط به متغیرنتايج تحلیل روايي گويه جدول 

 ضریب روایی نام شاخص

 30/2 اجتماعی رشیپذ

 

گردد ضریب روایی متغیر می اجتماعی مشاهده رشیپذ ها مربوط به متغیرجدول نتایج تحلیل روایی گویهگونه که در همان

 می باشد که از اعتبار و روایی خوبی برخوردار است. 30/2معادل

 

 مشارکت اجتماعي ها مربوط به متغیرنتايج تحلیل روايي گويه جدول 

 ضریب روایی نام شاخص

 30/2 اجتماعی مشارکت

گردد ضریب روایی متغیر می مشاهدهاجتماعی  مشارکت ها مربوط به متغیرگونه که در جدول نتایج تحلیل روایی گویههمان

 می باشد که از اعتبار و روایی خوبی برخوردار است. 30/2 معادل

 نتايج تحلیل روايي گويه ها مربوط به متغیرسالمت اجتماعي جدول 

 ضریب روایی نام شاخص

 39/2 سالمت اجتماعی

 ضریب روایی متغیر معادل گرددها مربوط به متغیرسالمت اجتماعی مشاهده میگونه که در جدول نتایج تحلیل روایی گویههمان

 می باشد که از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. 39/2

 اعتبار ابزار سنجش

از اعتبار صوری استفاده شده است. منظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار در این تحقیق به منظور بررسی اعتبار ابزار سنجش 

(. در این تحقیق نیز از حضور اساتید برای 4900های پژوهش از طریق مراجعه به داوران است )ساروخانی، ها یا معرفشاخص

 گیری شده است.ها بهرهارزیابی مناسب بودن معرف

 طالعات های آماری تجزيه و تحلیل اتکنیک

رم ها از نها کلیه اطالعات به کامپیوتر منتقل شد، سپس برای پردازش، تجزیه و تحلیل آماری دادهآوری دادهبعد از مرحله جمع

 استفاده گردید.  04ورژن  SPSSافزارهای کامپیوتری 
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 به سطوح سنجش متغیرها از آمارهدر ابتدا توزیع فراوانی تمام متغیرها گرفته شد و برای تحلیل ارتباط دو متغیری با توجه 

 همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

 ن رابطه متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. یبرای تبی

 آمار توصیفي

 باشدیو... م انهیم ن،یانگینما، م لیاز قب یرمقادی و محاسبه ،یمیترس شیها، نماداده یبندو طبقه میتنظ 0یفیموضوع آمار توص

گروه، همان گروه را  کیاطالعات حاصل از  یفمورد بحث است. در آمار توصی جامعه یاعضا کیکایاز مشخصات  یکه حاک

 یفیاز سه روش در آمار توص ی. به طور کلشودیداده نم میجات مشابه تعمکند و اطالعات به دست آمده به دستهیم فیتوص

 :شودیها استفاده مداده یسازخالصه یبرا

 استفاده از جداول

 استفاده از نمودار

 ها باشند.از داده یمهم اتیدهنده خصوصخاص که نشان یریمحاسبه مقاد

 جدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر جنسیت

 درصد فراوانی فراوانی متغیر جنسیت

 4/09 006 زن

 3/46 00 مرد

 2/422 920 جمع

 

درصد مرد هستند. اغلب  3/46 درصد از پاسخگویان زن و 4/09 همانگونه که در جدول توزیع فراوانی جنسیت مشاهده می گردد

 دهندگان مرد هستند.پاسخ

 توزيع فراواني بر حسب متغیر جنسیت نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Descriptive statistics 
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 جدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر سن

 درصد فراوانی فراوانی متغیرسن

 0/99 421 سال 92تا  02بین 

 4/04 60 سال 12تا  94بین 

 3/03 30 سال 02تا  14بین 

 3/41 16 سال به باال 02

 3/33 923 جمع

 9/2 4 بی پاسخ

 2/422 920 کل

 4/04سن دارند و سال 92 تا 02 نیب درصد از پاسخگویان 0/99 همانگونه که در جدول توزیع فراوانی سن مشاهده می گردد

درصد از پاسخگویان  3/41 سن دارند و سال 02 تا 14 نیبدرصد از پاسخگویان  3/03 سن دارند و سال 12 تا 94 نیب درصد

درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخ  9/2 سن دارند. ضمنا 92تا  04دهندگان بین سن دارند. اغلب پاسخ باال به سال 02

 اند.نداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع فراواني بر حسب سننمودار 
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 جدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر مدرک تحصیلي

 درصد فراوانی فراوانی مدرک تحصیلی

 6/00 33 دیپلم

 4/10 410 فوق دیپلم

 9/00 30 لیسانس

 - - فوق لیسانس

 2/33 920 جمع

 2/4 9 بی پاسخ

 2/422 920 کل

 

درصد فوق  4/10 درصد از پاسخگویان دیپلم و 6/00 گردددر جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مشاهده میگونه که همان

دارای  دهندگاناند. اغلب پاسخدرصد از پاسخگویان لیسانس و هیچ کدام از پاسخگویان مقطع فوق لیسانس نبوده 9/00 دیپلم و

 اند.به این سوال پاسخ نداده درصد از پاسخگویان 2/4 مدرک فوق دیپلم هستند. ضمناً

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 توزيع فراواني بر حسب متغیر مدرک تحصیلينمودار 
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 همبستگي اجتماعيجدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر 

 درصد فراوانی فراوانی همبستگی اجتماعیمتغیر 

 4/90 33 کامال موافقم

 0/1 49 موافقم

 9/00 30 نظری ندارم

 9/00 30 مخالفم

 3/44 96 کامال مخالفم

 3/30 921 جمع

 9/4 1 بی پاسخ

 2/422 920 کل

 

درصد از پاسخگویان گزینه کامال  4/90 گرددمشاهده می همبستگی اجتماعی گونه که در جدول توزیع فراوانی متغیرهمان

درصد از پاسخگویان  4/90 نظری ندارم ودرصد از پاسخگویان گزینه  4/90 درصد از پاسخگویان گزینه موافقم و 4/90موافقم و 

دهندگان گزینه کامال موافقم را اند. اغلب پاسخدرصد از پاسخگویان گزینه کامال مخالفم را انتخاب نموده 4/90 گزینه مخالفم و

 اند.انتخاب نموده

 انسجام اجتماعي جدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر

 فراوانیدرصد  فراوانی متغیر انسجام اجتماعی

 0/32 040 کامال موافقم

 0/0 43 موافقم

 3/44 96 نظری ندارم

 0/6 04 مخالفم

 0/0 46 کامال مخالفم

 2/422 920 جمع

 

درصد از پاسخگویان گزینه کامال موافقم  0/32 گرددمشاهده می انسجام اجتماعي گونه که در جدول توزیع فراوانی متغیرهمان

درصد از پاسخگویان گزینه  0/6 درصد از پاسخگویان گزینه نظری ندارم و 3/44 درصد از پاسخگویان گزینه موافقم و 0/0 و

دهندگان گزینه کامال موافقم را انتخاب اند. اغلب پاسخدرصد از پاسخگویان گزینه کامال مخالفم را انتخاب نموده 0/0مخالفم و 

 اند.نموده
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 اجتماعي  بر حسب متغیر پذيرش جدول  توزيع فراواني

 درصد فراوانی فراوانی اجتماعی متغیر پذیرش

 2/69 431 کامال موافقم

 0/9 42 موافقم

 2/41 19 نظری ندارم

 1/42 90 مخالفم

 1/3 03 کامال مخالفم

 2/422 920 جمع

 

درصد از پاسخگویان گزینه کامال موافقم  2/69 گرددمشاهده می اجتماعي پذيرش گونه که در جدول توزیع فراوانی متغیرهمان

درصد از پاسخگویان گزینه  1/42درصد از پاسخگویان گزینه نظری ندارم و  2/41درصد از پاسخگویان گزینه موافقم و 0/9 و

خاب ا انتدهندگان گزینه کامال موافقم راند. اغلب پاسخدرصد از پاسخگویان گزینه کامال مخالفم را انتخاب نموده 1/3 مخالفم و

 اند.نموده

 اجتماعي مشارکت جدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر

 درصد فراوانی فراوانی یاجتماع متغیر مشارکت

 0/00 432 کامال موافقم

 2/4 9 موافقم

 2/41 19 نظری ندارم

 0/04 63 مخالفم

 4/0 00 کامال مخالفم

 2/422 920 جمع

درصد از پاسخگویان گزینه کامال موافقم  0/00 گرددمشاهده می اجتماعی مشارکت متغیرگونه که در جدول توزیع فراوانی همان

درصد از پاسخگویان گزینه  0/04درصد از پاسخگویان گزینه نظری ندارم و  2/41 درصد از پاسخگویان گزینه موافقم و 2/4 و

دهندگان گزینه کامال موافقم را انتخاب د. اغلب پاسخانمخالفم را انتخاب نموده درصد از پاسخگویان گزینه کامال 4/0 مخالفم و

 اند.نموده
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 جدول  توزيع فراواني بر حسب متغیر سالمت اجتماعي

 درصد فراوانی فراوانی سالمت اجتماعی

 6/33 093 کامال موافقم

 3/3 92 موافقم

 4/3 00 نظری ندارم

 2/4 9 مخالفم

 0/1 41 کامال مخالفم

 2/422 920 جمع

 

درصد از پاسخگویان گزینه کامال موافقم  6/33 مشاهده می گردد سالمت اجتماعيهمانگونه که در جدول توزیع فراوانی متغیر

درصد از پاسخگویان گزینه مخالفم  2/4درصد از پاسخگویان گزینه نظری ندارم و 4/3 درصد از پاسخگویان گزینه موافقم و 3/3 و

 ند.ادهندگان گزینه کامال موافقم را انتخاب نمودهاند. اغلب پاسخنمودهدرصد از پاسخگویان گزینه کامال مخالفم را انتخاب  0/1و 

 آمار استنباطي

از جامعه موردنظر بکار  گیری علمیاز طریق نمونه( میانگین جامعه) های آماراستنباطی به منظور برآورد پارامترهای جامعهروش

 . رودمی

 آزمون فرض

فرضیه آماری یک بیان مقداری درباره پارامترهای جامعه است و اصوال بدون داشتن . فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است

 .شودبیان می( HA) و فرض خالف( H0) فرضیه آماری به دو دسته فرض صفر. فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشواراست

 های آمار استنباطيآزمون

و تعمیم آن به جامعه ( نمونه) های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از یک گروه کوچکمونآز

ر این کار رفته دههای بآزمون. شوندگیری متغیرها به دوگروه پارامتری و ناپارامتری تقسیم میموردنظر با توجه به مقیاس اندازه

 .باشدیمو ضریب همبستگی و رگرسیون و در نهایت تحلیل مسیر ه واریانس یک طرفتحقیق شامل آزمون آنالیز 

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و یاجتماع یهمبستگبین  رسد می نظر فرضیه اول: به

 

 زندانیان خانواده اجتماعي سالمت و ياجتماع يهمبستگبین  همبستگي ضريب جدول آزمون آزمون

 متغیر همبستگی پیرسون آماره همبستگی

 ضریب همبستگی 004/2**

 سطح معناداری 224/2 یاجتماع یهمبستگ

 تعداد 921
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 ،دانیانزن خانواده اجتماعی سالمت ی واجتماع یهمبستگ بین شودیمگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان

درصد مورد  30برقرار می باشد. بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  004/2**رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی 

 .ردیگیمتایید قرار 

  .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی انسجام بین رسد می نظر فرضیه دوم: به

 زندانیان خانواده اجتماعي سالمت و اجتماعي انسجام جدول  آزمون ضريب همبستگي بین

 متغیر همبستگی پیرسون آماره همبستگی

 ضریب همبستگی -293/2

 سطح معناداری 133/2 انسجام اجتماعی

 تعداد 920

 

 ،زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی بین انسجام شودیمگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان

 .ردیگیمرابطه معناداری برقرار نمی باشد. بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار ن

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی پذیرش بین رسد می نظر فرضیه سوم: به

 زندانیان خانواده اجتماعي سالمت و اجتماعي پذیرش جدول  آزمون ضريب همبستگي بین

همبستگی  همبستگیآماره 

 پیرسون
 متغیر

 ضریب همبستگی 033/2**

 سطح معناداری 224/2 اجتماعی پذیرش

 تعداد 920

 ،نزندانیا خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی پذیرش بین شودیمگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان

درصد مورد  33برقرار می باشد. بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  033/2** رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی

 .ردیگیمتایید قرار 

 

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی مشارکت بین رسدمی نظر فرضیه چهارم: به

 زندانیان خانواده اجتماعي سالمت و اجتماعي مشارکت جدول  آزمون ضريب همبستگي بین

 متغیر همبستگی پیرسون آماره همبستگی

 ضریب همبستگی 042/2**

 سطح معناداری 224/2 اجتماعی مشارکت

 تعداد 920
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 ،انزندانی خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی مشارکت بین شودیمگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان

درصد مورد  33باشد. بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان برقرار می 042/2** رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی

 .ردیگیمتایید قرار 

 رگرسیون

ته و رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانس. گویندبینى در خصوص متغیر دیگر را رگرسیون مىکاربرد یک متغیر براى عمل پیش

 اجتماعی، امانسج اجتماعی، همبستگی :متغیرهای مستقل نظیر کند؛بینى مىمقادیر متغیر غیر مشخص دیگرى را پیشمشخص، 

بارت است گویند که عمیزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را ضریب رگرسیون نیز مى اجتماعی مشارکت اجتماعی، پذیرش

 . کندک واحد تغییر در متغیر مستقل بروز مىاز میزان تغییرى که در متغیر وابسته بر اثر ی

 جدول  نتايج آزمون تحلیل رگرسیون سالمت اجتماعي و متغیرهای مستقل

Method =Enter Enter روش ورودی متغیرها 

499/2R= ضریب همبستگی چندگانه 

a961/2=0R ضریب تعیین 

404/2Adj=0R ضریب تعیین تعدیل یافته 

31496/2S.E= خطای معیار 

100/12=aANOVA تحلیل واریانس 

b222/2Sig= سطح معناداری 

 

  اعی.اجتم مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، ثابت(، متغیرهای مستقل نظیر: همبستگی): بینی* پیش

اند بر سالمت اجتماعی با ضریب تعیین متغیرهای موثر توانسته شودیمگونه که در جدول آزمون تحلیل رگرسیون مشاهده همان
a961/2 به اندازه د انبینی کنند. به عبارتی متغیرهای مستقل موثر توانستهتغییرات موجود را پیشد درصa961/2  درصد از

متغیرهایی است که در این تحقیق لحاظ نشده ز تغییرات مربوط به سالمت اجتماعی را تبیین کنند و مابقی تاثیرات ناشی ا

 است.

 جدول  ضرايب آزمون تحلیل رگرسیون سالمت اجتماعي و متغیرهای مستقل

 متغیرهای مستقل T beta S.E bمقدار  سطح معناداری

 مقدار ثابت 009/4 403/2  932/0 224/2

 یاجتماع یهمبستگ 400/2 212/2 002/2 343/9 224/2

 یاجتماع انسجام -240/2 210/2 240/2 -990/2 312/2

 یاجتماع رشیپذ 001/2 203/2 960/2 100/1 224/2

 یاجتماع مشارکت 230/2 206/2 446/2 900/4 220/2
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ی اجتماع رشیپذو متغیر  002/2 ی اجتماعی با بتایهمبستگ متغیر گرددیمتحلیل رگرسیون مشاهده ل گونه که در جدوهمان

 ریأثتاند بر متغیر سالمت اجتماعی موثر واقع شوند و بیشترین توانسته 446/2 ی با بتایاجتماع مشارکت و متغیر 960/2 با بتای

 ی داشته است.اجتماع رشیپذرا 

 

 های پژوهشخالصه يافته

های زندانیان شهر خانوادهطور که در فصل اول نیز مشخص گردید هدف از انجام این پژوهش بررسی سالمت اجتماعی همان

نفر بوده است روش  920پژوهش کلیه خانواده های زندانیان شهر بندرعباس با حجم باشد. جامعه آماری این بندرعباس می

 آوری اطالعات جهت پیشینه تحقیق و سایر موارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.جمع

ای آماری که در فصل هنتایج حاصل از اجرای پرسشنامه سالمت اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته ضمیمه آن با کمک روش

 ها بحث شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.چهارم تحقیق از آن

اند. اکنون با های تحقیق در فصل دوم مشخص شدهاجرای این پژوهش با هدف بررسی چهار فرضیه صورت گرفت که فرضیه

ای نظری ذکر شده در فصل دوم تحقیق به ههای آماری فصل چهارم و نیز دیدگاهتوجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

  ها با تحقیقات قبلی می پردازیم.بحث در رابطه نتایج حاصله و رابطه آن

ر سالمت اجتماعی ب اجتماعی بر سالمت اجتماعی تاثیرگذار است، ولی انسجام فرضیه تحقیق بر این نظر استوار است که مشارکت

توان ادعا کرد که طور که نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان داد، مینبوده است و هماناجتماعی خانواده زندانیان تاثیر گذار 

 اجتماعی بر سالمت اجتماعی خانواده زندانیان تاثیر گذار است.  اجتماعی و پذیرش همبستگی

سطح جهان و نیز  طور که در فصل دوم تحقیق نیز بیان شده تمام تحقیقاتی که در رابطه با سالمت اجتماعی افراد درهمان

ر باجتماعی  جایگاهسالمت اجتماعی تاثیر گذار است و همچنین اجتماعی بر  کارآمدیتحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده 

 تاثیر گذار است و نتیجه بدست آمده در این تحقیق، موافق با تحقیقات قبلی است.خانواده زندانیان سالمت اجتماعی 

طور تاثیرگذار است، و همان زندانیان بر سالمت اجتماعی خانوادهاجتماعی  همبستگیتوار است که فرضیه تحقیق بر این نظر اس

ر تاثیخانواده زندانیان که نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان داد، می توان ادعا کرد که متغیرهای یاد شده برسالمت اجتماعی 

 گذار است.

طور که در فصل دوم تحقیق نیز بیان شده تمام تحقیقاتی که در رابطه با سالمت اجتماعی در سطح جهان و نیز تحقیقاتی همان

تاثیرگذار است، و نتیجه  خانواده زندانیان عوامل بر سالمت اجتماعیپذیرش و مشارکت اجتماعی که در داخل کشور انجام شده 

 موافق با تحقیقات قبلی است.دست آمده در این تحقیق نیز، همسو و هب

 نتايج تبیني تحقیق

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و یاجتماع یهمبستگبین  رسدمی نظر فرضیه اول: به

 

 ،انزندانی خانواده اجتماعی سالمت ی واجتماع یهمبستگ بین شدهمانگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده 

درصد مورد  30برقرار می باشد. بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  004/2** رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی

 .ردیگیمتایید قرار 
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  .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی انسجام بین رسدمی نظر فرضیه دوم: به

ابطه ر ،زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی بین انسجام دشهمبستگی پیرسون مشاهده گونه که در جدول ضریب همان

 .ردیگیممعناداری برقرار نمی باشد. بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار ن

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی پذیرش بین رسد می نظر فرضیه سوم: به

رابطه  ،زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی پذیرش بین شدهمانگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده 

درصد مورد تایید  33برقرار می باشد. بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  033/2** معناداری با احتساب ضریب همبستگی

 .ردیگیمقرار 

 .است برقرار رابطه زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی مشارکت بین رسدمی نظر فرضیه چهارم: به

 ،زندانیان خانواده اجتماعی سالمت و اجتماعی مشارکت بین شدگونه که در جدول ضریب همبستگی پیرسون مشاهده همان

درصد مورد  33برقرار می باشد. بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  042/2** رابطه معناداری با احتساب ضریب همبستگی

 .ردیگیمتایید قرار 

 رگرسیون

 اند بر سالمت اجتماعی با ضریب تعیینمتغیرهای موثر توانسته شدگونه که در جدول آزمون تحلیل رگرسیون مشاهده همان
a961/2 به اندازه د انتوانسته عبارتی متغیرهای مستقل موثربینی کنند. به تغییرات موجود را پیشد درصa961/2  درصد از

متغیرهایی است که در این تحقیق لحاظ نشده ز تغییرات مربوط به سالمت اجتماعی را تبیین کنند و مابقی تاثیرات ناشی ا

 رشیپذو متغیر  002/2 یی اجتماعی با بتاهمبستگ متغیر دیگرد تحلیل رگرسیون مشاهدهل گونه که در جدوهمان است.

اند بر متغیر سالمت اجتماعی موثر واقع شوند و توانسته 446/2 ی با بتایاجتماع مشارکت و متغیر 960/2 ی با بتایاجتماع

 ی داشته است.اجتماع رشیپذرا  ریتأثبیشترین 

 گیری کلينتیجه

مفهوم بسیار گسترده و اصول متعددی را شامل  همانطور که از تعاریف متعدد ارائه شده برای سالمت اجتماعی پیداست این

 توانند در پیدایش و عدم پیدایش سالمت اجتماعی تأثیرگذار باشند.شود. و عوامل بسیاری میمی

توان استنباط کرد این نکته است که: سالمت اجتماعی وابسته به متغیرهایی اما آنچه که از نتایج بررسی فرضیه این پژوهش می

 می باشند. اجتماعی اجتماعی و اعتماد حمایت اجتماعی و جایگاه اجتماعی و کارآمدی نظیر

 های تحقیقمحدوديت 

ای در شهر بندرعباس جهت تدوین پیشینه تحقیق اولین مشکلی است که محقق با آن کمبود منابع مطالعاتی و فقر کتابخانه -4

 برخورد کرده است.

 زاید.افجوار از جمله دانشکده علوم انسانی نیز بر مشکالت محقق میهای همگاههای دانشهمکاری نکردن مسئوالن کتابخانه -0

همکاری نکردن صادقانه خانواده زندانیان شهر بندرعباس در کامل کردن پرسشنامه بطور صحیح و ارائه آن به محقق نیز از  -9

 مشکالت اساسی تحقیق می باشند.
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 پیشنهادات

جوار انجام شود تا بتوان نتایج را با هم مقایسه کرد و نیز تأثیر مناطق در دیگر شهرهای همتحقیقاتی دیگر در همین راستا  -4

 جغرافیایی را نیز بررسی کرد.

ن بر میزا …متغیرهای متنوع دیگری همچون تعداد فرزند، سابقه کاری، وضعیت خانواده ها، عوامل محیطی، عوامل طبیعی و -0

 یرد.مورد مطالعه قرار گاجتماعی سالمت 

به منظور صحت بیشتر اطالعات از پرسشنامه هایی که حاوی سواالت دام یا تله هستند استفاده یا از مصاحبه تشخیصی  -9

 همراه با پرسشنامه سالمت عمومی و روانی استفاده شود.

 های دولتی انجام شود.تحقیقاتی در همین راستا در ارتباط با دیگر سازمان -1

 .جامعه و ،یاجتماع یزندگ به نسبت نوجوان و جوان نسل انیم در داریپا اعتماد رتقاءا حوزه در یبسترساز -0

 و جوان نسل نیب در داریپا و مستمر یاجتماع اعتماد تیتقو یراستا در پرورش و آموزش و یعال آموزش حوزه یزیربرنامه -6

 .نوجوان

 یهادستگاه یسو از خانواده داریپا مشارکت مختلف یهاعرصه تیتقو حوزه در یفرهنگ و یاجتماع یهااستیس نیتدو -3

 .جامعه در یاسیس یهاچالش از واهمه و ترس بدون ،یدولت ریغ و یدولت

 به هجامع اقشار تمام یزندگ تیفیک ارتقاء و یزندگ از تیرضا تیتقو حوزه در یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ریتداب اتخاذ -0

 .خانواده یاعضا یرو بر خصوص

 زابیسآ یرفتارها از یریشگیپ و یاجتماع رفتارها بر نظارت جهت یمعنو یباورها تیتقو حوزه در یفرهنگ داریپا یبسترساز -3

 .خانواده در

 .جامعه از نقطه هر در یرانیا خانواده یطبقات سطوح تمام یبرا یآموزش عدالت یبرقرار جهت داریپا یزیر برنامه -42

 .خانواده یاعضا انیم در مطلوب یاجتماع تعامالت تیتقو یبرا یاجتماع و یفرهنگ ،یآموزش یراهکارها نیتدو -44

 ها،تیخالق استعدادها، از یمندبهره و یریبکارگ پروش، یبرا جامعه مختلف یهاعرصه تمام در داریپا یهایزیربرنامه -40

 .خانواده یهمراه با نوجوان و جوان نسل یها یتوانمند

 .نوجوان و جوان نسل از داریپا یاجتماع یها تیحما جهت هاخانواده حوزه در یآموزش و یفرهنگ ریتداب اتخاذ -49

 از نجوا نسل انیم در میرمستقیغ و میمستق یریادگی حوزه در یروان و یمعنو ،یفرهنگ ،یآموزش یهایزیربرنامه نیتدو -41

 .نهاد مردم و یحکومت ،یدولت ،یآموزش ینهادها یسو

 ،یدولت زانیربرنامه ران،یمد یسو از جامعه یهاعرصه تمام در داریپا اعتماد شیافزا جهت شفاف یرساناطالع یساز بستر -40

 .خانواده یاعضا تمام یبا ،یحکومت و یردولتیغ

-نهیهادن جهت یردولتیغ و یدولت یهادستگاه یسو از میرمستقیغ و میمستق صورت به... و ،یآموزش ،یفرهنگ یزیربرنامه -46

 .خانواده یاعضا یاجتماع یهمبستگ تیتقو و یجمع روح یریپذ جامعه و یساز

 .یاجتماع رفاه و یروان شیآسا از یمند بهره جهت خانواده یبرا یروانشناخت ،یاجتماع یراهکارها و راهبردها، نیتدو -43

 و خانواده یهادغدغه رفع جهت نهاد مردم و یدولت ،یحکومت ینهادها یسو از یاجتماع ،یاقتصاد یهااستیس نیتدو -40

 ...(و ازدواج دار،یپا آموزش مسکن، اشتغال،.)جوان نسل
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