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 چکیده :

ستتتان ،  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کرد

یتتق  ستتتر روش تحق از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته ا

ستتا   2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد  بتتر ا نتتان،  نفری کارک

صتتادفی   322جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل  صتتورت ت نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به 

بتتا  یتتز  یتتایی آن ن گتتان و پا ساده انتخاب شده استر ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبر

مورد تایید قرار گرفتر برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسات،  %821خ و به مقدار ضریب آلفای کرونبا

فتتزار  نتترم ا بتتا   SPSSتداعی خاطرات و جلب اعتماد در نظر گرفته شده استر نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و 

صتتبی در مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک یتتابی ع ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازار

یتتابی رضایت ستتات بازار یتتک احسا مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارندر همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحر

شتتتریان عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشدر و در نهایت برای ارائه خدمات مط لوب به م

 با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردیدر

 

 بازاریابی عصبی، رضایت مشتری، تحریک احساسات، تداعی خاطرات، جلب اعتماد واژگان کلیدی :
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Review  
      Abstract : 

Social harms are defined as a group of behavioral 

disturbances and abnormalities of the people of a society, 

either individually or collectively, which are rooted in the 

irregularities, malfunctions of social phenomena and their 

undesirable consequences. Social damage is a complication 

that has always threatened the existence of human society at 

different stages of history and has damaged social health and 

security, which is the basis of social prosperity and success. 

The purpose of this research was to investigate the role of 

managers in controlling women's social harms. This research 

was done by descriptive-survey method and by distributing 

questionnaire among 150 female students who had used 

hookah for at least 6 months. The obtained data were analyzed 

using spss software. The results of the research show that 

factors such as the performance of the municipality, the 

performance of the police force, the performance of the health 

center, and the performance of educational institutions can 

have a positive and significant effect on the management of 

social harms in hookah consuming women. 
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 های اجتماعی زنانبررسی نقش مدیران در کنترل آسیب

 نرگس سروستان

 ، ایراندانشگاه استان قم، یمددکار اجتماع، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

 فاطمه حق گویان

 استاد دانشگاه ،دکتری مدیریت دولتی

 25/10/1401تاریخ پذیرش:            12/09/1401تاریخ دریافت: 

 

 چکیده :

ع   ایو  یجامعه چه بصورت فرد کیافراد  یرفتار یها یها و ناهنجار یاز نابسامان یبه دسته ا یاجتماع یها بیآس   یجم

س   یامدهایو پ یاجتماع یها دهیپد یها یها، کژکارکرد ینظم یدر ب شهیشوند که ر یم اطالق ه  ا دارد  آ  بین  اموبوآ آن

ی  ت  بشریعارضه ای است که همواره کیان جامعه  یاجتماع یها س  المت و امن را در مقاطع مختبف تاریخ، تهدید کرده و 

س   قیر خدشه نموده است  هدف از تحقاجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، دچا ق     یحاضر برر ن

ب  ا توز یشیمایپ -یفیبه روش توص قیتحق نیزنان بوده است  ا یاجتماع یبهایدر کنترل آس رانیمد ش  نامه م عی  و   انی  پرس

ب  ا بدست آ یاستفاده کرده بودند، انجام شده است  داده ها انیاز قب ریماه اخ 6دختر که حداقل  انینفر از دانشجو 150 مده 

م   قیتحق جیقرار گرفت  نتا لیو تحب هیمورد تجز spssاستفاده از نرم افزار  ع  وامب ینشان  ک  ه  ه  د  ک  رد  ید چ  ون عمب هم

س   تیریتواند در مد یم یآموزش یمرکز بهداشت و عمبکرد نهادها ردعمبک ،یانتظام یرویعمبکرد ن ،یشهردار  یه  ا بیآ

 .دارد یو معنادارمثبت  ریتاث انیدر زنان مصرف کننده قب یاجتماع

 مصرف قلیان، زنان ،آسیب اجتماعی، نهادهای اجتماعی ، نهادهای آموزشی ، مدیرکبید واژگان: 

 

 

 :مقدمه 

کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاريخ، تهديد کرده و سالمت و همواره عارضه ای است که آسیب های اجتماعی 

های اجتماعی در هر آسیب. اجتماعی است، دچار خدشه نموده است امنیت اجتماعی را که زيربنای سعادت و کامیابی

بنیان هر جامعه به همنوايی اعضايش با  شود.ترين عامل تهديد کننده نظام اجتماعی تلقی میای يکی از عمدهجامعه

ند به آسانی تواها و هنجارهای آن متکی است. اگر اعضای جامعه از هنجارهای اجتماعی تخطی نمايند جامعه نمیارزش
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های کنترل اجتماعی شود. در اين حالت مکانیسمکارکردهای خود را انجام دهد، بنابراين دچار بی سازمانی و بی نظمی می

. اگر اين دهای جامعه وادار نماينشوند تا افراد ناهمنوا را به همنوايی با هنجارها و ارزش)رسمی و غیر رسمی( وارد عمل می

تد و افراد همچنان به عمل تخطی از هنجارها ادامه دهند، ممکن است شیرازه نظام اجتماعی، فرهنگی، ها موثر نیفمکانیسم

 (1400.)دارابی، سیاسی و اقتصادی نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه با خطر جدی روبرو شود

هايی مسائل اجتماعی جامعه، پديدههای اجتماعی در دنیای امروز حجم وسیعی را به خود اختصاص داده است. آسیب

اجتماعی اعم از شرايط ساختاری و الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحوالت اجتماعی بر سر راه توسعه، يعنی بین 

شوند. ها میها و کمال مطلوبگیرند و مانع تحقق اهداف و تهديد کنندة ارزشوضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می

های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول اين مسائل اجتماعی به عنوان پديده( 2021، 1)الورگنا

آيد و مقامات مسئول را به چاره جويی، رفع و يا دارند، به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پديد میمی

 .داردپیشگیری از آنها وا می

رضیه های مختلفی در مورد رفتارهای انحرافی ارائه شده است که بسیاری از آنها به نظريه تکامل از قرن نوزدهم تاکنون ف

غالبا متاثر از فرنولوژی يعنی مطالعه خصوصیات و طرفیت های  19يابند. تحقیقات بنیادی قرن چارلز داروين ارتباط می

اجتماعی بر اين باورند که عوامل زيست شناختی شناسان روانی از طريق نوع ترکیب جمجمه بوده است. برخی از آسیب

مانند نقص جمسانی و وضعیت خاص ژنتیکی را بايد علت کج رفتاری دانست. از پیشگامان اين نظريه سزار المبروزو 

شود. به کرد که کجروی و انحرافات نوعی رجعت ژنتیکی نحوی آشکار می( ايتالیايی است. المبروزو فکر می1909-1836)

رفتار انحرافی ذاتی و مادرزادی است و مجرمین و کجروان ذاتا به جرم و انحراف تمايل دارند. او اينگونه افراد را  نظر وی

طرفداران اين نظريه بر اين باورند که عوامل زيست شناختی مانند نقض جسمانی و  (2019، 2.)میشلگرا خوانده استجرم

اند قد اين نظريه بیان کردهنات اجتماعی نوجوانان دانست. منتقدين در وضعیت خاص ژنتیکی را بايد علت کجروی و انحراف

گیرد و ثانیا اينکه نقش فرهنگ در چگونگی رفتار مردم ناديده گرفته های منحرف را در بر نمیکه اين نظريه اوال تمام گروه

 که آنچه به شناسان جامعه چند هر. ها نیستشده است. لذا اين نظريه کلیت ندارد و قادر به توضیح عوامل موثر بر آسیب

 که است اجتماعی کنش اين که معتقدند آنها اما دارند، آگاهی گويندمی انحرافات علل مورد در روانکاروان و شناسانزيست

 که ایجامعه فضای به توجه با هم بايد هاآسیب اجتماعی تحلیل. دهدمی تشکیل را اجتماعی انحرافات بحث اصلی هسته

 در افراد که اجتماعی ساخت. پذيرد صورت اجتماعی متقابل روابط چارچوب در هم و پیوسته وقوع به آن در حرافیان عمل

 را اعمال گونه اين انجام ديگر شرايط در و محکوم را رفتار از خاصی انواع شرايطی، در است ممکن کنند،می زندگی آن

 کنش) و( تضاد) ،(ساختاری -کارکردگرائی) رويکرد سه ناسیش جامعه هاینظريه بیان در شناسان جامعه. کند تشويق

 (1400اند.)عسگری و همکاران، کرده مطرح را( نمادين متقابل

های اجتماعی چراغ خطری است که نشان از نقايص يا کمبودهای جامعه دارد و معموال دارای علل و عوامل مختلف آسیب

ای است که امروزه گريبان بسیاری از جوامع کنونی را جتماعی عمدههای اجتماعی از جمله مسائل ااست. گسترش آسیب

 
1 Lavorgna 
2 Mitchell 
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اجتماعی موجود  هایخصوصا جوامع جهان سوم که در حال گذار از سنت به مدرنیه هستند گرفته است. بخشی از آسیب

 (1399و همکاران،  شیرينی) است. زناندر جامعه مربوط به 

 از قشر اين .شوند می متحمل را استرس حد بیشترين و هستند اجتماعی اضطراب به ابتال مستعد از مردان بیشتر زنان

 اضطراب انواع به سايرين از بیش گذار تاثیر و مستعد عوامل و مردان از متفاوت خوی و خلق از برخورداری به دلیل جامعه

 مختل حتی و تاثیر تحت را دافرا روزمره زندگی که است کننده ناتوان بسیار اختالل اجتماعی اضطراب .شوند می مبتال ها

 شود نمی داده مساله بیان حتی و گفتن سخن اجازه کالمی لحاظ به که هايی خانواده بین در اجتماعی اضطراب .کند می

. شود می مشاهده نوجوانی سنین از (اجتماعی فوبیای) اجتماعی اضطراب .يابد می بروز آن از ناشی سرخوردگی دلیل به

از جمله اين آسیب ها، کشیدن قلیان توسط زنان است.  ند به آسیب های اجتماعی منجر شود.همه اين عوامل می توا

 (1399)زياری و همکاران، 

 تعیین و بررسی هدف با (1395) رضايی پور محمود، وکیلی آرزو، کوچک آقا آذر، دهقان پیر توسط که ای مطالعه نتايج

پیشگويی  عوامل از يکی عنوان به اضطراب، به حساسیت که بود آن بیانگر شد انجام قلیان پیشگويی کننده مصرف عوامل

 موقعیتهای از اجتناب و ديگران از ارزيابی هراس خود، از منفی ارزيابی که اند داده نشان پژوهشها .بود قلیان مصرف کننده

 می بشمار اجتماعی فوبی های خصیصه بارزترين جمله از داشته باشند منفی ارزيابی فرد از ديگران اينکه انتظار و ارزيابی

 روند.

برخی از پژوهشگران اين عرصه، آسیب های اجتماعی را معلول انقالب صنعتی می دانند و معتقدند؛ در اکثر جوامع، آسیب 

های اجتماعی وجود دارند و تأثیرات خود را می گذارند، اما آنچه جوامع مختلف را در اين مورد از هم متفاوت می سازد، 

 (2018، 1)تومبزش اين جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و راه کارهای اصالح و بهبود آن است.نوع نگر

جوامع مختلف در مديريت و اصالح آسیب های اجتماعی، ساز و کارهای خاص خود را دارند. در اين میان، به منظور 

ساير جوامع و نظام های بیگانه اجتناب ورزيد؛ زيرا مديريت و برخورد با آسیب های اجتماعی، بايد از تقلید کورکورانه از 

ارتباط تنگاتنگی با سنت ها و نظام فرهنگی و ارزشی هر جامعه دارند؛ به همین دلیل، برای مديريت  آسیب های اجتماعی،

های آسیب های اجتماعی، بايد با تکیه بر الگوهای داخلی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی موجود، آسیب 

 اجتماعی را مديريت نمود.

های اين  با گسترش آسیبهای اجتماعی در کشور هم فرد، هم خانواده و هم جامعه از آن تاثیر خواهند پذيرفت و هزينه

گسترش را در قالب کاهش يا تهديد امنیت اجتماعی خواهند پرداخت. تاملی بر برخی از آمارهای رسمی ارايه شده توسط 

های اجتماعی تهديدی جدی  های اجتماعی گويای اين موضوع هستند که آسیب های آسیب ر حوزهمراجع ذيربط کشور د

 
1 Tombs 



 1401 زمستان، 4، شماره 2دوره ،   یانسان هیمنابع و سرما یعلم فصلنامه                                       
ISSN : 2783-3984 

 ...یاجتماع یهابیدر کنترل آس رانینقش مد یبررس

   HRC-2211-1074کدمقاله:

 

های اجتماعی نیروی انسانی جامعه را که  شوند. چرا که گسترش آسیب برای امنیت همه جانبه کشور محسوب می

 (1400.)مقدم، شود را نابود خواهدکرد مهمترين مولفه در توسعه هر کشور محسوب می

در مورد آسیب های اجتماعی قابل توجه است، ارتباط آنها با وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارزشی حاکم بر  آنچه

اين باعث می شود تا . بنابراين، نظام های حاکمیتی و قانون گذار، اهتمام جدی به اين موضوع و مسئله دارند. جامعه است

 تماعی، از تمام ظرفیت های موجود بهره گیرند.نهادها و مراکز ذی ربط برای مديريت آسیب های اج

 در به ويژه قلیان، مصرف رشد به رو روند نشانگر که پژوهشی های يافته به توجه با و شده بیان مطالب براساس بنابراين

 در آسیب های اجتماعی و دخانیات مصرف میان متقابل های ارتباط کشف ديگر سوی از و است، جوان نسل دختران

 و کنترل برای گامهايی توان می ايرانی جامعه در اجتماعی آسیب و قلیان مصرف ارتباط شدن روشن با قبلی، ایه پژوهش

مديريت در آسیب های  کنندگی بینی پیش میزان بررسی حاضر پژوهش هدف برداشت. زنان در مصرف قلیان از پیشگیری

 بود. خواهد زنان قلیان مصرف با اجتماعی

 

 روش تحقیق

 پیام های آزاد، دانشگاه در 1399-1400تحصیلی  سال در که دهند می تشکیل دختری دانشجويان کلیة را العهمط جامعة

 زنان و دختران از بین موردنظر نمونه انتخاب بودند. برای تحصیل به مشغول اهواز شهر پزشکی علوم و کاربردی  علمی نور،

 اهواز، دختر دانشجويان بین در قلیان مصرف شیوع میزان دقیق نبودن دست در به توجه با قلیان کننده مصرف دانشجوی

 شد. استفاده دسترس در گیری نمونه ازروش

 و کاربردی علمی نور، پیام آزاد، های دانشگاه در که اهواز دختر دانشجويان که قلیان کننده مصرف زنان که ترتیب بدين

 و جسمانی فقدان بیماری( باشند داشته را تحقیق وروردی شرايط و باشند می تحصیل به مشغول اهواز شهر پزشکی علوم

 پژوهش در و شد خواهند دسترس انتخاب در صورت به )باشد گذشته آنان قلیان مصرف اولین از ماه 6 حداقل مزمن، روانی

 پیشنهادی رمولف از نمونه حجم براورد به منظور .کرد خواهد پیدا ادامه ها نمونه تعداد تکمیل تا گیری نمونه و شدند وارد

 .شد ( استفاده2007فیدل ) و تاباچنیک

 

 یافته های تحقیق

 داده و تحلیل تجزيه به استنباطی و توصیفی سطح دو در SPSS افزار نرم از استفاده با نیز حاضر بخش از پژوهش اين در

 شده استفاده زير یآمار های شاخص از ها داده طبقه بندی ضمن توصیفی سطح در است شده پرداخته آمده بدست های

 .است شده اقدام ها داده توصیف به نسبت پراکندگی های شاخص و مرکزی گرايش های شاخص از استفاده با .است
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شود. اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای اصلی استفاده می -در اين پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف

سه تابع توزيع تجمعی مشاهده شده با تابع توزيع تجمعی مورد انتظار در يک ای به مقاياين آزمون در حالت تک نمونه

 05/0پردازد. در تفسیر نتايج آزمون، چنانچه مقدار سطح خطای مشاهده شده از ای میمتغیر در سطح سنجش فاصله

 ود ندارد.بیشتر باشد، در آن صورت توزيع مشاهده شده با توزيع نظری يکسان است و تفاوتی بین اين دو وج

 

 

 تست نرمالیته متغیرها 1جدول 

نوع توزيع به کار گرفته  متغیر

 شده

 نتیجه تايید فرضیه مقدار خطا سطح معناداری

 نرمال 0H 05/0 059/0 نرمال عملکرد شهرداری

عملکرد نیروی 

 انتظامی

 نرمال 0H 05/0 077/0 نرمال

 نرمال 0H 05/0 121/0 نرمال عملکرد مرکز بهداشت

د نهادهای عملکر

 آموزشی

 نرمال 0H 05/0 98/0 نرمال

توان استنباط نمود که توزيع مورد انتظار با توزيع ، می1کلموگروف جدول  –با توجه به مقادير حاصل از آماره اسمیرنوف 

 داری ندارد و بنابراين توزيع اين متغیرها نرمال است. مشاهده شده برای تمام متغیرها تفاوت معنی

 عملکرد شهرداری در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان نقش دارد. فرضیه اول:

 جهت معنادار بودن رگرسیون F. آزمون 3جدول 

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر

 000/0 937/19 1 021/9 021/9 رگرسیون

   148 452/0 600/27 باقی مانده
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   149  621/36 کل

 ضريب همبستگی ضريب تعیین ضريب تعیین تعديل شده تانداردتعیین خطای اس

67265/0 234/0 246/0 496/0 

 

را نشان می دهد. همانطور  اجتماعی آسیبهایمتغیر وابسته يعنی  و شهرداری عملکردمیزان متغیر مستقل يعنی   3جدول 

 ومتغیر مستقل بین کلی می توان گفت است بنابراين به طور  05/0د مقدار معنی داری کوچکتر از شوکه مشاهده می 

که اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو  496/0برابر است با   . مقدارضريب همبستگیرابطه وجود داردمتغیر وابسته 

  Rطور که از مقداردهد. هماننشان میاجتماعی  آسیبهای و شهرداری عملکردمتغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین 

 )همبستگی پیرسون بین دو متغیر( نمايان است، بین دو متغیر، همبستگی ساده وجود دارد. 

 . ضرايب تاثیر رگرسیون4جدول

 سطح معناداری T بتا متغیر

 000/0 914/5 - مقدار ثابت

 000/0 465/4 496/0 عملکرد شهرداری

ت متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین می توان گف 0.05با توجه به مقدار اين آماره و سطح خطای کمتر از 

تغییرات متغیر وابسته داشته است. ضرايب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تايید می کند. با توجه به 

در  یشهردار بین عملکرد، فرضیه پژوهش مورد تايید قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت شهرداری عملکردضريب 

 نقش دارد.  اجتماعی آسیبهای

 

 .دارد نقش زنان اجتماعی آسیبهای کنترل در نیروی انتظامی عملکرد: دومفرضیه 

 جهت معنادار بودن رگرسیون Fآزمون  .5جدول 

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر

 000/0 499/112 1 746/23 746/23 رگرسیون

   148 211/0 875/12 باقی مانده

   149  621/36 کل



                                        
1140 زمستان، 4، شماره2دوره ،  یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 ...یاجتماع یهابیدر کنترل آس رانینقش مد یبررس

   HRC-2211-1074کدمقاله:

 
 

83 
 

 ضريب همبستگی ضريب تعیین ضريب تعیین تعديل شده تعیین خطای استاندارد

45943/0 643/0 648/0 805/0 

 

را نشان می دهد.  اجتماعی آسیبهایبر متغیر وابسته يعنی  انتظامی نیروی عملکردمیزان متغیر مستقل يعنی  5جدول 

متغیر بین است بنابراين به طور کلی می توان گفت  05/0می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از همانطور که مشاهده 

که اشاره دارد به همبستگی ساده  805/0برابر است با   . مقدارضريب همبستگیرابطه وجود داردمتغیر وابسته  ومستقل 

طور که دهد. هماننشان می اجتماعی سیبهایآ و انتظامی نیروی عملکردبین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین 

 )همبستگی پیرسون بین دو متغیر( نمايان است، بین دو متغیر، همبستگی ساده وجود دارد.   Rاز مقدار

 . ضرايب تاثیر رگرسیون6جدول

 سطح معناداری T بتا متغیر

 000/0 474/2 - مقدار ثابت

 000/0 607/10 805/0 عملکرد نیروی انتظامی

می توان گفت متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین  0.05وجه به مقدار اين آماره و سطح خطای کمتر از با ت

تغییرات متغیر وابسته داشته است. ضرايب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تايید می کند. با توجه به 

 انتظامی نیروی عملکردمورد تايید قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت ، فرضیه پژوهش انتظامی نیروی عملکردضريب 

 نقش دارد. اجتماعی در آسیبهای

 

 .دارد نقش زنان اجتماعی آسیبهای کنترل در مرکز بهداشتی عملکرد: سومفرضیه 

 جهت معنادار بودن رگرسیون F. آزمون 7جدول 

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر

 000/0 555/54 1 289/12 289/17 رگرسیون

   148 317/0 332/19 باقی مانده
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   149  621/36 کل

 ضريب همبستگی ضريب تعیین ضريب تعیین تعديل شده تعیین خطای استاندارد

56295/0 463/0 472/0 687/0 

را نشان می  اجتماعی آسیبهایغیر وابسته يعنی بر مت بهداشتی مرکز عملکردمتغیر مستقل يعنی رابطه میزان  7جدول 

بین است بنابراين به طور کلی می توان گفت  05/0دهد. همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از 

که اشاره دارد به همبستگی  687/0. مقدارضريب همبستگی برابر است با رابطه وجود داردمتغیر وابسته  ومتغیر مستقل 

طور دهد. هماننشان می اجتماعی آسیبهای بهداشتی و مرکز عملکردبین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین ساده 

 )همبستگی پیرسون بین دو متغیر( نمايان است، بین دو متغیر، همبستگی ساده وجود دارد.   Rکه از مقدار

 

 . ضرايب تاثیر رگرسیون8جدول

 سطح معناداری T بتا متغیر

 003/0 091/3 - ثابتمقدار 

 000/0 386/7 687/0 عملکرد مرکز بهداشتی

می توان گفت متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین  0.05با توجه به مقدار اين آماره و سطح خطای کمتر از 

ايید می کند. با توجه به تغییرات متغیر وابسته داشته است. ضرايب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را ت

بهداشتی  مرکز عملکرد، فرضیه پژوهش مورد تايید قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت بهداشتی مرکز عملکردضريب 

 نقش دارد. اجتماعی در آسیبهای

 

 .دارد نقش زنان اجتماعی آسیبهای کنترل در نهادهای آموزشی عملکرد: چهارمفرضیه 

 

 

 عنادار بودن رگرسیونجهت م F. آزمون 9جدول 

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات متغیر

 000/0 790/14 1 146/7 146/7 رگرسیون
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   148 483/0 475/29 باقی مانده

   149  621/36 کل

 ضريب همبستگی ضريب تعیین ضريب تعیین تعديل شده تعیین خطای استاندارد

69512/0 182/0 195/0 442/0 

را نشان می سودآوری سازمان متغیر وابسته يعنی  آموزشی و نهادهای عملکردمتغیر مستقل يعنی  رابطه میزان 9جدول 

متغیر بین است بنابراين به طور کلی می توان گفت  05/0مقدار معنی داری کوچکتر از  شوددهد. همانطور که مشاهده می 

که اشاره دارد به همبستگی ساده  442/0برابر است با   دارضريب همبستگی. مقرابطه وجود دارندمتغیر وابسته  ومستقل 

طور دهد. هماننشان میاجتماعی را  آموزشی و آسیبهای نهادهای عملکردبین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین 

جود دارد. مقدار ضريب )همبستگی پیرسون بین دو متغیر( نمايان است، بین دو متغیر، همبستگی ساده و  Rکه از مقدار

 نهادهای عملکردتواند توسط متغیر مستقل می اجتماعی آسیبهایدهد که چه مقدار از متغیر وابسته تعیین نشان می

 تبیین شود. آموزشی

 

 . ضرايب تاثیر رگرسیون10جدول

 سطح معناداری T بتا متغیر

 000/0 562/5 - مقدار ثابت

 000/0 846/3 442/0 عملکرد نهادهای آموزشی

می توان گفت متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین  0.05با توجه به مقدار اين آماره و سطح خطای کمتر از 

تغییرات متغیر وابسته داشته است. ضرايب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تايید می کند. با توجه به 

 نهادهای عملکردفرضیه پژوهش مورد تايید قرار می گیرد. در نتیجه می توان گفت  ،آموزشی نهادهای عملکردضريب 

 نقش دارد. اجتماعی آسیبهای کنترل در آموزشی

 

 نتیجه گیری
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 اجتماعی علوم متخصصان و پژوهشگران به نسبی انداز چشم تواند می ،در ابطه با زنان اجتماعی آسیبهای بررسی و مطالعه

 آشنا آسیبها تشديد و ايجاد در مؤثر متغیرهای مهمترين با سازد، آشنا حوزه اين در پرکاربرد نظريات اب را آنها دهد، ارائه

 .گذارند می بررسی به را آسیبها مختلفی، سطوح درپژوهشگران  .بگذرانند نظر از را زيادی راهکارهای و شوند

 های آسیب و مشکالت با مبارزه برای (استراتژيک) راهبردی و جامع های برنامه فقدان حاضر، پژوهش های يافته اساس بر

 ضمن فرابخشی، رويکردی با که ای برنامه :است بوده حوزه اين جدی و مهم ضعفهای از يکی همواره کشور اجتماعی

 را وظايف تداخل کمترين ای، برنامه های خالء از جلوگیری منظور به موضوع متصور زوايای و سطوح کلیه به دادن پوشش

 اهداف ای، ريشه و مدت بلند اهداف داشتن درنظر ضمن که ای برنامه نمايد؛ ايجاد مرتبط اجرايی نهادهای و سازمانها برای

 و واحد های مشی خط و سیاستها راستای در سراسر، که ای برنامه ندارد؛ دور نظر از نیز را مدت کوتاه و مدت میان

 مسؤوالن و نظران صاحب ذهن تراوش از نه آن عملیاتی های برنامه و اهداف که ای برنامه و باشد؛ شده طراحی هماهنگی

 .باشد گرفته نشأت موجود وضعیت استراتژيک تحلیل برآيند از که

 روانی، به بهزيستی های مؤلفه آموزش خصوص در آموزشی-درمانی مداخالت توان می مطالعه اين نتايج به توجه با

 افزايش به سوی گذرگاهی عنوان به فردی ناکارآمد های ويژگی و صفات و شخصیت تغییر برای نظری های مدل کارگیری

 برگزاری دسترس، در مشاور آموزشی يک وجود .داد قرار استفاده مورد اجتماعی اضطراب درمان و پیشگیری برای بهزيستی

 و بهزيستی بوطمر مسائل خصوص آموزشی در های بسته و بروشور تهیه همايش، و کارگاه صورت به آموزشی های دوره

 رفتارهای بتوان طريق اين از که چرا رسد، می نظر به قلیان ضروری کننده مصرف زنان برای شخصیتی صفات تغییرات

. همچنین می توان از انتصاب و گزينش زنان برای مديريت آسیب داد کاهش آنان در را دخانیات مصرف همچون ناکارآمدی

به درک باالتری در جامعه امروزی نسبت به مشکالت جامعه رسیده اند و می  های اجتماعی استفاده کرد چرا که زنان

 سالم زندگی سبک و قلیان مصرف رفتار کاهش آن تبع به و دختران دانشجويان اجتماعی اضطراب از در جلوگیری توانند

  .دهند ويجتر آموزشهای مفیدی را شخصیتی مدلهای و بهزيستی بر مبتنی های برنامه قشر، در قالب اين در

 

 پیشنهادات

مشارکت و حضور بیشتر زنان  رو ندارند، از همین غیررسمى مديريت شهرى حضور چشمگیر زنان در نهادهاى رسمى و

درشوراهای محله در مناطق حاشیه برای شناسايى و اولويتبندی و مشاوره اجرايى در خصوص مسائل محله و حل و فصل 

 .زنان مورد توجه قرار گیردمشارکتی آنها با تاکید بر طرح بحث 

مورد توجه جدى قرار مهارتی هاى ساماندهى و توانمندسازى  هاى هدف در کلیه طرح عنوان يکى از گروه زنان را بايد به -

 .داد

خصوص دختران جوان در نقاط حاشیه هم به لحاظ اقتصادى و هم اجتماعى براى  ايجاد فرصتهاى اشتغال براى زنان به-

 .ید خواهد بودجامعه زنان مف
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