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Abstract 
This article examines the impact of "Prisoners Support Association" service" on 
the performance of prisoners' families in Tehran province and its objectives are 
to assess the impact of services "welfare and livelihood", "cultural and 
educational", "employment and vocational training", "health and medical", 
"Education and counseling" on the performance of prisoners' families. In the 
theoretical framework, Hill Prisoner Family Crisis Theory, The McMaster Family 
Theoretical Model of Family Performance, Social Support Models Including 
Direct Impact, Indirect or Impact, Weiss Model, Duty Assignment, Compensatory 
Hierarchy, Loss, Identity Accumulation and Model "Optimal matching Model of 
stress and social support" was examined . This research is of "quantitative 
research" based on "survey method" and "questionnaire tool". The instruments 
include the researcher-made questionnaire "Prisoner Support Association 
Services" and the standard Epstein Family Performance Assessment 
Questionnaire (FAD). The statistical population includes all families covered by 
the services of the Prisoners Support Association in Tehran province (3400 
families), of which 384 people were selected as a statistical sample based on 
stratified random sampling and research questionnaires were completed in the 
winter of 2021.The Findings showed that "material and livelihood", "cultural and 
educational", "employment and vocational training", "health and medical" and 
"educational and counseling" services have positive effects on the performance 
of families of prisoners in Tehran province. The structural equation model also 
showed the variables "Support Association Services", "Economic and Social 
Status" and "Family Profile" on the subscales of "Problem Solving", "Roles", 
"Affective Responsiveness", "Communication", "Affective Involvement", 
"Behavioral control" and "General Functioning" have positive effects. Therefore, 
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the families of prisoners in the components of "welfare and livelihood", "cultural 
and educational", "employment and vocational training", "health and medical" and 
"education and counseling" need the support and assistance of support 
institutions such as the "Prisoners Support Association" to part Recover from the 
challenges and threats posed by the lack of a head of household. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
This article examines the impact of 
"Prisoners’ Support Association services " 

on the performance of prisoners' families 
in Tehran Province and its objectives are 
to assess the impact of "welfare and 
livelihood", "cultural and educational 
services", "employment and vocational 
training", "health and medical services", as 
well as "education and counseling" on the 
performance of prisoners' families. In the 
theoretical framework, Hill’s Prisoner 
Family Crisis Theory, The McMaster 
Family’s Theoretical Model of Family 
Performance, and Social Support Models 
including direct and indirect impact, 
Weiss Model, Duty Assignment, 
Compensatory Hierarchy, Loss, Identity 
Accumulation and "Optimal matching 
Model of stress and social support" were 
examined. 

Problems that arise for family members 
as a result of the imprisonment of one 
parent, especially the father, may be 
economic, social, cultural, or legal. For 
example, in the area of economic 
problems, since most of the families of 
prisoners have lost their guardians and are 
often from disadvantaged families, their 
most important priority is economic and 
livelihood issues such as food, clothing, 
rent, housing and transportation and living 
expenses. In addition, health issues are a 

major part of the problems of such 
families. Funding for children's education 
is also something that should not be 
overlooked. In the field of social problems, 
we can mention the shame and withdrawal 
from the crowd due to the presence of a 
prisoner in the individual's family, the 
pessimistic view of those around the 
prisoner's family, limiting the relationship 
with the prisoner's family and even 
labeling. The imprisonment of the head of 
the family, in addition to being labeled 
"imprisoned" after his imprisonment after 
finding a job, causes many psychological 
problems for the prisoner's family, as the 
families of the prisoners are unwanted 
victims of crime. In the field of cultural 
problems, moral and educational problems 
will arise, and the children of these 
families will inadvertently be exposed to 
various harms, including dropping out of 
school and a tendency to delinquency. 

Previous research (Baghi and Mousavi, 
2017; Azamazadeh & Moshtaghian, 2013; 
Jafari & Nikpour, 2007; Rastegar 
Anarmarzi, 2007; Zahedi Asl & Rajeian, 
2016) show that the consequences of 
imprisonment for a family are widespread 
and harmful and if the prisoners' families 
are not protected, the reproduction of the 
cycle of social harm and the repetition of 
crime will be inevitable . 

The range of issues and problems of 
prisoners' families shows that after the 
imprisonment of the head of the 
household, most of the challenges and 
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threats become more prominent and 
seriously affect the mental health and 
quality of life of family members and 
relationships between family members 
and disrupt the functional dimensions of 
the family. Impaired family functioning 
and the decline in the quality of 
relationships between members, as well as 
successive conflicts, create serious 
problems and threats in the function of the 
family . 

Based on the domestic and foreign 
research backgrounds as well as the 
presented theoretical framework, the 
main hypothesis of this research is: 

"Prisoner Support Association services" 
affect the "family performance" of the 
families of the prisoners covered. 

2. Methods 
The present study is "quantitative", based 
on "survey" and uses questionnaire to 
collect data. Research tools include a 
researcher-made questionnaire including 
the independent variable of "Prisoners' 
Support Association services" with 
subscales of "material and livelihood", 
"cultural and educational services", 
"employment and vocational training", 
"health care" and "education and 
counseling". Using the "Likert Scale" and 
the standard Epstein Family Performance 
Scale (FAD), the dependent variables were 
measured. The "statistical population" 
includes all families covered by the 
“Prisoners' Support Association” in Tehran 
Province (3400 families), out of which 384 
people were selected as a statistical 
sample using "stratified random sampling" 
method. The families are in the cities of 
Tehran Province. 

The "Family Performance" (FAD) 
dependent variable is a 60-item 
questionnaire developed by Nathan. b. 
Epstein, Lawrence M. Baldwin, and Devon 
S. Bishab. This pattern determines the 
structural, occupational, and interactive 
characteristics of the family and identifies 
six dimensions of family functioning. It 
also identifies the family's ability to adapt 
to the scope of family responsibilities on a 
four-point Likert scale from strongly agree 
(1) to agree (2), disagree (3), and strongly 
disagree (4). The subscales of "family 
performance" are: 

1- "Problem solving": The family's ability 
to solve the problem in such a way that 
effective family interactions continue. 

2- "Communication": communication 
means how the family exchanges 
information; Researchers and authors 
have divided communication into verbal 
and non-verbal. 

 3. "Roles": Repetitive patterns of 
behaviors through which individuals 
perform family actions. 

4- "Affective Responsiveness": refers to 
the degree and quality of interest and 
concern of family members towards each 
other. 

5- "Affective Involvement": refers to the 
level of participation and cooperation of 
family members. 

6- "Behavioral control": Behavior 
control is a model that the family adopts to 
manage behavior in three situations 
(physical, psychological-biological, social). 

7- "General family function": Other 
functional dimensions of the family that 
were designed in the developed model of 
the tool. 

In addition to the interventions of the 
“Prisoners’ Support Association”, the 
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variables of economic and social status 
(income, housing, occupation, place of 
residence, education) as well as personal 
characteristics (age of the prisoner's 
spouse, family size, illness, addiction, 
history of imprisonment) and other 
independent variables affecting the 
dependent variable of "family function" 
have been measured. 

3. Results 
The degree of significance of the 
relationship between "family 
performance" and "Support Association 
Services" of families covered by Tehran 
Province is equal to (0.000), showing that 
there is a significant correlation between 
these two variables. The correlation 
coefficient between these two variables is 
equal to 0.607, which shows a positive and 
moderate correlation between "Support 
Association Services" and "Family 
Performance" in families covered by the 
“Prisoners’ Support Association in” Tehran 
Province. Significance of the relationship 
between the weekly subscales of "problem 
solving", "communication", "roles", 
"affective responsiveness", "affective 
involvement", "behavioral control" and 
"general family performance" with the 
variable of "family performance" is less 
than (0.05), showing a significant 
correlation between the subscales of 
"Family Performance" and "Support 
Association Services" of the covered 
families in Tehran province. 

The results of this study are in line with 
Hill's crisis theory; Based on Hill's "crisis 
theory", the components of "being affected 
by a stressful event" (imprisonment), 
"disorganization" (financial problems, 
emotional distress and stigma), "recovery" 

(changes in job or place of residence, 
asking for help from organizations), 
"support" and "readjustment" (if the head 
of the household is released from prison) 
are the consequences of the head of the 
household's imprisonment. The results of 
this study are also in line with the views of 
"Cohen" and "Wales" regarding the effect 
of "material and livelihood support" in 
reducing problems in the families of 
prisoners, the views of "Barara" and "Inley" 
and "network theory", "Direct and Indirect 
Impact Models” or “Impact Hypothesis", 
"Weiss Model", "Loss Model", "Identity 
Accumulation Model", "Support Model", 
and "Katrona" and "Shur". 

4. Conclusion 
Any action plan to improve the quality of 
life of prisoners' families and increase 
family performance in them, first of all, 
requires a fair change in policies in the 
field of economic, social and educational 
justice; "Social justice" and "balanced 
distribution of wealth" provide the 
necessary conditions for the promotion of 
individual, family and social "resilience" of 
citizens. Only then we can expect the high 
number of prisoners to enter 
penitentiaries to be reduced, i.e., 
addressing the root causes and 
empowering citizens through policies 
based on "strengthening social justice 
approaches." If the primary interventions 
are done fairly, we can expect secondary 
interventions such as the services of the 
"Prisoners’ Support Association" to 
improve the quality of life and improve the 
performance of prisoners' families. 

With coordinated and coherent 
planning, the "Prisons Organization" can 
plan for the prisoner and fulfill the new 
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mission of the prison, which seeks to train 
and reform the prisoner to prepare him for 
safe entry into society, but more 
importantly, the functioning of support 
institutions such as the “Prisoners’ 
Support Association”. It is the prisoner 
who plays a key role in preventing an 
increase in the number of criminals and 
victims of crime. The self-made or 

structured family situation of the prisoner 
determines the life course of the prisoner 
and his family. However, interventions 
such as the services of the "Prisoners’ 
Support Association" and support 
institutions can improve the quality of life 
and make wiser choices for the prisoners' 
families and reduce potential life 
challenges. 
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 چکیده
  مورد   را  تهران  استان  زندانیان  یخانواده  عملکرد  بر  زندانیان  حمایت  انجمن  خدمات  تاثیر   مقاله  این

  ، «تربیتی   و  فرهنگی»  ،«معیشتی  و  مادی»  خدمات  تاثیر  سنجش  آن،  اهداف  و  داده  قرار  بررسی
 هایخانواده  عملکرد  بر  «ایمشاوره  و  آموزشی»  و  «درمانی  و  بهداشتی»  ،«آموزیحرفه  و  اشتغال»

  عملکرد   نظری  الگوی  ،«هیل»   زندانی  یخانواده  بحران   تئوری  نظری،  چارچوب   در.  است  زندانیان
  یا   غیرمستقیم   تاثیر  مستقیم،  تاثیر  ؛  شامل؛  اجتماعی  حمایت  هایمدل  ،«مسترمک»  خانواده

 مدل »  و  هویتی  انباشت  فقدان،  جبرانی،  مراتبسلسله  وظیفه،  تخصیص   ،«ویس»  مدل  گیر،ضربه
 پژوهش » نوع از تحقیق این.گرفت قرار بررسی  مورد  «اجتماعی حمایت و استرس مناسب چینیهم

  شامل   ابزارها.  باشداستمی  مبتنی  «پرسشنامه  ابزار»   و  «پیمایش  روش»  بر   مبتنی  ،«کمّی
  سنجش   استاندارد  یپرسشنامه  و  «زندانیان  حمایت  انجمن  خدمات»  ساختهمحقق  یپرسشنامه

 پوشش   تحت  هایخانواده  یهمه  شامل  آماری  یجامعه.  است(  FAD)  «اپشتاین»  خانواده  عملکرد
  بر  مبتنی نفر 384 تعداد که است( خانواده 3400) تهران استان در زندانیان حمایت انجمن خدمات

 در  تحقیق  هایپرسشنامه  و  گردید  انتخاب  آماری  ینمونه  عنوانبه  «ایطبقه  تصادفی  گیرینمونه»
  ، «تربیتی  و  فرهنگی»  ،«معیشتی  و  مادی »   خدمات  داد  نشان  هایافته.گردید  تکمیل  1399  زمستان

 هایخانواده  عملکرد  بر  «ایمشاوره  و  آموزشی»  و  «درمانی  و  بهداشتی»  ،«آموزیحرفه  و  اشتغال»
 متغیّرهای   داد  نشان  نیز  ساختاری  ی¬معادله  مدل.  دارد  مثبت  تاثیرات  تهران  استان   زندانیان

  های مقیاسخُرده  بر  «خانواده  مشخصات»  و  «اجتماعی  و  اقتصادی  پایگاه»  ،«حمایت  انجمن  خدمات»
 عملکرد »  و  «رفتار  کنترل»  ،«عاطفی   آمیزش»  ،«ارتباط»  ،«عاطفی  همراهی »  ،«هانقش»  ،«مشکل  حلّ »

 و  مادی»  هایمولفه  در  زندانیان  هایخانواده  رو،  ازاین  لذا.  دارد   مثبتی  تاثیرات  «خانواده  کلی
 و  آموزشی»  و  «درمانی   و  بهداشتی»  ،«آموزیحرفه   و  اشتغال»   ،«تربیتی   و  فرهنگی»  ،«معیشتی

 کلیدواژه ها: 
  انجمن" ،"خانواده عملکرد"

  خدمات ،"زندانیان حمایت
 ،"آموزیحرفه" ،"مادی"
 ".درمانی و بهداشتی"
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های تحت پوشش  تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده . پهلوان منوچهرو   اسفجیر  عباسی اصغر علی ، اندارگلی  اسالمی عنایت
 استان تهران 

  هستند   «زندانیان  حمایت  انجمن»   جمله  از  حمایتی   نهادهای  مساعدت  و  حمایت  نیازمند  «ایمشاوره
 . گردد ترمیم خانواده سرپرست فقدان از ناشی تهدیدات و هاچالش از بخشی تا

 

 مقدمه 1
  عامل   و  مجازات  یک  عنوان   به  حبس  دیرباز  از

  به   هاحکومت   که  بوده  گریزقانون   افراد  برای  بازدارنده
  آن   از   جامعه از  نابهنجار  افراد   داشتننگه   دور   منظور

  نیز   و   کشورها   جمعیت   افزایش   اما  اند،نموده   استفاده
  تعداد   گردید  موجب  جامعه  در  جُرم  مصادیق   افزایش 
  صرف   هنگفتی   مبالغ  ساالنه  و   یافته  افزایش  زندانیان

  از   گردد؛  انیانزند  از  نگهداری  و  هازندان  فضاسازی
  نیز(  فرزندان  و   همسر)  زندانیان   هایخانواده   طرفی

  جرایم   ارتکاب  و   اجتماعی   هایآسیب   فقر،  معرض  در 
  دامن   معضالت  و  مشکالت  به  و  گرفته  قرار  دیگر 

خود  این  که  اندزده   مسائل   بازتولید  موجب  امر 
  بروز   و  زندانیان  تعداد  افزایش  و  اجتماعی

 .است گردیده دیگر هایناهنجاری 

و   والدین  از  یکی  حبس  اثر  بر  که  مشکالتی 
پیش   خانواده  اعضای  برای  خانواده  پدر  بخصوص 

یا  می اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  آید ممکن است 
حوزه  در  مثال،  برای  باشد.  مشکالت  حقوقی  ی 

خانواده  اغلب  که  آنجا  از  زندانیان،  اقتصادی،  های 
داده  دست  از  را  خود  و  سرپرست  از  اند  غالباً 

مهم خانواده  هستند،  نیز  جامعه  محروم  ترین  های 
ها مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله؛  آناولویت  

اجاره  پوشاک،  و  خوراک،  و ذهاب  ایاب  و  ی مسکن 
به   مربوط  مسائل  آن،  بر  عالوه  است.  زندگی  خرج 

ای از مشکالت این  بهداشت و درمان نیز بخش عمده
خانواده  تأمین  قبیل  تحصیل هزینههاست.  های 

دور   نظر  از  نباید  که  است  مواردی  از  نیز  فرزندان 
حوزه  در  می داشت.  اجتماعی،  مشکالت  به  ی  توان 
علت وجود زندانی  گیری از جمع به شرمساری و کناره

به خانواده   اطرافیان  بدبینانه  نگاه  در خانواده فرد، 
رابطه  قطع  و  کردن  محدود  با  زندانی،  اطرافیان  ی 

ز  انزوای  خانواده  برای  را  زمینه  که  کرد  اشاره  ندانی 
از   آنها  اجتماعی  طرد  نهایت  در  و  زندانی  خانواده 

کند. جامعه و حتی برچسب زنی به آنان را فراهم می 
زندانی شدن سرپرست خانواده عالوه بر اینکه بعد  
از زندان، موجب برچسب خوردن »زندان رفته« در  

شغل بود،  هنگام  خواهد  وی  برای  باعث  یابی 
ی زندانی  مشکالت روحی و روانی عدیده برای خانواده 

خانواده می که  چرا  قربانیان  شود؛  زندانیان،  های 
حوزه  در  هستند.  جُرم  مشکالت  ناخواسته  ی 

تربیتی، می و  اخالقی  توان گفت درصورت  فرهنگی؛ 
حمایت  و  نبود  اخالقی  الگوهای  و  فرهنگی  های 

ها ناخواسته  واده عاطفی در خانواده، فرزندان این خان 
های متعدد از جمله ترک تحصیل  در معرض آسیب 

 و گرایش به بزهکاری قرار خواهند گرفت. 

  با   هماهنگی   در  آن  توانایی   به  خانواده   عملکرد
  بین   همبستگی   تعارضات،  و   تضادها  حل  تغییرات،

  انضباطی،   الگوهای  اعمال   در  موفقیت  و  اعضاء
  اصول   و  رراتمق  اجرای  افراد،  بین   مرز   و   حد  رعایت 
  سیستم   کل  از   حفاظت  هدف  با  نهاد  این   بر  حاکم

  در   کیفی   و   کمّی   تغییرات.  است  مربوط   خانواده 
  متفاوت   اجتماعی  رفتارهای  ایجاد  باعث  فوق  فرایند

ومی   خانواده  در   تواندمی   اینکه  رغم  به   گردد 
  مشکالت   باشد  افراد  رفتاری  سالمت  برای  ایپشتوانه

:  1383همکاران،    و  کدیور)كند.    ایجاد  خاصی  رفتاری
و    جدیدترین  از  یکی  »سرکامپلکس«   الگوی  (.98

  از   ترکیبی )خانواده    رفتاری  الگوهای   مندتریننظام
  ارزیابی   هایمقیاس  و   خانوادگی  هایسیستم

 یوسیله   به  که  است (  خانواده   سازگاری   و  وابستگی
  کار   به  هاخانواده  توصیف برای همکاران   و  »اولسون«

  از   استفاده  با  الگو  این   در.  است  شده  گرفته
  ، (پیوستگی)   انسجام  ابعاد   در  که  بندیطبقه

  هایسنخ   شود،می   انجام  ارتباطات  و  پذیری انطباق
  شامل   هاسنخ   شود. اینمی   داده  تشخیص   خانوادگی
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هستند.    افراطی   و   میانی   متعادل،  هایخانواده 
 (.69: 1999)اولسون،  

های  شرایط زندگی خانواده از آنجا که وضعیت و  
گره  و  نامطلوب  معموالً  مسئله زندانیان  با  ی خورده 

(  519:  1396فقر و محرومیت است )باقی و موسوی،  
مسائل آنان نه مقطعی، بلکه دیرپاست که صرفاً و  

دهد،  تنها به علت حبس عضوی از خانواده رخ نمی 
با   خانواده  انطباق  فرایند  و  زمان  طی  در  بلکه 

نیز می ی  مسئله گردد،  حبس  نوساناتی  دارای  تواند 
و می اقدامات  نیازمند  شدت  به  که  دریافت  توان 

سازمان  و  نهادها  و  خدمات  حمایتی)دولتی  های 
تا در  1393آزاده،  غیردولتی( جامعه هستند )اعظم  )

انواع   دچار  خانوار  سرپرست  حضور  عدم  تنگنای 
ها نشوند و خود و اطرافیان خود و در نهایت  لغزش

های ناشی از حبس ننمایند.  جامعه را درگیر آسیب
 (. 1386پور، )جعفری و نیک 

  و   ماده   30در  زندانیان  حمایت   انجمن   اساسنامه
  اجالس   هیجدهمین   و   دویست   در   تبصره  یک 

  تصویب   به   11/12/1360  مورخ  قضائی  شورایعالی 
وظایف.  است  رسیده   از   حمایت  انجمن  برخی 

 : از عبارتند زندانیان

 زندانیان؛ خانوده  به  کمک -الف

 زندانیان؛  وارشاد  واصالح شخصیت بازسازی  -ب

 زندانیان؛ به ای حرفه آموزش  جهت  در  کمک - ج

  با   آزادی   از   پس   زندانیان  اشتغال   به   کمک   - د
 مالی؛  کمک  یا  شغلی  فرصتهای یتهیه

  درمان،   و  بهداشت  وضع   بهبود  در  مساعدت  -ه
تشویق و    وزرشی،   فرهنگی،  هایفعالیت   ترغیب 

 ها؛زندان  آموزشی و ایحرفه

مددکاران،   خدمات  از  استفاده  -و   اطباء، 
  و   حرفه  و   تخصص   صاحبان  و  آموزگاران  مهندسان،

  پاداش   پرداخت  و   زندانیان  وضع  بهبود   جهت   در  فن
 آنها؛  به خدمت  خرید

  با   انجمن   درآمد   افرایش   برای  تالش   - ز
  کمک   جلب   و   انتفاعی   و   اقتصادی   هایفعالیت

دولت.    و  حقیقی   و   حقوقی  موسسات  و  اشخاص
 )اساسنامه انجمن حمایت زندانیان(.

بر  مطالعه افراد  شدن  زندانی  تاثیرات  ی 
برنامهخانواده  جهت  از  هم  براي  هایشان  ريزي 

بازگشت زندانیان به زندگي اجتماعي بدون تنش و  
در   منفی  پیامدهای  كنترل  بابت  از  هم  و  جُرم 

ّ خانواده  اهمی از  زندان ها  در  است.  برخوردار  های  ت 
ها و مداخالت متعدد آموزشی، فرهنگی،  ایران برنامه 

اعتقادی و مذهبی و روانشناختی برای زندانیان انجام  
ی آنها اصالح و کنترل زندانیان  شود که هدف همه می

آموزش  زندان،  مسئوالن  فرض  طبق  بر  و  است.  ها 
زندان می  درون  به خویشتن مداخالت  از  دتواند  اری 

جُرم توسط زندانيان رها شده از زندان بيانجامد. اين  
شود كه با دانش  اهداف وقتي به واقعيت نزديك مي 

ی زندانيان و  جانبه دربارهو مطالعات بنيادين و همه 
 هایشان همراه باشد.  خانواده 

های زندانیان  ی مسائل و مشکالت خانواده گستره
پرست خانوار،  دهد پس از زندانی شدن سرنشان می 

چالش عمده  پُررنگ ی  تهدیدات  و  و ها  شده  تر 
سالمت روان و کیفیت زندگی اعضای خانواده و نیز  
جدی   مشکالت  با  را  خانواده  در  افراد  بین  روابط 

می  مختل  مواجه  را  خانواده  عملکردی  ابعاد  و  کند 
سازد. اختالل در عملکرد خانواده و نزول کیفیت  می

نیز  و  اعضاء  باعث  کشکمش   روابط بین  پیاپی،  های 
ی عملکردی  خلق مسائل و تهدیدات جدی در حوزه 

 شود. خانواده می 

  باید   هاخانواده   این  از   حمایتی  اقدامات  بنابراین
  تا   اقتصادی  مشکالت  رفع   از  هازمینه  یهمه  شامل

.  باشد...  و  روانی   و   جسمی   سالمت   و   فرهنگی   مسائل
  شاهد   هاخانواده   این  از  حمایت  عدم  در صورت  زیرا

  تحصیل   ترک  زندانیان،  همسران   طالق  چشمگیر  رشد
  گرایش   روانی،  و  اجتماعی  هایناهنجاری   فرزندان،

  گریتکدی   و  کاذب   مشاغل  به  خانواده   اعضای
  درآورد   صدا  به  را  خطر  زنگ   این  باید   و  بود   خواهیم

  از   توجهی  قابل  تعداد  ورود   شاهد  باید  آتیه  در  که
  .باشیم  جُرم  یچرخه   به  زندانیان   یخانواده   اعضای

 :از است عبارت حاضر  تحقیق اصلی ازاین رو، سوال 
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  چه   تا  زندانیان   حمایت  انجمن  خدمات  و  هافعالیت
  تاثیرگذار   زندانیان  یخانواده   عملکرد   بهبود   بر  حد

 است؟

 ی تحقیقپیشینه 2
( مبتنی بر فراتحلیل کیفی  1396»باقی« و »موسوی« )

بر خانواده به   زندانی شدن  زندانیان«  »پیامدهای  ی 
پرداخته و در آن از مشاهده مشارکتی برای صورت  

استنتاج جامعهبندی  بهره  های  جدید  شناختی 
داده گرفته اساس  بر  حداقل  اند.  سال  طول  در  ها، 

یک میلیون زندانی ثابت و در گردش در ایران وجود  
وار در ایران  دارد. با توجه به اینکه متوسط بُعد خان 

میلیون نفر ایرانی    5است هر سال نزدیک به    55/3
مستقیم   طور  به  پدیده  این  پیامدهای  با  نحوی  به 

نشان  که  دارند  تاثیر    یدهندهسروکار  وسیع  ابعاد 
های زندانیان  ها و مشکالت خانواده زندان بر خانواده 

ی پیامدهای زندان عبارت اند  در ایران است. مجموعه
.  4. اقتصادی  3. اجتماعی  2ی و شخصیتی  . فرد1از:  

رابطه 5فرهنگی   مهم،  مسائل  از  یکی  سیاسی.  ی . 
انسجام   با  زندانی  محکومیت  مدت  و  جُرم  نوع 
مواد   محکومان  خانواده  وضعیت  است.  خانواده 
مخدر و خانواده محکومان به قتل و شرارت و سرقت  
و   )باقی  است.  متفاوت  باهم   ... و  مالی  جرایم  و 

 (. 517: 1396موسوی، 

( در پژوهشی  1396»اعظم آزاده« و »مشتاقیان« )
کمک تاثیر  »بررسی  عنوان  غیرمادی  با  و  مادی  های 

خانواده  زندگی  کیفیت  بر  حمایتی  های  نهادهای 
خانواده زندانیان کشور« نشان می  زندانیان  دهند  ی 

و   است  ناهمگون  و  متنوع  شدت  به  جمعیتی 
ها را متبلور  همگونی ای تا حدی این نا متغیّرهای زمینه

درصد خانواده زندانیان برای اولین بار    6/50سازد.  می
تجربه   را  خانواده  سرپرست  حبس  محکومیت 

و  می خانواده   49/ 3کنند  از  سابقه درصد  با  ی ها 
بار( سرپرست خانواده مواجه    27های مکرر) تا  حبس 
اند. نوع جُرم زندانی طیف وسیعی از جرائم را  شده

مواد  گیرددربرمی  قاچاق  جُرم  فراوانی  بیشترین   .
درصد(،  14درصد(، سرقت)21درصد(، اعتیاد)34مخدر)

مالی) ) 13محکومیت  عمد  قتل  و  درصد(  4درصد( 
ها پس از دستگیری  است. میانگین مدتی که خانواده 

بهره  حمایتی  سازمان  هیچ  از  سرپرست  ای مردِ 
به  نبرده  حمایت،    11اند،  فاقد  جمعیت  در  و  ماه 

حم به  فقدان  می  13ایت  از  ماه  بسیاری  رسد. 
در  خانواده  ندارند.  مشخصی  متولی  سازمان  ها 

حمایت،   تحت  پاسخگویان    60/ 8جمعیت  درصد 
زندانیان،   از  انجمن حمایت  درصد صرفاً    8/3صرفاً 

امداد،  کمیته بهزیستی،  6/0ی  سازمان  صرفاً  درصد 
درصد انجمن    2/ 8درصد انجمن و کمیته امداد،    7/31

انجمن وکمیته  0/ 3بهزیستی، و  و سازمان   ی درصد 
امداد و سازمان بهزیستی را متولی اصلی حمایت از  

و خانواده معرفی کرده  این نظر  خود  بر  اند. محقق 
زندانيان   خانواده  زندگی  کیفیت  وضعیت  است 

خانواده  این  باشد.  می  نامطلوب  بسیار  ها  كشور 
دارای منبع تامبن مالی مناسب و مطمئنی نیستند.  

این خانواده   7/33مترین منبع درآمدی  مه ها  درصد 
درصد این    71کمک نهادهای حمایتی است. حداقل  

  44کنند و نزدیک به  خانوارها زیر خط فقر زندگی می
درصد    19درصد دارای قرض و بدهی مالی هستند.  

پرداخت   با  خانوارها  تومان    2تا    1این  میلیون 
نمایند،    توانند موجبات آزادی سرپرست را فراهممی

درصد   20دلیل فقر توان این کار را ندارند. تنها اما به 
و  خانواده  هستند  شخصی  منزل  دارای  زندانیان  ها 

اجاره نشین یا ساکن منزل اقوام هستند و در  بقیه  
می  زندگی  معیشتی  سخت  کنند. وضعیت 

 (. 57-63: 1393آزاده و مشتاقیان،  )اعظم

ش »زندان و  (، در پژوه 1386»رستگار انارمرزی« )
آثار و پیامدهای آن« بررسی مجازات زندان و عوامل  

بر تورم جمعیت کیفری زندان  ها و راهکارهای  مؤثر 
کاهش آن و بررسی اثر زندان بر خانواده زندانی به  
از آثار و پیامدهای زندان، را مورد توجه   عنوان یکی 

نفر از    244قرار داده است. نمونه این تحقیق شامل  
زن شوهران  همسران  مالقات  به  که  هستند  دانیان 
می  می خویش  نشان  نتایج  از  آمدند.  بیش    60دهد 

درصد آنان برای تأمین مخارج زندگی وابسته به اقوام  
  11اند و صرفاً  نزدیک خود یا اقوام شوهرانشان شده 
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  35باشند.  درصد آنان تحت پوشش کمیته امداد می 
اقوا منزل  در  سکونت  و  زندگی  به  آنان  و  درصد  م 

ای مجبور هستند. درصد ساکِن منازل اجاره  50حدود  
ترتیب مشکالت مالی و اقتصادی، برخورد  همچنین به 

نامناسب بستگان و مشکالت روحی و عاطفی خود  
اغلب   برخوردارند.  باالیی  اهمیت  از  فرزندان  و 

نموده  اعالم  علی پاسخگویان  از  اند  قبل  که  این  رغم 
میل و بستگان ارتباط  زندانی شدن شوهران خود با فا

اند، اما بعد از زندانی شدن این روابط قطع یا  داشته
وجوی وضعیت  محدود شده است و علت آن را پُرس 

نصیحت   و  سرزنش  خجالت،  احساس  همسر، 
به   و  زندگی  در  مداخله  طالق،  به  تشویق  شنیدن، 

کرده  عنوان  نگریستن  آنان  به  بد  اغلب  چشم  اند. 
ی و کشمکش خانوادگی  افراد مشکالت روحی و روان 

را بعد از دستگیری سرپرست خانواده در حد باالتری  
کرده  و  ارزیابی  فرزندان  سرپرستی  در  آنان  اند. 

مسئولیت نگهداری آنان دچار مشکل هستند، خود  
دانند، در  خور و زیربار منت بستگان می را سربار، نان 
اند، احساس بدبختی،  های زندگی ماندهتأمین هزینه 

کنند، از اجتماع  دست رفتن جوانی، و ناامیدی می از  
می سرخورده  مداخله  آنان  زندگی  در  شود،  اند، 

آبرو  شوند، در محله و محل کار خود را بی سرزنش می 
دانند و مشکالت زندگی آنان به بحث و مجادله  می

شود. فرزندان آنان  در زندگی بستگان نیز کشیده می 
بهانه قبیل؛  از  مشکالتی  پرخاشگری،  گینیز  ری، 

عصبانیت از عدم حضور پدر، سرخوردگی از دوستان،  
ترک تحصیل یا مشکالت تحصیلی و فرار از منزل را 

 (. 1386کنند.)رستگار انارمرزی، تجربه می 

( »راجعیان«  و  اصل«  در  1395»زاهدی   )
رابطه»مطالعه حمایت ی  بین  و  ی  اجتماعی  های 

آزاد  افراد  بین  در  جُرم  تکرار  به  در    گرایش  شده 
می  نشان  حمایت زندان«  وضعیت  نظام  دهند  های 

های حمایتی و  ی اجتماعی و سازمانخانواده، شبکه 
سازمانحمایت  طریق  از  که  اجتماعی  های  های 

ها و  های اجتماعی، خانواده ها، شبکهحمایتی، اجتماع 
گردد، موجب کاهش افتادن  روابط بین فردی ارائه می 
می  زا  جُرم  شرایط  می   شود. در  رو،  با  ازاین  توان 

های اجتماعی، از ارتکاب افراد به جُرم  افزایش حمایت 
و جنایت و گرایش مجدد افراد مجرم به تکرار جُرم  

راجعیان،   و  اصل  )زاهدی  نمود.  :  1395پیشگیری 
109  .) 

( »نیکپور«  و  مقاله1386»جعفری«  در  ی  (، 
»بررسی تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و  

های شیراز«، به  های زندانیان زندان ی خانواده اجتماع
خانواده  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  های  بررسی 

شدن   زندانی  از  قبل  با  مقایسه  در  زندانیان 
پرداخته خانواده  تحقیق، سرپرست  روش  اند. 

جامعه زندانیان  پیمایش؛  همسران  شامل  آماری  ی 
  351نفر(، و حجم نمونه    1300های شهر شیراز) زندان

مند انتخاب  باشد که به صورت تصادفیِ نظام فر می ن
می شده نشان  نتایج  دستگیری  اند.  از  پس  دهد 

سرپرست خانوار »ارضای نیازهای مادی و غیرمادی«  
شاخص   میانگین  است.  یافته  معناداری  کاهش 

نشان  فرزندان  تحصیلی  اُفت  دهنده»وضعیت  ی 
دستگیری   از  پس  فرزندان  معنادار  تحصیلی 

نواده است. میانگین شاخص »گرایش  سرپرست خا 
دار گرایش  به رفتار بزهکارانه حاکی از افزایش معنا

سرپرست   دستگیری  از  پس  فرزندان  بزهکاری  به 
است. پس از دستگیری سرپرست خانوار، میانگین  

داری  شاخص »کنترل اجتماعی فرزندان« کاهش معنا
خانواده   اجتماعی  »روابط  شاخص  است.  یافته 

بل و بعد از دستگیری سرپرست خانواده  زندانیان« ق
حاکی از این امر است که پس از دستگیری، کاهش  

داری در میزان روابط خانواده ایجاد شده، بحث  معنا
و مجادالت با خویشان افزایش و میزان تحمل دیگران  
دریافتی   کمک  میزان  است.  یافته  کاهش 

سازمانخانواده  از  زندانیان  حمایتی  های  های 
درصد    4/44دهد  ی و کمیته امداد( نشان می )بهزیست

از زندانیان تحت پوشش هیچ سازمان حمایتی قرار  
عالوه از  نمایند. بهنداشته و کمک مالی دریافت نمی 

خانواده  از  دست  آن  پوشش  نظر  تحت  که  هایی 
کمک  نیز  هستند  حمایتی  این  نهادهای  های 

تواند انتظارات و  ها بسیار ناچیز بوده و نمی سازمان
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خانواده  رفاهی  نماید.  نیازهای  تأمین  را  آنان  های 
 (. 1386پور، )جعفری و نیک 

های پیشین در داخل کشور نشان  نتایج پژوهش 
اش دهد پیامدهای زندانی شدن فرد برای خانواده می

آسیب  و  گسترده  حمایتی  بسیار  چتر  اگر  و  زاست 
ا در بر نگیرد،  های زندانیان ر برخی از نیازهای خانواده 

چرخه  آسیببازتولید  جُرم  ی  تکرار  و  اجتماعی  های 
ها  ناپذیر خواهد بود. مبتنی بر برخی پژوهش اجتناب

  را  زندانیان  هایو مسائل خانواده   مشکالت  ترینمهم
  مشکالت   :شمرد  بر  دسته  پنج  قالب  در  توانمی

فرهنگی؛ اجتماعی؛  تربیتی؛    و  اخالقی   اقتصادی؛ 
 ی؛ و آموزشی. درمان  و بهداشتی 

( در پژوهشی با عنوان »تأثیر  2016)  1»اوسترتاگ« 
و   بر مزایای عمومی زندانیان جرم  حمایت اجتماعی 
جنایت« نشان داد مزایای عمومی حمایت اجتماعی،  

های عصبی زندانیان در محیط  کاهش فشارها و تنش 
شود نیازهای  زندان است. حمایت اجتماعی باعث می 

تأمین   زندانی  به  اساسی  وارده  از فشارهای  و  شود 
در   را  عصبی  فشارهای  بتواند  وی  و  بکاهد  زندانی 

)اوسترتاگ،   کند.  تحمل  زندان  (.  38:  2016داخل 
»مارتی«   2»سید«  »اهمیت  2015)  3و  پژوهش  در   )
به حمایت  تحمل  اجتماعی  برای  مداخله  یک  عنوان 

سالمت   بر  آن  تأثیر  و  زندانیان  به  وارده  فشارهای 
اند حمایت اجتماعی موجب کاهش  داده روان« نشان  

ها  های زندانیان و اثرات نامطلوب این تنش استرس
رساند. گردد و احتمال تکرار جُرم را به حداقل می می

 (.31:  2015)سید و مارتی، 

( در پژوهشی با عنوان »حمایت  2013)  4»کوهران«
به  برای کاهش افسردگی  اجتماعی  نیاز فوری  عنوان 

می  عنوان  زندانیان«  به  باید  اجتماعی  حمایت  گوید 
یک نیاز فوری برای افراد زندانی مورد توجه قرار گیرد،  
زیرا حمایت اجتماعی میزان افسردگی را در بین افراد  

 
1 Ostertag 
2 Cid, J . 
3 Marti, J. 
4 Cochran 

)کوهران،   است.  رسانده  حداقل  به  :  2013زندانی 
»لیو«590  .)5   ( همکاران  داده 2013و  نشان  اند  ( 

ا جتماعی از بین دیگر منابع  بیشترین تأثیر حمایت 
اجتماعی، حمایت خانواده از زندانی را بر میزان کنترل 

های زندانی داشته است و متخلفان با درک  احساس 
کرده  پرهیز  جرم  تکرار  از  حمایت  و  این  )لیو  اند. 

»هاچستلر«47:  2013همکاران،   »دلیسی«6(.  و    7، 
»حمایت  2010)  8»پارت« عنوان  با  پژوهشی  در   )

زندانیان  اجت میان  در  متضاد  احساسات  و  ماعی 
آزادشده« به تشریح این موضوع پرداختند که، اجماع  

عدم  گسترده  و  حبس  فشارهای  که  دارد  وجود  ای 
حمایت پس از آزادی بر سالمت روانی مجرم تأثیر  

به  و  فرصت دارد  مجدد  ضرر  استقرار  های 
می موفقیت عمل  دیگران،  شان  و  )هاچستلر  کنند. 

2010.) 

( »تأثیر تخلفات جدی بر زن و  2006)  9»کاندری« 
است.   کرده  بررسی  را  زندانی«  فرد  خویشاوندان 

طول  قوم  به  سال  چندین  نویسنده  میدانی  نگاری 
های کمک به  انجامیده و شامل مشاهداتی از سازمان

خود، مرکز مالقات و همچنین مصاحبه با متخصصین  
ا  32و   جرایم جدی  متخلفان  بستگان  از  ست.  نفر 

دهد پی بردن به تخلف یکی از  »کاندری« نشان می 
اعضای خانواده و نهایتاً زندانی شدن او باعث ایجاد  

درباره مجدد  توان  و  مسئولیت گفتگو  های  ی 
خانوادگی شده است، که اغلب نیز به معنی سازمان  
است.   متخلف  فرد  نیازهای  محور  بر  زندگی  دادن 

سیست دادگاه،  به  زندانی  فرد  قضایی،  بستگان  م 
فرآیند صدور حکم، مواجهه با جُرم و در معرض بد  
دید عموم قرار گرفتن را هر چند که ناخوشایند باشد،  

کنند. حمایت از فردی که در زندان است  تجربه می 
بسیار   عاطفی  نظر  از  هم  و  مالی  نظر  از  هم 

مالقات  طاقت  است  ممکن  مثال،  برای  فرساست. 
های  برای هزینه  ی زیادی داشته و درخواست هزینه

5 Lio 
6 Hochstetler 
7 DeLisi 
8 Part 
9 Rachel Condry 
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های تحت پوشش  تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده . اصغر عباسی اسفجیر و منوچهر پهلوانعنایت اسالمی اندارگلی، علی 
 استان تهران 

حمل و نقل در اوایل مشکل باشد. افرادی که درآمد  
اند مجبورند به تنهایی برای  کمی دارند اظهار داشته

که   کنند  تهیه  را  مواردی  بتوانند  تا  بروند  مالقات 
می  نشان  »کاندری«  تحقیق  دارد.  الزم  دهد  زندانی 

برای   عاطفی  و  عینی  حمایت  منبع  و  محور  زنان، 
و   بین  زندانیان  مکرراً  و  هستند  خانواده  باقی 

میدرخواست  گیر  فشارها  و  متضاد  آنها  های  کنند. 
های ثانویه و احساس شرم  همچنین از انگ خوردن 

اجتماعی  تعامالت  )کاندری،  در  برند.  می  رنج  شان 
2006  :110-109 .) 

به  2006)  1»هادسون«  نسبت  زندانیان  دیدگاه   )
حفظ  روابط  موانع  و  خانواده  با  در  شان  روابط  این 

در   زندان  چهار  وی  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  زندان 
جنوبمنطقه و  ی  انتخاب  را  انگلستان    202غربی 

از   برخی  است.  داده  قرار  پیمایش  مورد  را  زندانی 
داشته  اظهار  مالقات  پاسخگویان  برای  تمایلی  اند 

کنند زندان  فرزندان خود ندارند؛ چرا که احساس می 
مانند  محیط   خدماتی  آنها  نیست.  مناسبی 

می برنامه زندانیان  که  بلندمدت  مالقات  توانند  های 
آرام،   محیطی  در  خود  فرزندان  با  را  روز  تمام طول 

رسمی و بدون لباس مخصوص زندان بگذرانند را  غیر
دانسته افزایش  ارزشمند  محقق  نتیجه،  در  اند. 

برنامه چنین  به  پیشنهاد  دسترسی  را  هایی 
شده  اکرده  صرف  زمان  همچنین  »هادسون«  ست. 

برای رسیدن به زندان را عامل مهمی در تعیین این  
می خیر. امر  یا  دارد  کننده  مالقات  زندانی  که  داند 

شان یک ساعت تا زندان  زندانیانی که محل زندگی 
بار بیشتر از سایرین مالقات    9فاصله داشت تقریبا 

نی که فرزند  گیرد که زندانیااند. او نتیجه می داشته
شان مستقر شوند، اما با  دارند باید نزدیک خانواده 

واقع  مینگاه  امر  این  به  با  بینانه  که  دریافت  توان 
توجه به جمعیت زندانیان چنین امری ممکن نیست.  

 (.2006)هادسون، 

سازمان2005)2»پاگ« از  یکی  در  های  ( 
ی زندانیان، طی پیمایشی از  کننده از خانواده حمایت 

 
1 Hudson 
2 Pugh 

تا    5بحث متمرکز گروهی    5کننده و  فرد مالقات   61
)که  10 زندانیان  را    10نفره  زندانیان  جمعیت  درصد 

داد( بر نقش مالقات و ارتباط با خانواده  تشکیل می 
کند. این  برای زندانی، خانواده و فرزندانشان تأکید می 

گزارش پیشنهاد کرده که باید پیوندهای خانوادگی در  
د شوند،  تقویت  برای  ورهزندان  فرزندپروری  های 

زندانیان فراهم گردد، امکانات فیزیکی محل مالقات  
فضای   در  مالقات  امکان  یابد،  افزایش  زندانیان 
اجتماعی مهیا شود، و با تعیین افسر رابط خانواده،  
که   شود  سعی  زندانی  آزادی  از  بعد  نهایت  در 

محلی  خانواده  اجتماع  با  زندانی  خود  و  زندانی  ی 
بر  در فعالیتارتباط  و  نماید  آنها مشارکت  قرار  های 

)پاگ،   »هارت2005نماید.  همکاران    3وورث«(.  و 
( که چهار زندان را در شمال شرق انگلستان  2005)

های رایج، به  دهند مالقاتاند، نشان می بررسی کرده 
می  را  خانوادگی  روابط  بروز  امکان  به  ندرت  و  دهد 

وارد نماید که با  تواند به آنها فشار  جای آن حتی می 
تشریفات زندان و رفتار کارکنان آن، این فشار تشدید  

ی زمانی ثابتی  شود. اختصاص فرصتی مانند دورهمی
برای   کنند  سپری  فرزندان  با  بتوانند  زندانیان  که 

اما  همه است،  سودمند  بسیار  خانواده  افراد  ی 
های کمیته ها و سیاست متاسفانه علی رغم استراتژی 

روابط خانوادگی، فراهم کردن چنین روزها  حمایت از  
ها یا اصالً وجود ندارد و یا  هایی برای خانواده و زمان

صورت   به  باید  تسهیالتی  چنین  است.  کم  بسیار 
گسترده در دسترس همه قرار گیرد و نباید به عنوان  

)هارث شود.  گرفته  نظر  در  همکاران،  مزایا  و  وورث 
2005 .) 

اصلی در  تأکید می (  2004)4»میلز«  توجه  که  کند 
مطالعات انجام شده بیشتر بر خانواده زندانی بوده  
است تا دیدگاه زندانی از ارتباط با خانواده. او معتقد  
است که مطالعات کیفی بیشتری باید صورت گیرد  
خانوادگی   روابط  از معنی  درستی  درک  به  بتوان  تا 
اعضای  دیگر  نقش  به  باید  و  رسید  زندانی    برای 
والدین،   مانند  فرزندان  و  همسر  از  غیر  خانواده 

3 Hartworth 
4 Mills 
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های تحت پوشش  تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده . پهلوان منوچهرو   اسفجیر  عباسی اصغر علی ، اندارگلی  اسالمی عنایت
 استان تهران 

خواهران و برادران توجه بیشتری شود. وی همچنین  
علی  که  است  خانواده معتقد  پتانسیل  در  رغم  ها 

میان   در  خود  به  آسیب  و  خودکشی  خطر  کاهش 
بکر و دست نخورده   این منبع،  زندانیان، متاسفانه 

آموزشی در  ها  ندرت به خانواده باقی مانده است و به 
 (. 2004شود. )میلز، این خصوص داده می 

های مرتبط در خارج از کشور نشان  نتایج پژوهش 
خصوص  می در  پژوهشگران  توجهات  کانون  دهد 

مولفه حمایت  چهار  در  زندانیان  از  اجتماعی  ی  های 
و   زندانیان  بین  در  افسردگی  و  استرس  با  »مقابله 

خانواده  روابط  اعضای  ترمیم  »ضرورت  بین  اش«، 
به سالمت   »توجه  زندانی«،  فرد  با  خانواده  اعضای 

اش« و »تسهیل شرایط  روان فرد زندانی و نیز خانواده 
خانواده  با  زندانی  به  مالقات  شبیه  محیط  در  اش 

 زندگی معمولی و خارج از چارچوب زندان«. 

نظری   - مدل   چارچوب  و  حمایت  )نظریات  های 
 اجتماعی( 

»نظریه بر  »هیلمبتنی  بحران«  مولفه ی    - 1های  «، 
تنش واقعه  از  )حبس(،  »تاثیرپذیری    - 2زا« 

و  »بی  عاطفی  تنگناهای  مالی،  )مشکالت  سازمانی« 
»بازیابی« )تغییرات در شغل یا محل    - 3داغ ننگ(،  

  - 4های حمایتی( و  زندگی، درخواست کمک از سازمان
»سازگاری مجدد« )در صورت آزادی سرپرست خانوار  

به  ابعاد تشکیل  عنوان بخشی از حبس(  ی  دهنده از 
گردید.   انتخاب  و  احصاء  خانواده«  »عملکرد  متغیّر 

ی بحران« »هیل«، بدترین وضعیت  مبتنی بر »نظریه 
خانواده  زندگی  مرحله  کیفیت  در  زندانیان،  های 

بهبی  مداخالت  ضرورت  که  است  و  سازمانی  موقع 
می  طلب  حمایتی  نهادهای  توسط  را  کند.  شایسته 

 (.2011، 1)برویونسون 

»کوهن«  دیدگاه  بر  »ویلز«  2مبتنی  انواع  3و   ،
نیز   و  رفاهی  و  معیشتی  مالی،  اقتصادی،  خدمات 

مشاوره  و  آموزشی  توسط  خدمات  شده  ارائه  ای 
می زندانیان«  حمایت  کاهش  »انجمن  ضمن  تواند 

 
1 Bruynson 
2 Cohn 
3 Wills 

مشکالت مالی افراد باعث افزایش توانایی مواجهه با  
«، حمایت  مشکالت اجتماعی گردد. »کوهن« و »ویلز

اطالعاتی«،    « »عزتمند«،  نوع  چهار  را  اجتماعی 
می  »ابزاری«  و  »حمایت  »عاطفی«  از  منظور  دانند. 

های مالی، عملی، منابع  ابزاری« تهیه و تدارک کمک 
این   است.  فرد  نیاز  مورد  و خدمات  امکانات  مادی، 

کمک تدارک  و  تهیه  به  منابع  حمایت  و  مالی  های 
از طریق  طالق می مادی و خدمات مورد نیاز ا شود. 

می  هم  حمایت  اثرات  این  و  مالی  مشکالت  توان 
- 322:  1985استرس را کاهش داد. )کوهن و ویلز،  

؛ دورنتا و همکاران،  28-30:  2010؛ کوهن و شای، 320
 (.  1377؛ گاچل و همکاران، 960-958: 2006

مبتنی بر دیدگاه »کالن«، این پژوهش بر این باور  
های  بایستی از طریق برنامهاست حمایت اجتماعی  

شبکه  اجتماعات،  دولت،  اجتماعی،  اجتماعی  های 
های  نظام  فردی، یا نمایندگی ها، روابط بین خانواده 

های بروز و ظهور  عدالت کیفری، ارائه گردد و انگیزه 
می  کاهش  را  مجرمانه  »کالن«  رفتار  تعبیر  به  دهد. 

تکیه   اجتماعی  کنترل  روی  تنها  داشت.  نبایست 
ها ممکن است پرورش و حمایت را فراهم  بیشتر آن 

می  کاهش  جُرم  بنابراین،  و  )جینارو،  سازند  یابد. 
رونالد  و  مات 191:  2007،  4جفری  و  جان  رابرت،  ، 5؛ 

2009  :245 .) 

مبتنی بر »تئوری شبکه«، این پژوهش بر این باور  
و   معیشتی  مالی،  اقتصادی،  خدمات  انواع  است 

ارائه شد ه توسط »انجمن حمایت زندانیان«  رفاهی 
های  در صورت کفایت و پوشش متناسب به خانواده 

می  در  زندانیان  افراد  توانمندی  افزایش  به  تواند 
های زندگی منجر گردد.  مواجهه با مشکالت و بحران 

جنبه »کاواچی«،  و  »برکمن«  باور  ساختار  به  های 
روابط اجتماعی )شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی(  

خانواده  بر و  افراد  می سالمت  تأثیر  و  ها  گذارد 
های کارکردی روابط اجتماعی )حمایت دریافت  جنبه

استرس   یکنندههای تعدیلشده( از طریق مکانیسم 

4 Jinara, Jeffrey and Ronald 
5 Robert, John and Matt 
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می  بودن  عمل  دسترس  در  تصور  مثال،  برای  کنند. 
با   را  فرد  بر  استرس  منفی  تأثیر  عملی«  »حمایت 

کند.  عدیل می افزایش توانایی سازگاری و مقابله فرد ت
در مقابل درجه همبستگی در شبکه اجتماعی تأثیر  

:  2001مستقیمی بر شادابی دارد. )کاواچی و برکمن،  
460  .) 

مبتنی بر »مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی«،  
این باور است خدمات بهداشتی و   بر  این پژوهش 
درمانی ارائه شده توسط »انجمن حمایت زندانیان«  

قای سالمت روانی و اجتماعی افراد در  تواند به ارتمی
کند که  جامعه هدف منجر گردد. این مدل عنوان می 

مفید   برای سالمتی  اجتماعی  داشتن حمایت  صرف 
است و برعکس نداشتن یا فقدان حمایت اجتماعی  
گزاره   طبق  است.  سالمتی  در  منفی  تأثیرات  دارای 
این مدل هرچه حمایت اجتماعی فرد بیشتر   اصلی 

از سالمتی بیشتری برخوردار است. از این    باشد او
رو، سالمتی متأثر از میزان داشتن حمایت اجتماعی  
از   تابعی  سالمتی  مستقیم،  تأثیر  مدل  در  است. 
حمایت   دارای  افراد  اگر  است؛  اجتماعی  حمایت 
اجتماعی باشند از سالمت روانی و سالمت اجتماعی  

باوم و  )فلرنینگ  سارافی1986،  1برخوردارند.  نو،  ؛ 
 (. 1382؛ قدسی، 1384

فرضیه  یا  غیرمستقیم  تاثیر  »مدل  بر  ی مبتنی 
باور است خدمات  ضربه  این  بر  پژوهش  این  گیر«، 

بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط »انجمن حمایت  
به   پوشش متناسب  کفایت و  در صورت  زندانیان« 

تواند به ارتقای توانایی افراد  های زندانیان می خانواده 
ها در جامعه هدف  ها و بحرانبا استرس   در مواجهه

گردد.   اجتماعي  منجر  حمايت  مدل،  اين  اساس  بر 
براي افرادي مفيد و مؤثر است كه تحت فشار رواني  

قرار دارنـد. حمايت  های زندانیان( )خانواده و استرس 
از   اجتماعي همانند سپري در مقابل ضربات ناشـي 

آثار منفي    كننده   اسـترس، عمـل كـرده و نقـش تعديل
استرس  بازي مي حوادث  را  ديگر،  زا  تعبيري  به  كند. 

كند  گيري حمايت اجتماعي، عنوان مي   »مدل ضربه
اجتماعی مي   حمایت  تأثير  رواني    گذارد.بر سالمت 

 
1 Flerning & Baum 

و  علی 2549- 2550:  2005،  همکاران  )الندمن  پور،  ؛ 
1385  :138-136  .) 

، این پژوهش بر این باور  2مبتنی بر »مدل ویس« 
و  است   آموزشی  و  تربیتی،  فرهنگی،  خدمات 
حمایت  مشاوره »انجمن  توسط  شده  ارائه  ای 

به   پوشش متناسب  کفایت و  در صورت  زندانیان« 
می خانواده  زندانیان  احساس  های  ارتقای  به  تواند 

در   بیشتر  همبستگی  و  اجتماعی  روابط  در  امنیت 
است   معتقد  »ویس«  گردد.  منجر  هدف  جامعه 

رش و راهنمایی به احساس  صمیمیت و دوستی، پرو
شود و یکپارچگی  امنیت در روابط اجتماعی منجر می 

واقعی   همبستگی  و  ارزشمندی  احساس  اجتماعی، 
آید. ی پیوندهای اجتماعی به وجود می نیز در نتیجه 

در   اجتماعی،  حمایت  عملکرد  که  است  معتقد  او 
این   به  است.  واقعی  همبستگی  به  منجر  نهایت 

زندگی فرد وجود دارند که وی    صورت که، افرادی در
و  می )رامبد  نماید.  اعتماد  آنان  های  کمک  به  تواند 

 (. 31-40: 1389همکاران،  

از  طبق »مدل سپر«، حمایت اجتماعی می  تواند 
رابطه در  مختلف  بیماری  طریق  با  استرس  علّی  ی 

مک  و  )کوهن  باشد  داشته  اوالً  1984کی،  نقش   .)
می  بین  حمایت  تنش تواند  واکنش  رویداد  و  زا 

به   واقعه  ارزیابی  از  جلوگیری  و  کاهش  یا  استرس 
فهم   دیگر،  عبارت  به  کند.  مداخله  استرس  عنوان 

توانند منابع ضروری را فراهم کنند  اینکه دیگران می 
زا بودن یک موقعیت را موردتردید قرار دهند  تا آسیب

ویت  زا تقیا توانایی فرد را برای مقابله با رویداد تنش 
عنوان   به  خاصی  موقعیت  اینکه  از  نیز  و  کنند 
جلوگیری   شود،  ارزیابی  زا  استرس  بسیار  موقعیتی 

تواند بین تجربه استرس  کنند. ثانیاً، حمایت کافی می 
آسیب  پیامد  شروع  واکنش  و  حذف  یا  کاهش  با  زا 

به استرس بی زا  تأثیری  با  مستقیم  در  طور  واسطه 
ک دخالت  فیزیولوژیایی  حمایت  فرایندهای  ند، 

تهیهمی با  اهمیت  تواند  کاهش  مسئله،  حل  راه  ی 
که   آندوکرینی  تسکین سیستم  شده،  درک  مسئله 

2 Weiss 
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تسهیل   با  نیز  و  است  استرس  به  واکنش  مسئول 
 رفتارهای سالم تأثیر ارزیابی استرس را کاهش دهد. 

مبتنی بر »مدل فقدان«، این پژوهش بر این باور  
درمانی ارائه شده توسط  است خدمات بهداشتی و  

و   کفایت  صورت  در  زندانیان«  حمایت  »انجمن 
تواند به  های زندانیان می پوشش متناسب به خانواده 

ارتقای سالمت جسمی و بهداشت روانی در جامعه  
بیان   را  مدلی  فقدان«  »نظریه  گردد.  منجر  هدف 

بر  می اجتماعی  عوامل  تأثیرگذاری  از  حاکی  که  کند 
مد این  است.  ویژگیسالمت  بیان  ل  را  افرادی  های 

فقدانمی با  مواجهه  در  که  فقدان  کند  نظیر  هایی 
منزلت   دادن  دست  از  یا  حبس(  دلیل  )به  همسر 

پذیری  ، بسته به درجه آسیب دلیل طرد(اجتماعی )به
ویژگی  به  و  که  نژاد  سن،  طبقه،  نظیر؛  هایی 

شان تحت تأثیر قرار  تحصیالت مرتبط است، سالمت 
کسانمی )طبقات  گیرد؛  پذیرند  آسیب  که  ی 

بر   غلبه  برای  کمتری  حمایتی  منابع  فرودست( 
 (. 174:  2001»فقدان« در اختیار دارند. )ویلزناید،  

هویتی«  انباشت  »مدل  بر  »تویتس«،  1مبتنی   ،
تواند  خدمات آموزشی »انجمن حمایت زندانیان« می 
خانواده  برای  مناسبی  و  هویتی جدید  های  معناهای 

بیافر خلق  زندانیان  برایشان  جدیدی  اهداف  و  یند 
هویت  است  معتقد  »توتیس«  با  کند.  افراد  های 

هویت نقش  و  دارد  ارتباط  آنها  اجتماعی  های  های 
ی  نقش برای افراد در معنایی وجود اطالعات درباره

کنند و برای  اینکه آنها چه کسانی هستند را فراهم می
به  هدف  می زندگی  طریق وجود  از  رو،  ازاین    آورد. 

های نقشی، احساس وجود هویت را  انباشت هویت 
آورد و این احساس نیز تبدیل به رفتار  به وجود می 
 (.91: 1385گردد. )شریفیان،  مناسب می 

« بر  هممبتنی  و    ینیچمدل  استرس  مناسب 
، این پژوهش  3، »کاترونا و شور« 2ی« اجتماع   تی حما

 
1 Identity accumulation Hypothesis 
2 Optimal matching Model of stress and social 
support 
3 Coutrona & Shur 
4 MC Master  

توسط   شده  ارائه  خدمات  انواع  است  باور  این  بر 
و   کفایت  صورت  در  زندانیان«  حمایت  »انجمن 

خانواده  به  متناسب  می پوشش  زندانیان  تواند  های 
که نوع    دهیا نیاهمانند یک سپر حمایتی عمل کند. 

 نهیمتناسب با زم  دیبا   ی افتری د  ی اجتماع   یهات ی حما
و    «تروناکا»شده باشد، توسط  و نوع استرس تجربه 

خاص    یهااسترس .  همکارانش مورد توجه قرار گرفت
م  یاژه یو   ی تیحما   یازهاین اقتضا  نوع  ی را  هر  و  کند 

  «کاترونا. » تناسب ندارد  ی با هر نوع استرس  ی تیحما
  ن یترکننده مناسبنییخود، عامل تع   هیدر مدل اول

حما  و   ت ینوع  به  تنها  نسبت    یهای ژگ یرا  استرس 
بهتریم در    صه یخص  ن یدهد.  نظر    ن یب  ارتباط مورد 

  ت یکنترل موقع  ت ی، قابلیاجتماع  ت یاسترس و حما 
مدل    نی دو نوع استرس در ا  ،رو  نیاز ا  زاست.استرس

است. شده  کنترل   استرس  مشخص  )قابل  در  : 
منبع    یریکه امکان حذف،کاهش و جلوگ  ییدادهایرو

کنش    یکنندهلیتسه  یها ت ی استرس وجود دارد حما
 .(مناسب هستند  یو ابزار  ی عاتاطال   تی از نوع حما

کننده از  ق یتشو  یهات ی حما )قابل کنترل:  ر یغ  استرس
فرد فراهم    ی برا  دیبا   یاو شبکه  ی عاطف   ت ینوع حما 

:  1990؛ کاترونا و راسل،  1994)کاترونا و شور،   . (گردد
476-474 .) 

»مک نظری  الگوی  بر  ابزار    4مستر«مبتنی  و 
ناتان بي.  »توسط  گیری »عملکرد خانواده« که  اندازه

»5«تاينشاپ بالدوين،  ام  اس.  »و     6« الورنس  دوان 
  -2»حّل مسئله«،    -1های  تدوین شد مولفه   7«بيشاپ

های  »واکنش   -4ها«،  »نقش   -3»ارتباطات«،  
»«کنترل   - 6»آمیزش )درگیری( عاطفی«،    - 5عاطفی«،  

و   به »عملکرد    -7رفتار«  خانواده«  عنوان  کلی 
تشکیل مقیاسخُرده  وابسته دهندههای  متغیّر  ی 

)اپشتاين،  »عملکرد خانواده« احصاء و انتخاب گردید.  
كيتنر،   ميليرو  سنجش  شيوه .  )2003بيشاب،  ي 

برای ارزیابی عملکرد   8(FAD« )مسترمك »خانوادگي  

5 Nathan Epstein  
6 Lawrence M. Baldwin 
7 Doan. S. Bishap 
8 Family Assessment Device (FAD) 
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اساس   بر  مدل  خانواده  از   «مسترمك »توصيف 
خانواده  است  1(MMFF)  عملكرد  شده    . طراحي 

 (. 1995و آكستر،  ، هیندونسونی)است

  و   خارجی   و  داخلی  پژوهش  های پیشینه  بر  مبتنی
  این   اصلی   یفرضیه   شده،ارائه  نظری   چارچوب   نیز

 : از است عبارت تحقیق

  عملکرد »  بر  «زندانیان  حمایت   انجمن   خدمات»
  پوشش   تحت  زندانیان  هایخانواده   «خانوادگی
 . است تاثیرگذار

 :باشدمی  زیر  قراربه فرعی هایفرضیه همچینین

  عملکرد »  بر  «معیشتی  و  مادی   نیازهای»  تامین  -1
  تاثیرگذار   پوشش  تحت  هایخانواده   «خانوادگی

 .است

  بر   «آموزیحرفه  و  اشتغال   خدمات»  یارائه  - 2
  پوشش   تحت   هایخانواده   « خانوادگی  عملکرد»

 . است تاثیرگذار

  بر   « تربیتی  و  فرهنگی   خدمات»  یارائه   - 3
  پوشش   تحت   هایخانواده   « خانوادگی  عملکرد»

 . است تاثیرگذار

 بر  «ایمشاوره   و  آموزشی  خدمات»  یارائه   -4
  پوشش   تحت   هایخانواده   « خانوادگی  عملکرد»

 . است تاثیرگذار

  بر   «درمانی  و  بهداشتی  نیازهای»  تامین  -5
  پوشش   تحت   هایخانواده   « خانوادگی  عملکرد»

 . است تاثیرگذار

 روش پژوهش 3
، مبتنی بر  2رویکرد پژوهش حاضر بر »تحقیق کمّی« 

است.    3»پیمایش« استوار  پرسشنامه  ابزار  ابزار  و 
پرسشنامه شامل  محقق تحقیق  متغیّر ساخته  ی 

شامل   زندانیان«  حمایت  انجمن  »خدمات  مستقل 
معیشتی«،  مقیاسخُرده  و  »مادی  خدمات  های 

و   حرفه»فرهنگی  و  »اشتغال  آموزی«، تربیتی«، 
مشاوره  و  »آموزشی  و  درمانی«  و  با  »بهداشتی  ای« 

پرسشنامهسی  و  لیکرت«  »مقیاس  در  ی  گویه 
»اپشتاین«   خانواده  عملکرد  سنجش  استاندارد 

(FAD )4   .است وابسته  متغیّر  سنجش    برای 
شامل  »جامعه آماری«  خانواده همهی  تحت  ی  های 

انجمن حمای  استان  پوشش خدمات  در  زندانیان  ت 
 ( تعداد    3400تهران  که  است  نفر    384خانواده( 

گیری ی آماری مبتنی بر روش »نمونه عنوان نمونه به
طبقه  اختصاص    5ای«تصادفی  که  گردید  انتخاب 

گیری مبتنی بر سهم و نسبت  سهم طبقات در نمونه 
خانواده  شهرستاناستقرار  در  تهران  ها  استان  های 

ازاین  می نمونه باشد.  سهم  اساس  رو،  بر  آماری  ی 
های تحت پوشش در هر شهر استان  سهم خانواده 

های  تهران  مشخص و نهایی شده است. پرسشنامه
آموزش از  در  تحقیق پس  پرسشگران  به  اولیه  های 

 .تکمیل گردیده است 1399زمستان 

 

 

 

 

 

 
1 McMaster Model of Family Functioning (MMFF) 
2 Quantitative Research 
3 Survey Method 

4 Family Assessment Device 
5 Stratified Sampling 
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 استان تهران   ان ی زندان   ت ی تحت پوشش انجمن حما   ی ها م نمونه منتخب از خانواده حج   1  جدول 

 تعداد نمونه منتخب  تعداد کل خانواده تحت پوشش نام انجمن حمایت  ردیف

 150 1291 مرکز)تهران(  1

 16 144 رباط کریم  2

 35 300 شهریار  3

 9 80 پاکدشت 4

 47 410 مالرد  5

 34 293 شهرقدس 6

 11 93 قرچک  7

 5 43 دماوند  8

 36 309 ورامین 9

 18 154 شهرری 10

 21 179 بهارستان  11

 2 20 فیروزکوه  12

 384 1914 جمع کل  

 

 گیری متغیّرها ی اندازهنحوه  -

 گیری متغیّر وابسته؛ عملکرد خانواده اندازه

خانواده«   »عملکرد  وابسته  متغیّر  سنجش  ابزار 
(FAD)    سئوالی است که به همت    60یک پرسشنامه

و  ناتان  الرنس.ام.بالدوین  بی.اپشتاین، 
الگو   این  است.  شده  تهیه  دوان.اس.بیشاب 
را   خانواده  تعاملی  و  شغلی  ساختاری،  خصوصیات 

می را  معیّن  خانواده  عملکرد  از  بُعد  شش  و  سازد 
. همچنین توانایی خانواده در سازش  کندمشخص می 

ی وظایف خانوادگی را روی یک مقیاس چهار  با حوزه 

 
1 Problem Solving 

موافقم) درجه کامالً  صورت  به  لیکرت  (،  1ای 
( مشخص  4( و کامالً مخالفم ) 3(، مخالفم)2موافقم)

خرده می خانواده«  مقیاسنماید.  »عملکرد  های 
 عبارتند از:  

مشکل« 1 »حّل  برا1ـ  خانواده  توانایی  حّل  :  ی 
ای که تعامالت موثر خانواده استمرار  مسئله به گونه 

را در  یابد. سواالتی که خُرده  مقیاس »حّل مشکل« 
اندازه   خانواده«  عملکرد  »سنجش  پرسشنامه  در 

، که در  60،  50،  38،  24،  12،  2گیرند، عبارتند از:  می
 .گویه است 6کل 
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»ارتباطات«   2 چگونه    :1ـ  خانواده  یعنی  ارتباط 
کند. پژوهشگران و نویسندگان  عات را مبادله می اطال

 ارتباط را به دو بخش کالمی و غیرکالمی تقسیم کرده 
خُرده  که  در  اند. سواالتی  در  را  »ارتباطات«  مقیاس 

گیرد  پرسشنامه »سنجش عملکرد خانواده« اندازه می 
از:     7. در کل  59،  52،  43،  29،  18،  14،  3عبارتند 
 .گویه است 

»نقش   3  که  2ها« ـ  رفتارها  از  تکراری  الگوهای   :
وسیله به  کنش افراد  آنها  تحقق  ی  را  خانواده  های 

خُردهمی که  سواالتی  »نقش بخشند.  را مقیاس  ها« 
در در پرسشنامه »سنجش عملکرد خانواده« اندازه  

،  45،  40،  34،  30،  23، 15، 10،  4گیرند عبارتند از:  می
 .تگویه اس  9، که در کل 53

: به درجه و کیفیت عالقه  3ـ »همراهی عاطفی«   4
گفته  هم  به  نسبت  خانواده  اعضای  نگرانی  و 

»خُرده می که  سواالتی  همراهی  شود.  مقیاس« 
پرسشنامه  در  را  »سنجش  عاطفی  استاندراد  ی 
اندازه می  از:  عملکرد خانواده«  ، 9،  5گیرند، عبارتند 

را شامل  گویه    8، که در کل  57،  49،  39،  35،  28،  19
 .شود می

عاطفی«   5 )درگیری(  »آمیزش  میزان  4ـ  به   :
شود.  مشارکت و همکاری اعضا در خانواده گفته می 

مقیاس »آمیزش )درگیری( عاطفی«  سواالتی که خُرده 
اندازه   خانواده«  عملکرد  »سنجش  پرسشنامه  در  را 

،  54،  42،  37،  33،  25،  22،  21،  2گیرند عبارتند از:  می
 .هشت گویه است که در کل 

کنترل رفتار الگویی است که    :5ـ »کنترل رفتار«  6
موقعیت   سه  در  رفتار  کردن  اداره  برای  خانواده 

کند. )جسمانی، روانی ـ زیستی و اجتماعی( اتخاذ می 
خُرده  که  در  سواالتی  رفتار«  »کنترل  مقیاس 

اندازه  خانواده«  عملکرد  »سنجش  گیری پرسشنامه 
،  36،  31،  26،  20،  16،  11،  8،  6،  1کنند عبارتند از:  می
 باشد.گویه می  13، که در کل شامل 56، 51، 48،  41

سایر ابعاد عملکردی    :6»عملکرد کلی خانواده«   - 7
یافته ابزار طراحی گردید.  خانواده که در مدل توسعه 

مقیاس »عملکرد کلی خانواده« را  هایی که خُرده گویه 
گیری  اندازه   در پرسشنامه »سنجش عملکرد خانواده« 

از: گویه می ،  44،  32،  27،  17،  13های  کنند عبارتند 
مجموع    58،  55،  47،  46 در  شامل    9که  را  گویه 
 شود. می

  عملکرد » متغیّر گیریاندازه  برای  گانه 60 هایگویه 
  به   «اپشتاین»  استاندارد  پرسشنامه  در  «خانواده

 : است زیر شرح

 کنیم. های خانوادگی ما دشوار است، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمیریزی فعالیتبرنامه 1

 کنیم. ما اکثراً مشکالت روزمره خود را حل می 2

 دانند. وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد، بقیه علت آن را می 3

 باید پیگیری بود تا به انجام برسد. شود، وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می 4

 شوند.اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین هم درگیر حل آن می 5

 توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم ما در هنگام بحران می 6

 دانیم چه بکنیم آید، نمیهرگاه یک وضعیت اضطراری پیش می 7

 شود. وردنیاز ما خالی میگاهی خانه از چیزهای م 8

 
1 Communication 
2 Roles 
3 Affective Responsiveness 

4 Affective Involvement 
5 Behavioral Control 
6 General Functioning 
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 کنیم. های خانوادگی ما دشوار است، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمیریزی فعالیتبرنامه 1

 ما از ابراز مهر و محبت به یکدیگر اکراه داریم. 9

 ما خواستار آن هستیم که اعضاء به وظایف خانوادگی خود عمل کنند. 10

 توانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم. ما نمی 11

 کنیم. معموالً به تصمیمات خود برای حل مشکالت عمل می 12

 شود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد.عالقه سایر اعضاء خانواده وقتی به ما جلب می 13

 توانیم به احساس آن ها پی ببریم. های اعضاء خانواده نمیاز گفته 14

 شود. در خانواده ما وظایف خانگی به تساوی تقسیم نمی 15

 افراد خانواده ما همانگونه که هستند، مورد قبول یکدیگرند.   16

 توان مقررات خانه را نقض کرد. در خانواده ما به آسانی می 17

 شود.پرده گفته میها بدون کنایه و بیدر خانه ما حرف 18

 کنند. بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد می 19

 آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد. دانیم در صورت پیش ما می 20

 کنیم.های خود پرهیز میها و نگرانیما از تبادل نظر در مورد ترس 21

 های لطیف دشوار است. برای ما گفتگو در مورد احساس 22

 هایمان دردسر داریم. ما برای پرداخت هزینه 23

 کنیم. آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو میوفقیتمعموالً ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل، درباره م 24

 ما بیش از حد به فکر خود هستیم.  25

 توانیم احساسات خود را به یکدیگر ابراز کنیم. ما می 26

 ما درباره رعایت آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگر نداریم. 27

 دهیم. ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمی 28

 کنند. اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت می 29

 های خاصی بر عهده دارد. هر کدام از ما وظایف و مسئولیت 30

 های ناخوشایند زیادی وجود دارد. در خانواده ما احساس 31

 ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران، ضابطه داریم. 32

 شویم که منافعی در بین باشد.وقتی با یکدیگر همراه میما فقط  33

 گذاریم. برای کاوش در عالیق شخصی اعضای خانواده کم وقت می 34

 آوریم.غالباً منظور خود را به زبان نمی 35
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 کنیم سایر اعضای خانواده ما را همانگونه که هستیم، قبول دارند.ما احساس می 36

 مند شویم.دهیم که بتوانیم شخصاً از آن بهرهیکدیگر عالقه نشان میوقتی ما به  37

 کنیم. های خانواده را رفع میما اکثر ناراحتی 38

 در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 39

 کنیم. دهد، گفتگو میما در این باره که هر کس چه کارهایی در خانه انجام می 40

 گیری برای خانواده ما دشوار است.تصمیم 41

 مند شوند.دهند که خودشان بتوانند از آن بهرهاعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر عالقه نشان می 42

 پرده هستیم. ما با یکدیگر روراست و بی 43

 ای پابند نیستیم. ما به هیچ معیار و قاعده  44

 خواسته شود، باید به او یادآوری کرد. در خانواده ما اگر از کسی کاری  45

 گیری کنیم. توانیم درباره طرز حل کردن مشکالت تصمیمما می 46

 دانیم چه انتظاراتی باید داشت.اگر مقررات خانواده نقض شود، نمی 47

 توان انتظار داشت. در خانواده ما هر اتفاقی را می 48

 دهیم.ما مهر و عطوفت خود را نشان می 49

 کنیم.ما با مشکالتی که با احساسات اعضای خانواده بازی کند، برخورد می 50

 آییم.ما با یکدیگر خوب کنار نمی 51

 کنیم.ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمی 52

 شود، ناراضی هستیم.ما به طور کلی از وظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته می 53

 کنیم.سن نیت، در زندگی یکدیگر خیلی دخالت میما حتی با وجود ح 54

 کنند.اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک، قواعد خاصی را رعایت می 55

 ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم. 56

 دهیم.ما احساسات )غم، شادی، خشم و...( خود را در خانه راحت بروز می 57

 خانواده ما معقول و منطقی نیست. رفت و آمد در  58

 گوییم. اگر از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید، به او می 59

 کنیم.ما به راه های گوناگون حل مشکل فکر می 60
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  انجمن   مداخالت  مستقل؛   متغیّر  گیریاندازه
 زندانیان  حمایت

  حمایت   انجمن   خدمات »  مستقل  متغیّر
  گیری اندازه   لیکرت   مقیاس  در گویه  سی   با   «زندانیان

 .شد

  با   «معیشتی  و   مادی   خدمات»  مقیاسخرده   -
 .شد گیریاندازه لیکرت  مقیاس  در  گویه شش

  «آموزیحرفه   و  اشتغال   خدمات»  مقیاسخرده   -
 .شد گیریاندازه لیکرت مقیاس  در  گویه شش  با

  با   «تربیتی  و   فرهنگی   خدمات»  مقیاسخرده   -
 .شد گیریاندازه لیکرت  مقیاس  در  گویه شش

  با   «ایمشاوره و  آموزشی خدمات» مقیاسخرده  -
 .شد گیریاندازه لیکرت  مقیاس  در  گویه شش

  با   «درمانی  و   بهداشتی  خدمات»  مقیاسخرده   -
 .شد گیریاندازه لیکرت  مقیاس  در  گویه شش

 مالی خدمات اقتصادی و  ردیف
 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی

 5 4 3 2 1 پرداخت مستمری ماهانه  1

 5 4 3 2 1 کمک هزینه زندگی  2

 5 4 3 2 1 پرداخت اجور معوقه منزل 3

 5 4 3 2 1 کمک هزینه تحصیلی 4

 5 4 3 2 1 سبد کاال 5

 5 4 3 2 1 سایر  6

اشتغال و خدمات  ردیف
 آموزیحرفه 

 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی

 5 4 3 2 1 آموزیحرفه  7

 5 4 3 2 1 توانمندسازی  8

 5 4 3 2 1 ایجاد اشتغال در منزل  9

 5 4 3 2 1 خانه کارآفرینی  10

11 
به   فروش محصوالت  و  ارائه 

 5 4 3 2 1 بازار 

12 
خدمات مربوط به حرفه سایر  

 5 4 3 2 1 اموزی و اشتغال 

 خدمات فرهنگی و تربیتی  ردیف
 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی



 
 

 104 

 . 118تا  83 صفحات  .1400بهار و تابستان  . 17 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

های تحت پوشش  تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده . اصغر عباسی اسفجیر و منوچهر پهلوانعنایت اسالمی اندارگلی، علی 
 استان تهران 

 مالی خدمات اقتصادی و  ردیف
 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی

 5 4 3 2 1 های فرهنگیحمایت 13

 5 4 3 2 1 ارائه الگوهای اخالقی و عاطفی  14

 5 4 3 2 1 آموزش پیشگیری از ترک تحصیل 15

16 
رفتارهای   از  پیشگیری  آموزش 

 پرخطر
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 آموزش پیشگیری از بزهکاری 17

18 
دوره مددکاران  سرکشی  ای 

 5 4 3 2 1 اجتماعی 

 خدمات آموزشی  ردیف
 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی

19 
از   پیشگیری  آموزش 

 های اجتماعی آسیب
1 2 3 4 5 

20 
پیشگیری  آموزش های 

 از طالق 
1 2 3 4 5 

پیشگیری  آموزش 21 های 
 از اعتیاد 

1 2 3 4 5 

پیشگیری  آموزش 22 های 
 از ترک منزل

1 2 3 4 5 

پیشگیری  آموزش 23 های 
 از مفاسد اخالقی 

1 2 3 4 5 

ترک   24 خطرات  آموزش 
 تحصیل فرزندان

1 2 3 4 5 

 ردیف
خدمات بهداشتی، درمانی و  

 پزشکی

 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی

 5 4 3 2 1 هاهای حضوری به خانوادهمشاوره 25

 5 4 3 2 1 ها های تلفنی به خانوادهمشاوره 26

 5 4 3 2 1 های درمانی هزینهپرداخت کمک 27

 5 4 3 2 1 های بهداشتی آموزش 28

 5 4 3 2 1 بروشورهای آموزشیتوزیع  29
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 مالی خدمات اقتصادی و  ردیف
 میزان رضایت از خدمات دریافتی 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم کم خیلی

30 
و  سایر خدمات بهداشتی، درمانی 

 پزشکی
1 2 3 4 5 

زندانیان،   حمایت  انجمن  مداخالت  بر  عالوه 
)درآمد،   اجتماعی  و  اقتصادی  پایگاه  متغیّرهای 
نیز   و  تحصیالت(  سکونت،  محل  شغل،  مسکن، 

بُعد   زندانی،  همسر  )سن  فردی  خانوار،  مشخصات 
به  حبس(  سابقه  اعتیاد،  دیگر  بیماری،  عنوان 

وابسته   متغیّر  بر  تاثیرگذار  مستقل  متغیّرهای 
 گیری قرار گرفته است. »عملکرد خانواده« مورد اندازه

 2و پایایی  1اعتبار  -

دهد كه ابزار  خ مي اسبه اين سؤال پ«  اعتبار»مفهوم  
را  تا چه حد خصيصه و مفهوم مورد نظر  گيرياندازه

روشمهم از    .سنجدمي اعتبار،  ترين  تعيين  هاي 
محتوا»هاي  روش نظري»و    3« اعتبار   4« اعتبار 

ها بر نظر و تأييد افراد  باشد كه هر دوي اين روشمي
گيري  اندازه  یصاحب فن و متخصص در مورد وسيله

دارند.  خانواده«    نظر  عملکرد  »ارزیابی  پرسشنامه 
استاندارد بوده و اعتبار و پایایی آن قبال برآورد شده  

اندازهاست.   ابزار  اعتبار  پرسشنامه  »گيري  براي 
زندانیان« حمایت  انجمن  خدمات  اين    ارزیابی  در 

نظر   حمایت  پژوهش،  انجمن  مدیران  از  برخی 
شد و    به عنوان مالكي براي اعتبار، پرسيدهزندانیان  

وسيله محتوايي  و  نظري  اعتبار  براي  الزم    ی مالك 
 گيري تحقيق، حاصل گرديد. اندازه

برآورد   ابزار   «ي»پایایبراي  اعتماد  قابليت  يا 
  ی بر اين نظر است كه وسيلهکه  گيري تحقيق )اندازه

گيري پژوهش تا چه حد در صورت تكرار آزمون،  اندازه
مي  دست  به  را  مشابه  از نتايجي  تکنیک    دهد(، 

درونی«  كرونباخ«  برآوردو    5»پایداری    6»آلفاي 
گردید.   محاسبه  استفاده  براي  روش  و  پایاين  ايي 

اندازه  ابزار  اعتماد  جمله  قابليت  از  تحقيق  گيري 
ب مي هپرسشنامه،  و  كار  صفر  بين  ضريب  اين  رود. 

ّ يك، تغيير مي ّ كند و كمي ايي و  پاین عدم  ت صفر، مبي
 ّ ّ   ت يك،كمي هاي طيف يا  گويه در  ايي  پاین وجود  مبي

:  1995. )کارماینز و زیلر،  مجموعه مورد نظر است«
آزمون (.  74-69 نمرات  بين  همبستگي  كه  اگر  هايي 
باال باشد،    ،كنندگيري مي واحدي را اندازه   یهخصيص

پايداري دروني  »  یمحاسبه  است.  پایاییآزمون داراي  
سه ب  7«گويه در  گويه  قدرت  سنجش  نجش  منظور 

ميزان همنوايي گويه با ساير  و  رود  مي   كار همقياس ب
ی  محاسبه  هاي همان مقياس مورد نظر است.گويه 

تمامي  پایایی هر گویه   ابتدا  بدين صورت است كه 
كه از يك نوع بوده و همگي    هاي يك مقياس را گويه 

هم جمع زده و متغیّر جديدي    اند، باهم مسير شده
پايداري دروني گويه،    براي سنجششود و  ساخته می

و شاخص جديدي  شده  از متغیّر جديد كم    آن گويه
ميزان همبستگي اين شاخص با  و    آيددست مي ه  ب

محاسبه   نظر  مورد  رو،  می گويه  ازاین  گردد. 
خدمات  پرسشنامه   از  رضایت  میزان  »سنجش 

نمونه سی   یک  قالب  در  زندانیان«  حمایت  انجمن 
قرار گرفت تا ضریب    8مقدماتی«نفره مورد »مطالعه  

 پایایی آن سنجش گردد. 
 

 
1 Validity 
2 Reliability 
3 Content Validity 
4 Face Validity 

5 Internal Consistency 
6 Cronbach's Alpha 
7 Reliability Item to total 
8 Pilot Study 
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ّ متغ   یی ا ی برآورد پا   2  جدول   ان« ی زندان   ت ی خدمات »انجمن حما   ی ها اس ی مق و خُرده   ر ی

 ضریب پایایی  تعداد گویه  های خدمات انجمن حمایت زندانیان مقیاسمتغیّرها و خُرده 
 0.937 30 انجمن حمایت زندانیان )متغیّر مستقل( خدمات 

 0.829 6 خدمات مادی و معیشتی  -1
 0.836 6 آموزیخدمات اشتغال و حرفه  -2
 0.801 6 خدمات فرهنگی و تربیتی -3
 0.856 6 ایخدمات آموزشی و مشاوره -4
 0.831 6 خدمات بهداشتی و درمانی  -5

 هایافته 4
»پایگاه اقتصادی و  توصیف  4.1

 اجتماعی پاسخگویان« 

 محل سکونت، شغل، درآمد و مسکن   الت، ی تحص   ی فراوان   ع ی توز  3  جدول 

 درصد فراوانی  تحصیالت ردیف
 29.4 113 بيسواد  1
 51.7 199 زير ديپلم  2
 18.2 70 ديپلم  3
 0.8 3 ليسانس فوق ديپلم و  4

 درصد فراوانی  محل سکونت  ردیف
 21.8 84 فقيرنشين  1
 70.9 273 ضعيف نشين 2
 7.3 28 متوسط نشين 3

 درصد فراوانی  شغل  ردیف
 91.2 351 دار خانه 1
 6 23 کارگر 2
 1 4 کارمند  3
 1.8 7 سایر  4

 درصد فراوانی  درآمد ردیف
 56.1 216 کمتر از یک میلیون تومان  1
 34.3 132 یک الی دو میلیون تومان  2
 9.6 37 بیشتر از دو میلیون تومان  3

 درصد فراوانی  وضع مسکن  ردیف
 0.3 1 فاقد هرگونه مسكن 1
 7.8 30 منزل مددجو)زنداني(  2
 85.5 329 استيجاري  3
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 درصد فراوانی  تحصیالت ردیف
 3.4 13 پدري  4
 3.1 12 شخصي 5

از پاسخگویان بيسواد،    29.4 از    51.7درصد  درصد 
و   زيرديپلم  سطح  در  ديپلم    18.2افراد  درصد 

 باشند.می

و    21.8 فقيرنشين  منطقه  ساکن  افراد  درصد 
درصد نيز    7.3نشين و  درصد از منطقه ضعيف  70.9

 در سطح متوسط هستند.

خانه  91.2 پاسخگویان  از  درصد    6دار،  درصد 
و    1کارگر،   کارمند  سایر    1.8درصد  دارای  درصد 

 د.باشنمشاغل می 

های تحت پوشش انجمن  درصد از خانواده   56.1
حمایت زندانیان در استان تهران درآمد ماهانه زیر  

درصد یک الی دو میلیون    34.3یک میلیون تومان،  
شان بیش از دو  درصد نیز درآمد ماهانه  9.6تومان و  

 باشد.میلیون تومان می 

»خانواده   7.8 از  در  درصد  پوشش«،  تحت  های 
و   همسر  خانه    85.5خانه  در  نیز  افراد  درصد 

 کنند.استیجاری زندگی می 

توصیف »وضعیت خانواده«   4.2
 پاسخگویان 

 و سابقه حبس   اد ی اعت   ، ی مار ی تعداد فرزندان، وضع ب   ی فراوان   ع ی توز   4  جدول 

 درصد فراوانی  تعداد فرزندان  ردیف
 14.8 57 يك فرزند 1
 38.7 149 دو فرزند 2
 31.4 121 سه فرزند 3
 14.8 57 چهار فرزند و بیشتر  4

 درصد فراوانی  بیماری  ردیف
 7.5 29 دارد  1
 92.5 356 ندارد  2

 درصد فراوانی  اعتیاد  ردیف
 10.4 40 دارد  1
 89.6 345 ندارد  2

 درصد فراوانی  ی حبسسابقه ردیف
 14 54 دارد  1
 86 331 ندارد  2

.

»خانواده   14.8 از  پوشش«،  درصد  تحت  های 
درصد   31.4درصد دو فرزند،   38.7دارای یک فرزند،  

درصد دارای چهار فرزند و بیشتر    14.8سه فرزند و  
زندانیان    7.5باشند.  می همسران  از  درصد 

 باشند.های تحت پوشش بیمار می خانواده 

خانو  10.4 زندانیان  همسران  از  های  اده درصد 
 باشند.تحت پوشش دارای اعتیاد به مواد مخدر می 

های تحت  درصد از همسران زندانیان خانواده   14
 باشند.ی حبس می پوشش دارای سابقه 
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توصيف خدمات انجمن حمایت   4.3
زندانیا 

 

 هاي آن و مولفه   ان ی زندان   ت ی خدمات انجمن حما   ی ف ی توص   ی ها شاخص   5  جدول 

 ف انحرا  ن میانگی نمونه  متغیّرها 
 واریانس  معیار

 بازه نمرات كسب شده  بازه نمرات سواالت 

 بیشترین  کمترین  بیشترین  کمترین 

و  ما خدمات دی 
 5 1 5 2 0.13 0.37 2.95 384 معیشتی

خدمات  
 5 1 4.33 1 0.06 0.24 2.97 384 آموزي حرفه

  فرهنگي  خدمات
 5 1 5 2 0.06 0.25 3.01 384 و تربیتی

  آموزشي  خدمات
 5 1 5 2 0.10 0.31 3.02 384 ایو مشاوره 

 خدمات
 و درمانی  بهداشتي

384 2.97 0.33 0.11 1 5 1 5 

  انجمن  خدمات
 5 1 4.25 2.07 0.062 0.24 2.98 384 حمایت زندانیان 

 

نمرات   زندانیان«  ميانگين  حمایت  »انجمن  خدمات 
با   معيار    5از    2.98برابر  انحراف  است.    0.24با 

با   برابر  اين متغیّر  و بيشترين    2.07كمترين مقدار 
با   برابر  آن  نمرات  مي   4.25مقدار  ميانگين  باشد. 

مولفه همه »انجمن  ی  متغیّر  مستقل خدمات  های 

به     5)حد وسط طيف    3حمایت زندانیان« نزدیک 
 دست آمده است.اي( بههگزين

 توصيف عملكرد خانواده 4.4

 هاي آن عملكرد خانواده و مولفه   ی ف ی توص   ی ها شاخص   6  جدول 

تعداد  متغیّرها 
 نمونه 

انحراف   میانگین 
 معیار

 واریانس 
 بازه نمرات كسب شده  بازه نمرات سواالت 

 بیشترین  کمترین  بیشترین  کمترین 

 3.50 1 4 1 0.21 0.45 2.22 384 مساله حلّ 

 3.44 1 4 1 0.22 0.47 2.26 384 هانقش 

 همراهي
 3.50 1 4 1 0.23 0.48 2.35 384 عاطفي

 3.71 1 4 1 0.23 0.48 2.30 384 اتارتباط

 آميزش
 3.63 1 4 1 0.23 0.48 2.42 384 عاطفي

 3.46 1 4 1 0.22 0.47 2.32 384 رفتار كنترل

 كلي عملكرد
 خانواده 

384 2.42 0.48 0.23 1 4 1.33 3.67 
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تعداد  متغیّرها 
انحراف   میانگین  نمونه 

 واریانس  معیار
 بازه نمرات كسب شده  بازه نمرات سواالت 

 بیشترین  کمترین  بیشترین  کمترین 

عملكرد  
 3.41 1.43 4 1 0.12 0.34 2.32 384 خانواده 

 

خانواده«   »عملكرد  وابسته  متغیّر  نمرات  ميانگين 
با   معيار    4از    2.32برابر  انحراف  است.    0.34با 

اين   با  كمترين مقدار  برابر  بيشترين    1.43متغیّر  و 
با   باشد و ميانگين نمرات    3.41مقدار آن برابر  مي 

خُرده همه خانواده  مقیاسی  عملكرد  متغیّر  های 

دست  گزينه اي( به   4)حد وسط طيف    2بيشتر از  
 آمده است.

 ها آزمون فرضیه  4.5

 ت« ی »عملکرد خانواده« و »خدمات انجمن حما   ی همبستگ   ی ها آماره   7  جدول 

 تعداد نمونه داری درجه معنی ضریب همبستگی پیرسون  ها مقیاسعملکرد خانواده و خرده 

 0.607** 0.000 385 (FADمتغیّر کلّی »عملکرد خانواده« )

 385 0.000 **0.547 حّل مسئله  -1

 385 0.000 ** 0.539 ارتباط -2

 385 0.000 **0.567 هانقش -3

 385 0.000 ** 0.619 همراهی عاطفی -4

 385 0.000 ** 0.611 آمیزش عاطفی  -5

 385 0.000 ** 0.581 کنترل رفتاری -6

 385 0.000 **0.626 عملکرد عمومی خانواده -7

 

ی بین »عملکرد خانواده« و  داری رابطهی معنیدرجه
های تحت پوشش  حمایت« خانواده »خدمات انجمن  

دهد  ( است که نشان می 0.000استان تهران برابر با )
داری بین این دو متغیّر وجود دارد.  همبستگی معنی 

  0.607ضریب همبستگی بین این دو متغیّر برابر با  
می  نشان  که  و  هست  مثبت  همبستگی  دهد 

متوسطی بین »خدمات انجمن حمایت« و »عملکرد  
در   انجمن  خانواده خانواده«  پوشش  تحت  های 

شود.  حمایت زندانیان در استان تهران مشاهده می 
گانه  هفت های  مقیاسخردهی بین  داری رابطه معنی

مسئله» »حل  »ارتباط«،  »همراهی  «هانقش «،   ،
رفتاری« »کنترل  عاطفی«،  »آمیزش  و    عاطفی«، 

خانواده» عمومی  »عملکرد    « عملکرد  متغیّر  با 
دهد بین  ( است که نشان می 0.05خانواده« کمتر از )

هفت مقیاسخرده  و  های  خانواده«  »عملکرد  گانه 
های تحت پوشش  »خدمات انجمن حمایت« خانواده 

معنی  همبستگی  تهران  استان  مشاهده  در  داری 
 شود.  می

 مدل سازی معادله ساختاری  4.6
رابطه که  است  مدلی  ساختاری  بمدل  ین  ی 

دهد  متغیّرهای مکنون )پنهان( را مورد بررسی قرار می 
بايد   باشد كه  و معيار مي  داراي چندين شاخص  و 
ارزيابي و تاييد شود تا به نتايج حاصل از مدل و داده  
هاي گردآوري شده با اطمينان باال استناد نمود. اين  
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معيارها شامل بررسي ضرایب مسیر )بتا( و معناداری  
(، بررسي شاخص ضریب تعیین   t-valueآن)مقادیر  

R2))  درون مکنون  شاخص  متغیّرهای  بررسي  زا،  
  f2، بررسي شاخص شدت تاثير   Q2ارتباط پیش بین 

 ( مي باشد. VIFو بررسي شاخص هم خطي) 

آن)مقادیر    - معناداری  و  )بتا(  -tضرایب مسیر 
value ) 

ضرايب    ساختاري،  مدل  بررسي  از  اول  معيار 
تيمعنا چنانچه   داري  است.  مکنون  متغیّرهای  بین 

شده باشد، آن    1.96مقدار به دست آمده بیشتر از  
شود.  رابطه یا فرضیه تایید می 

ّ مربوط به معناداري روابط بين متغ   ج ی نتا   8  جدول   رها ی

 نتيجه  معناداريسطح  𝛃 T_value متغیّر وابسته متغیّر مستقل مسیر: 

 معنادار  0.00 8.198 0.343 عملكرد خانواده    پايگاه اقتصادي و اجتماعي 

 معنادار  0.00 8.962 0.318 عملكرد خانواده   خدمات انجمن  

 معنادار  0.00 7.242 0.300 عملكرد خانواده وضعيت خانواده 

 

متغیّرهای     tمقادير   تمامی  بین  شده  محاسبه 
  1/ 96مستقل مدل و وابسته موجود در مدل بزرگتر از  

 درصد معنادار هستند.  95بوده و در سطح 

متغیّرهای مکنون   ((𝑹𝟐شاخص ضریب تعیین    -
 درون زا 

دومين معيار بررسي مدل ساختاري، ضريب تعيين  
زا )وابسته( در مدل  درونمربوط به متغیّرهاي مكنون  

زا بر يك  ی تاثير يك متغیّر برون دهنده است و نشان 
زا است.متغیّر درون

ّ مربوط به ضريب تعيين متغ   ج ی نتا   9  جدول   وابسته   ر ی

 نتيجه  𝑹𝟐 متغیّر وابسته 

 مطلوب  0.471 عملكرد خانواده

وابسته  R2مقادير  متغیّر  خانواده«  براي  »عملكرد  ی 
درصد    47.1( در حد مناسبی قرار دارد و مقدار  0.471)

توسط   خانواده  عملكرد  )تغييرات(  واريانس  از 
پايگاه   زندانیان،  حمایت  انجمن  خدمات  متغیّرهاي 

پيش  خانواده  وضعيت  و  اجتماعي  و  بيني  اقتصادي 
 شده است. 

 𝑸𝟐شاخص ارتباط پیش بین  -

بيني مدل در متغیّر وابسته را  اين معيار قدرت پيش  
را به   35/0و  0/ 15،  02/0كند. سه مقدار  مشخص مي 

بيني كم، متوسط و قوي معريف  عنوان قدرت پيش 
 شده است. 

ّ بيني مدل در خصوص متغ مربوط به قدرت پيش   ج ی نتا   10  جدول   وابسته   ر ی
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 نتيجه  𝑸𝟐 متغیّرهاي وابسته 

 مطلوب  0.128 عملكرد خانواده

عملكرد    Q2مقادير   یعنی  مدل  درونزای  متغیّر  برای 
(  مثبت و در سطح مطلوب و قابل  0.128خانواده )

از   نشان  كه  نحوي  به  است  شده  محاسبه  قبولي 
بيني تغییرات متغیّر  قدرت قابل قبول مدل در پيش 

 ی »عملکرد خانواده« دارد. وابسته

 ((𝒇𝟐شاخص اندازه اثر  -

( شدت  1988کوهن  تعیین  برای  میان رابطه(  ی 
ی اثر را معرفی  متغیّرهای مكنون مدل، معیار اندازه 

به ترتیب نشان از    35/0و    15/0،  02/0نمود. مقادیر  
ی تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر  اندازه

 سازه دیگر است. 

ّ مربوط به شدت تاثير متغ   ج ی نتا   11  جدول   ل بر وابسته مستق   رهاي ی

 نتيجه  𝒇𝟐 متغیّر وابسته متغیّر مستقل مسیر: 

 مطلوب  0.185 عملكرد خانواده    پايگاه اقتصادي و اجتماعي 
 مطلوب  0.180 عملكرد خانواده   خدمات انجمن  

 مطلوب  0.143 عملكرد خانواده وضعيت خانواده 

كمتر    VIFها مشخص است مقدار  با توجه به داده  ( VIFشاخص همخطي) -
و هم  5از   است  وجود  گزارش شده  در مدل  خطی 

 ندارد.

ّ خطي متغ مربوط به شاخص هم   ج ی نتا   12  جدول   مستقل   رهاي ی

 نتيجه  VIF متغیّر وابسته متغیّر مستقل مسیر: 

 و مناسب  5كمتر از  1.204 عملكرد خانواده    پايگاه اقتصادي و اجتماعي 
 و مناسب  5كمتر از  1.061 عملكرد خانواده   خدمات انجمن  

 و مناسب  5كمتر از  1.189 عملكرد خانواده وضعيت خانواده 
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های ساختاری( )ارزیابی مدل مدل پژوهش در حالت ضرايب مسير استاندارد شده    

 

 بحث 5
خانواده  تحت    22.3های  عملکرد  زندانیان  از  درصد 

پوشش انجمن حمایت زندانیان در استان تهران در  
درصد در    42.6مهارت »حّل مسئله« سالم و مثبت،  

باشد درصد ناسالم و ناکافی می   35.1حد متوسط و  
ناسالم خانواده  دهنده که نشان  و عملکرد  اختالل  ی 

 در حل مسائل و مشکالت است.  

درصد از زندانیان تحت    17.1های  رد خانواده عملک
پوشش انجمن حمایت زندانیان در استان تهران در  

درصد    39.2مهارت »ارتباط و تعامل« سالم و مثبت،  
و   متوسط  حد  ناکافی    43.7در  و  ناسالم  درصد 

ی اختالل و عملکرد ناسالم  دهنده باشد که نشان می
ارتباط  در  بخانواده  و  است  تعامل  و  تبادل  گیری  ه 

غیرموثر، غیرگسترده، مبهم و پیچیده در ارتباط بین  
 اعضای خانواده اشاره دارد. 

درصد از زندانیان تحت    19.2های  عملکرد خانواده 
انجام   و  »توزیع  مهارت  در  تهران  استان  پوشش 

درصد در    39.2ها« سالم و مثبت،  وظایف و نقش 

درصد ناسالم و ناکافی    41.5حد متوسط ارزیابی و  
نشان ا که  ناسالم  دهنده ست  عملکرد  و  اختالل  ی 

نقش  توزیع  در  ناکافی  خانواده  رشد  به  و  است  ها 
ی سیستم خانوادگی در بین  های زندگی و اداره مهارت

خانواده  انجمن  اعضای  پوشش  تحت  زندانیان  های 
 اشاره دارد.   حمایت در استان تهران 

درصد از زندانیان تحت    12.7های  عملکرد خانواده 
وشش انجمن حمایت زندانیان در مهارت »همراهی  پ

عاطفی« و »پاسخ هیجانی متناسب« سالم و مثبت،  
و    41.8 ارزیابی  در حد متوسط  درصد    45.5درصد 

نشان  که  است  ناکافی  و  و  دهندهناسالم  اختالل  ی 
همراهی   و  پاسخگویی  در  خانواده  ناسالم  عملکرد 

مهارت رشد  عدم  به  و  است  اعضای  عاطفی  های 
 نواده برای پاسخ هیجانی متناسب اشاره دارد. خا

درصد از زندانیان تحت    11.7های  عملکرد خانواده 
پوشش انجمن حمایت در استان تهران در »آمیزش  

سرمایه  و  توجه  عالقه،  »کیفیت  گذاری  عاطفی«، 
مثبت،   و  سالم  یکدیگر«  برابر  در  خانواده  اعضای 

  45.5درصد از پاسخگویان در حد متوسط و    42.8
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نشان  که  است  ناکافی  و  ناسالم  ی  دهندهدرصد 
خانواده  ناسالم  عملکرد  و  زندانیان اختالل  در    های 

به عدم رشد   و  آمیزش عاطفی است  و  پاسخگویی 
های اعضای خانواده برای توجه متقابل اعضای  مهارت

 خانواده در برابر یکدیگر اشاره دارد. 

درصد از زندانیان تحت    8.5های عملکرد خانواده 
انجمن حمایت در استان تهران در »کنترل  پوشش 

های رفتاری« سالم و  رفتاری« و »استانداردها و آزادی
و    39.5مثبت،   متوسط  حد  در  درصد    52درصد 

نشان  که  است  ناکافی  و  و  دهندهناسالم  اختالل  ی 
آزادی  ناسالم خانواده در استانداردها و  های  عملکرد 

مهارت رشد  عدم  به  و  است  اعضای  هارفتاری  ی 
خانواده برای »کنترل رفتاری« اعضای خانواده در برابر  

 یکدیگر اشاره دارد. 

خانواده  عمومی«  از    8.3های  »عملکرد  درصد 
حمایت  خانواده  انجمن  پوشش  تحت  زندانیان  های 

در استان تهران در »کارکرد کلّی و عمومی خانواده«  
  51.9درصد در حد متوسط و    39.7سالم و مثبت،  

در و    درصد  ناسالم  عمومی«،  و  کلّی  »کارکردهای 
نشان  که  است  عملکرد  دهندهناکافی  و  اختالل  ی 

در برخی از    های زندانیان استان تهران ناسالم خانواده 
 باشد. عملکردهای مورد انتظار خانواده می 

نظریه  با  »همسو«  پژوهش  این  بحران  نتایج  ی 
بر »نظریه بحران« »هیل«، »هیل« است؛ مبتنی  ی 

تنشهمولف واقعه  از  »تاثیرپذیری  )حبس(، های  زا« 
و  »بی  عاطفی  تنگناهای  مالی،  )مشکالت  سازمانی« 

محل   یا  شغل  در  )تغییرات  »بازیابی«  ننگ(،  داغ 
از سازمان درخواست کمک  و  زندگی،  های حمایتی( 

»سازگاری مجدد« )در صورت آزادی سرپرست خانوار  
ت  از حبس( از پیامدهای حبس سرپرست خانوار اس

که در این تحقیق نیز همین نتایج به تصویر کشیده  
 شده است.  

نتایج این پژوهش »همسو« با دیدگاه »کوهن« و  
»ویلز« است و نشان داد »حمایت مادی و معیشتی«  

خانواده  در  مشکالت  کاهش  زندانیان  باعث  های 
شود. »کوهن« و »ویلز«، حمایت اجتماعی را چهار  می

»اطالعاتی« »عزتمند«،  »ابزاری«  نوع  و  »عاطفی«   ،
ابزاری« تهیه و تدارک  می دانند. منظور از »حمایت 

و   امکانات  مادی،  منابع  عملی،  مالی،  های  کمک 
خدمات مورد نیاز فرد است. این حمایت به تهیه و  

های مالی و منابع مادی و خدمات مورد  تدارک کمک 
توان  شود. از طریق این حمایت هم می نیاز اطالق می 

 الی و اثرات استرس را کاهش داد. مشکالت م

نتایج این پژوهش »همسو« با دیدگاه »بارارا« و  
های  »اینلی« است و نیز »تئوری شبکه« است و داده 

مالی،   اقتصادی،  خدمات  انواع  داد  نشان  تحقیق 
ای معیشتی و رفاهی و نیز خدمات آموزشی و مشاوره 

باعث   زندانیان«  حمایت  »انجمن  توسط  ارائه شده 
باعث  استرس   کاهش افراد شده و  های محیطی در 

مشکالت   حل  توانایی  و  سازگاری  توانایی  افزایش 
نیز   »کاواچی«  و  »برکمن«  باور  به  گردد.  منجر 

های ساختار روابط اجتماعی بر سالمت افراد و  جنبه
 گذارد.ها تأثیر می خانواده 

تاثیر   »مدل  با  »همسو«  پژوهش  این  نتایج 
و  اجتماعی«  حمایت  تاثیر    مستقیم  »مدل 

گیر« است و نشان داد  ی ضربه غیرمستقیم یا فرضیه 
خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط »انجمن  
پوشش   و  کفایت  صورت  در  زندانیان«  حمایت 

تواند به ارتقای  های زندانیان می متناسب به خانواده 
سالمت روانی و اجتماعی افراد در جامعه هدف منجر  

ب است  توانسته  و  در  گردد  افراد  توانایی  ارتقای  ه 
استرس  با  بحرانمواجهه  و  هدف  ها  جامعه  در  ها 

 منجر گردد. 

ویس«   »مدل  با  »همسو«  پژوهش  این  نتایج 
و   آموزشی  و  تربیتی،  فرهنگی،  خدمات  و  است 

حمایت  مشاوره »انجمن  توسط  شده  ارائه  ای 
زندانیان« توانسته است به افزایش عملکرد خانواده  

ا احساس  ارتقای  و  و  اجتماعی  روابط  در  منیت 
جامعه در  بیشتر  گردد.  همبستگی  منجر  هدف  ی 

»مدل  با  »همسو«  پژوهش  این  نتایج  همچنین 
ارائه   درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  است  فقدان« 
صورت   در  زندانیان«  حمایت  »انجمن  توسط  شده 

های زندانیان  کفایت و پوشش متناسب به خانواده 
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ی و بهداشت روانی  تواند به ارتقای سالمت جسممی
پژوهش   این  نتایج  گردد.  منجر  هدف  جامعه  در 
»همسو« با »مدل انباشت هویتی« و مدل حمایتی«  
»کاترونا« و »شور« است و خدمات فرهنگی، آموزشی  

مشاوره حمایت  و  »انجمن  توسط  شده  ارائه  ای 
تواند معناهای هویتی جدید و مناسبی  زندانیان« می 
ن بیافریند و اهداف جدیدی  های زندانیابرای خانواده 

خلق کند و انواع خدمات ارائه شده توسط »انجمن  
تواند همانند یک سپر حمایتی  حمایت زندانیان« می 

 عمل کند.

 گیرینتیجه 6
می  نشان  روند  آمارها  جُرم  تکرار  و  بزهکاری  دهد 

افزایشی مستمر و وحشتاکی را داشته است و آثار و  
رپرست خانواده  پیامدهای ناخواسته زندانی شدن س

بسیار بیشتر از تاثیر حبس روی خود فرد زندانیست.  
شدن  خانواده  محبوس  از  قبل  تا  که  زندانی  ی 

ی وی و به دور از آثار جُرم والد  سرپرست، در سایه
زندگی می  به  گذرانید، یکخود  یافتن  آگاهی  با  باره 

پناه و طرد شده از سوی  جُرم سرپرست، خود را بی 
بیند. همسایگان و فامیل و غیره می   تمام آشنایان و

ساختارهای   از  رسیده  ارمغان  به  سرنوشت  این 
)بحران  جامعه  اجتماعی،  معیوب  اقتصادی،  های 

جُرم   انواع  دام  در  فرد  گردیده  موجب   )... و  آنومی 
ی فقر و طرد اجتماعی  بیفتد. پیامدهایی که در نتیجه

خانواده  و  و  زندانی  همسر  اجتماع،  سوی  از  اش 
ندان فرد در دام دزدی و اعتیاد و فحشا و مشکالت  فرز 

ی برخی  بهداشتی و غیربهداشتی گرفتار آید که دامنه
در   تنها  مخدر  مواد  و  هپاتیت  و  ایدز  مانند  آنها  از 

دایره محدوده  ،    یی  نشده  محدود  زندانی  خانواده 
 کشاند.بلکه جامعه را با خود به منجالب می 

داد   نشان  تحقیق  این  های  نتایج  خانواده  که 
مولفه پنج  هر  در  )مالی، زندانیان  خدمات  ی 

نیازمند حرفه آموزی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی( 
برنامه و  اقدامات  توجه   ، بنابراین  هستند.  ریزی 

ها هم باید بسیار جدی گرفته  حمایتی از این خانواده  
همه شامل  باید  هم  و  زمینهشود  رفع  ی  از  ها 

تا   اقتصادی  سالمت  مشکالت  و  فرهنگی  مسائل 
جسمی و روانی و... باشد. زیرا درصورت عدم حمایت  

خانواده  این  طالق  از  چشمگیر  رشد  شاهد  ها 
  همسران زندانیان، ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری 
به   های اجتماعی و روانی و گرایش اعضای خانواده 

زنگ  آسیب این  باید  و  بود  خواهیم  اجتماعی  های 
رآورد که در آتیه باید شاهد ورود  خطر را به صدا د

به   زندانیان  خانواده  اعضای  از  توجهی  قابل  تعداد 
 جُرم باشیم.  یچرخه

کیفیت   بهبود  خصوص  در  مداخله  گونه  هر 
خانواده  عملکرد  زندگی  افزایش  و  زندانیان  های 
آن  در  چیزخانواده  هر  از  قبل  تغيير ها  نيازمند   ،

در سياستگذاري  در منصفانه   عدالت    زمينه  ها 
و اجتماعي  است  اقتصادي،  »عدالت  آموزشي  ؛ 

الزم   بسترهای  ثروت«،  متوازن  »توزیع  و  اجتماعی« 
آوری« فردی، خانوادگی و اجتماعی  برای ارتقای »تاب 

  « آوری اجتماعیتاب سازد. »شهروندان« را فراهم می 
تاب می زمانی یک سیستم اجتماعی  آور است  گوید 

یا دائ م را جذب کرده و  که بتواند مخاطرات موقت 
انطباق   را با شرایط به سرعت در حال تغییر،  خود 

از  دهد؛ بدون   را  انتظار خود  اینکه کارکردهای مورد 
این صورت است که می  تنها در  توان  دست بدهد. 

به   زندانیان  ورود  باالی  تعداد  از  هم  داشت  انتظار 
های  ها کاسته شود؛ یعنی پرداختن به علت ندامتگاه

توا و  طریق  اولیه  از  شهروندان  نمندسازی 
سیاستگذاری مبتنی بر »تقویت رویکردهای عدالت  
متوازن   )توزیع  اولیه  مداخالت  اگر  اجتماعی«. 

اجتماعی( به    ها و رفاهها، برخورداریها، فرصت ثروت 
توان انتظار داشت  صورت منصفانه صورت گیرد می 

مداخالت ثانویه مانند ارائه خدمات »انجمن حمایت  
یان« به بهسازی کیفیت زندگی و بهبود عملکرد  زندان

 های زندانیان منجر گردد. خانواده 

تعیین  مشکالتی  چنین  از  جلوگیری  برای 
خانه،  مجازات در  حبس  مانند  جایگزین  هایی 

های مستمر، تعیین برخی از  پرداخت جریمه، نظارت 
کارهای  محرومیت  انجام  و  دیگر  اجتماعی  های 

تواند  ضروری است که می   المنفعه برای متهمان عام 
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های آنها موثر باشد. همچنین  برای زندانیان و خانواده 
اش و اعمال برخی  برای حمایت از زندانی و خانواده 

به مانند  در  تدابیر  زندانیان  از  برخی  گماردن  کار 
و خدماتی ضروری  کارخانه  تولیدی  و دیگر مراکز  ها 
 است.

»نظریه مدل  »حمایهای  هیل«،  بحران  ت  ی 
و   اینلی«  و  بارار  »تئوری  »ویلز«،  و  »کوهن  ابزاری« 

حمایت »نظریه و  شبکه«  و  ی  مستقیم  های 
و   فقدان«  »مدل  ویس«،  »مدل  نیز  و  غیرمستقیم 
»مدل انباشت هویتی« »کاترونا« و »شور« همگی بر  

حمایت  افراد  ضرورت  بر  جامع  و  چندجانبه  های 
از    دیده تاکید دارند و تبیین نظری جامعی را آسیب

ارائه ضرورت  حرفه منظر  مالی،  خدمات  آموزی، ی 
خانواده  به  آموزشی  و  بهداشتی  های  فرهنگی، 

ریزی  ها با برنامه کند. سازمان زندانزندانیان ارائه می 
ریزی  تواند برای زندانی برنامههماهنگ و منسجم می 

کند و رسالت جدید زندان که در پی تربیت و اصالح  
ادگی وی برای ورود سالم به  و ترمیم زندانی جهت آم

مهم  امّا  رساند  انجام  به  را  است،  از  جامعه  تر 
مانند  زندانسازمان حمایتی  نهادهای  کارکرد  ها، 

کننده انجمن حمایت زندانیان است که نقشی تعیین 
در پیشگیری از افزایش جمعیت مجرمان و قربانیان  
ناشی از جُرم دارد. شرایط خانوادگی خودساخته یا  

و  رساختهساختا زندانی  زندگی  مسیر  زندانی  ی 
کند، امّا مداخالتی مانند خانواده وی را مشخص می 

خدمات انجمن حمایت زندانیان و نهادهای حمایتی  
انتخاب می و  بهتر  زندگی  کیفیت  های  تواند 

خانواده عاقالنه  برای  زندانیان تری  از    های  و  زند  رقم 
 شان بکاهد. های احتمالی زندگی چالش 

 منابع
 فارسی .منابع

انجمن  مصوب    ان یزندان  تی حما  یهااساسنامه 
 ئی. قضا  یعال  ی شورا 1360.12.11

های  (؛ بررسی تاثیر کمک 1393آزاده، منصوره )اعظم
بر   حمایتی  نهادهای  غیرمادی  و  مادی 

خانواده  زندگی  زندانیان  کیفیت  های 
سازمان   پژوهش  و  آموزش  دفتر  کشور. 
 زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.  

)اعظم مرضیه  مشتاقیان،  و  منصوره  (؛ 1396آزاده، 
واده و  داغ ننگ، كيفيت روابط اعضاء خان 

روان جامعهسالمت  نشریه  شناسی . 
 . 2ی ایران. سال هجدهم. شماره 

 ( میرطاهر  موسوی،  و  عمادالدین  (؛  1396باقی، 
خانواده   بر  شدن  زندانی  پیامدهای 
ایران.   در  اجتماعی  تحقیقات  زندانیان. 

 . 3ی .  شماره 6ی دوره

(؛ بررسی  1386جعفری، محمد حسن و نیکپور، لیال )
ندان بر وضعیت اقتصادی  تأثیر مجازات ز 

خانواده  اجتماعی  زندانیان  و  های 

های شیراز. مجله پژوهشی دانشگاه  زندان
ی . شماره 25اصفهان )علوم انسانی(. جلد  

4. 

های حمایت  (؛ وضعیت نظام 1392راجعیان، محمد ) 
و   زندان  از  شده  آزاد  افراد  اجتماعی 

.  شان به تکرار جُرمگرایش ی آن با  رابطه
دانشگاه   ارشد.  کارشناسی  نامه  پایان 

 عالمه طباطبائی. 

ساریان   و  فروغ  رفیعی،  معصومه،  رامبد، 
)حسن  محمدتقی  (؛  1389آبادی، 

انتشارات  حمایت  تهران:  اجتماعی.  های 
 خسروی. 

 ( حامد  انارمرزی،  و  1386رستگار  آثار  و  زندان  (؛ 
ارشد   کارشناسی  رساله  آن.  پیامدهای 
واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه  جزا.  حقوق 

 تهران مرکز. 

)زاهدی محمد  راجعیان،  و  محمد  (؛  1395اصل، 
رابطهمطالعه حمایت ی  بین  های  ی 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/609462
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/609462
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/609462
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بین   به تکرار جُرم در  اجتماعی و گرایش 
ی پژوهش  افراد آزاد شده از زندان. نشریه

 . 33ی  اجتماعی. شماره

ادوارد پ. )سارافینو (؛ روانشناسی سالمت.  1384، 
ی سید علی احمدی ابهری. تهران:  ترجمه

 انتشارات رشد.

های  ی ویژگی (؛ بررسی رابطه 1390علم بیگی، شراره ) 
فردی زندانیان با نیازهای آموزشی آنان در  

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  حوزه های 
پایان  ارشد.  روانی.  کارشناسی  نامه 

 اسالمی واحد زنجان.  دانشگاه آزاد 

با  (؛  1385)  پور، احمدعلي  ارتباط حمايت اجتماعي 
سالم:  شاخص افراد  در  بدن  ايمني  هاي 

كلي تأثير  مدل  نشریه بررسي   .  
ايران   بـاليني  روانـشناسي  و  روانپزشـكي 

 .12ی . شماره )انديشه و رفتار(

شناختي بررسي جامعه  ؛(1382)   محمدقدسي، علي  
.  اجتماعي وافسردگيبين حمايت    یرابطه
  .دكتري رشته جامعه شناسي ینامهپايان 

 س.دانشگاه تربيت مدر 

 یرابطه   بررسی   ؛(1383)   همکاران   و  پروین  کدیور،
  کمک   با  خانواده   تعامالت  ساختار

  و   روانی  فشارهای  با   مقابله  هایسبک
آموزان   در   جنسی  های مقاومت   دانش 

  و   روان شناسی   یمجله .  پیش دانشگاهی
 . 2ی . شماره34  سال . تربیتی علوم 

و   جي  رابرت.  )گاچل،  زمينه (؛  1377همکاران 
ترجمهتندرستي  ی روانشناس غالمرضا  ی  . 
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