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 56شماره ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پانزهم،  فصلنامة علمي

 
 

 ، ***هدرضا خانکیحم، **یعیحسن رف، *ایبا درخشان نیفر
*****رهگذر یمهد، ****مایاقل یمصطف

 

 ی شهاپژوه، آن ی شاخصهابه  یابیو ضرورت دست یت موضوع سالمت اجتماعیاهم لیدل هبمقدمه: 
ن شده و یین تبیبراساس نظر متخصص معموالًف موجود یارکه تع در جهان صورت گرفته است یمتعدد

ه حاضر مطالع، ن ضرورتیبنا به اتوجه شده و گاه از آن غفلت شده است.  یکمتر به تجارب مردم عاد
 براساس تجارب و ادراکات مردم است.  یاز سالمت اجتماع یفیتعربندی  صورتدر پی 
نفر از شهروندان ساکن تهران  11متمرکز با حضور  یجلسه بحث گروه 7 یبا برگزار: روش

 .شد و ابعاد جامعه سالم استخراج  گیهاژیو، یفیک یل محتوایروش تحل یریکارگ بهن با یهمچن
جامعه  یل را برایذ یژگیو 10، یتهرانبراساس تجارب و ادراکات شهروندان ، : مطالعه حاضر ها هافتی

رفاه ، یریز برنامهدر حوزه ) ف توسط حکومتیانجام مناسب تکال است: کردهن ییتبو  ییشناسا سالم
عدالت ، یساالر ستهیشا، یین و عدالت قضایحوزه قوان، کیدموکرات ی هایآزاد یبرقرار، یاجتماع
، یاجتماع ی شهاارزفرهنگ و ، یو معنو یروان، یسالمت ذهن، (یت اجتماعیامن یبرقرار، یاجتماع

 سالمت نظام آموزش، یت اقتصادیامن، یه اجتماعیسرما، ین بودن مشکالت اجتماعییپا، خانواده سالم
، د مردمیحکومت در برابر عقا یطرف یب، یاسیت سیامن، ست سالمیز طیمح، ینشاط اجتماع، پرورش و 

  .ییت غذایامنو  یسالمت جسم

ر یبا تجارب سا یاشتراکات، جامعه سالم ی گیهاژیعنوان و از تجارب و ادراکات مردم به ی: بخشبحث
، ییت غذایامن، یسالمت جسم، ست سالمیز طیمح، یو معنو یروان، یکشورها دارد از جمله سالمت ذهن

 ژه جامعه ماست از جملهیو، از مشخصات یتعداد. اما ین بودن مشکالت اجتماعییپا، یه اجتماعیسرما
سالمت ، (یساالر ستهیشا، ییعدالت قضا، کیدموکرات ی های)آزاد ف توسط حکومتیانجام مناسب تکال

 د مردم.یحکومت در برابر عقا یطرف یب و پرورش و  نظام آموزش
  شهروند، یسالمت اجتماع، سالمت، جامعه سالمواژگان کلیدی: 

 31/37/37تاریخ پذیرش:               73/33/33:تاریخ دریافت
 
 .بوده استدکتر حسن رفیعی  نیا و به راهنمایی دکتر مصطفی اقلیما و مشاوره فریبا درخشاناین مقاله برگرفته از رساله دکتری  -1
 ایران ،تهران یبخش توان و یستیدانشگاه علوم بهز، یاجتماع یمددکاردکتر  *

 )نویسنده مسئول(، <hassan441015@gmail.com>، تهران، ایران یبخش توان و یستیدانشگاه علوم بهز، روانپزشک **
 تهران، ایران یبخش توان و یستیدانشگاه علوم بهز، دکتر پرستاری ***

 تهران، ایران یبخش توان و یستیدانشگاه علوم بهز، دکتر مددکاری اجتماعی ****

 تهران، ایران یبخش توان و یستیدانشگاه علوم بهز، دکتر آمار *****
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 مقدمه

رو در هر جامعه  نیجامعه است. از هم یطیط محیار وابسته به شرایبس یمفهوم، سالمت

شود.  یاز آن مطرح م یف و مفهوم خاصیتعری، افتگی از توسعه یو در هر سطح یو فرهنگ

ل کیتشا  را ساالمت  یاصال  ی نهاساتو ی، روانا  و جسامی  سالمت همراه به یاجتماع سالمت
 یک شود یم باعث فرد و جامعه اتخصوصی به یاجتماع سالمت همزمان یدهند. وابستگ می

 و االهاا ک یبارا ، هماه  یبارا  یمساو یدسترس و تیموقع آن در هک باشد سالم یزمان جامعه

باشد )نجات  داشته وجود شهروند یک نوانع به املک ردکعمل [یدر راستا] یضرور خدمات
 (.1110، و همکاران 1سنآی به نقل از ؛1714، و احمدوند

 نظار  باه از آن وجود دارد.  یف متعددیتعار، بودن مفهوم سالمت یچندبعد لیدل بهالبته 

 یط باوم یز باه شارا  ین یشتریب یاست و بستگ یتر دهیچیمفهوم پ یرسد سالمت اجتماع یم

ارتقای »کردن مفهوم  یاتیق عملیاند که از طر ن تالش بودهیاز کارشناسان در ا یگروه دارد.

سالمت در مفهوم  یاجتماع ی ها هنیرا با زم« همه یسالمت برا»شعار  یاهداف کل، «سالمت

اقادام   ی هاا  هنا یرنده زمیقت دربر گیوند بزنند. آنان معتقدند که ارتقای سالمت در حقیعام پ
ق یا ن اساس از دوطریتوسعه سطح سالمت است. ارتقای سطح سالمت بر ا یبرا یاجتماع

 یبارا  یو اقادام اجتمااع   یساالم زنادگ   ی هاا  هویشتوسعه  نهااز آ یکیر است که یپذ امکان
ر ساازد )مؤسساه   یپاذ  ات سالم را امکانیاست که ح یطیجاد شرایا یگریسالمت است و د

 (.1781، زنان یقات بهبود زندگیتحق

اساتفاده   یسالمت اجتماع یهارانگشاخصها و بیبه  یابیجهت دست یمختلف ی شهااز رو

 یسات یزهشااخص ب ، (GDP) 1ید ناخالص داخلا یدوم تول یاست. تا زمان جنگ جهان شده

د ناخاالص  ینه ارتباط تولیدر زم یمتعدد شهایپرس 1154بود. در دهه  یو اقتصاد یاجتماع

 یریا گیو پ شاد مطارح   یاجتماع ها پدیدهروند  ینیب شیز پیو ن یاجتماع یستیزهو ب یداخل
 اانگرهبیبه  یابیجهت دست

. در شاد آغاز  یشتریبا قوت ب، تر قیتر و دق مطمئن ی شاخصها و7

                                                           
1. Eisen, S. N.  

2. grass domestlc product 

3. indicator  
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را  یاجتمااع  یستیزهطور کامل ب هتواند ب ینم ید ناخالص داخلیتول شدمشخص  1134دهه 

 یساالمت اجتمااع   ی شاخصاها انگرهاا و  بیباه   یابیجهت دسات  یی شهامنعکس کند و کوش
 یا بار مجموعاه   یمبتن را یاز پژوهشگران شاخص سالمت اجتماع یرفت. بعضیصورت پذ

 ساطح و  یناابرابر ی، اصاول اخالقا  ، مرتبط باا ساالمت   یو اجتماع یاقتصاد یانگرهابیاز 

بر مراحال   یخود را مبتن یبیگر شاخص ترکید یف کردند. گروهیبه خدمات تعر یدسترس

از  یشاکل دادناد. بعضا    یت زنادگ یا فیمختلف ک ی ها هو با اقتباس از حوز یمختلف زندگ

دست  دنبال به بهی، اجتماع ی هاو مشکل یساختار اجتماعن یپژوهشگران با اعتقاد بر ارتباط ب
ش یا افازا یا براسااس کااهش    یسالمت اجتمااع  یو بررس یآوردن شاخص مشکل اجتماع

 (.1781)شریعتی،  هستند یاجتماع ی هامشکل
 وجود دارد: یاز مفهوم سالمت اجتماع یسه تلق

 یکه در کنار دو بعد جسام « سالمت فرد یبعد اجتماع»به مثابه  یسالمت اجتماع -1

 به رابطه او با جامعه نظر دارد.، سالمت فرد یو روان

 «سالمت بخش یط اجتماعیشرا»سالم به مثابه  جامعة -1

کاه  « یطور کلا  به، بهتر یت اجتماعیوضع»به مثابه  یسالمت اجتماعجامعة سالم،  -7

ی متفااوتی  نا یع یق و معاان یمصااد ، ا جماعات یا هر جامعه  یبسته به اوضاع فعل
 (.1788یابد )رفیعی،  می

مورداساتفاده در   یانگرهاا بی یدر بررسا  اسات.  ساوم  یتلق، ق حاضریمختار تحق یتلق 

مشااهده   یتوان نقااط اشاتراک متعادد    یم، مختلف یدر کشورها یسالمت اجتماع یابیارز

 (1441، و همکااران  1)تامپساون  یکااهش مشاکل اجتمااع   ، از کشاورها  یاری. در بسا کارد 

 ی هامشاکل  یانگرهاا بین یبناابرا ، گرفته استمدنظر قرار  یش سالمت اجتماعیعنوان افزا به
 رند. یگ یمدنظر قرار م یاجتماع

ه یا انیکاه براسااس ب   (1447ی، )گزارش توسعه انساان  یانسان یرویدر شاخص توسعه ن

قباول و   قابال  یداناش و ساطح زنادگ   ی، د باه زنادگ  یبعد امسه بشر شکل گرفته به  حقوق

                                                           
1. Thompson 
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شاخص حاصل ی، سالمت اجتماع ی شاخصهان یاز مشهورتر یکیشود.  یدارد توجه ماستان

 فونگیریماز پژوهش 
سوءاساتفاده  ، ر نوزادانیوم مرگر است: یز یانگرهابیاست که شامل 1

سااله، مصارف    11تاا   16نوجوانان  یشکخود ی نوجوانانشکخود، انکودکفقر ، انکودکاز 

ن و ییهارو ، نییاکا و، کشیارتباط با مواد از جمله حشا  ه درکاران نوجوان کتعداد بزهمواد، 

متوسط درآماد  ی، اریکب، رستانیل در دبیتحص کتر، هستندپرونده  یر مواد ممنوعه دارایسا

افاراد   یبارا  یا مهیربیغ یو درمان یبهداشت ی ها هنیهزساله،  56 یفقر سالمندان باالی، هفتگ

ننادگان  ک افات یدر، قتال ، لکا از مصارف ال  یناشا  یا جاده یرهایوم مرگ، شتریو ب ساله 56
 (.1781ی، عتین )شرکمس ی ها هنیهز، ن فقرا و ثروتمندانیفاصله بی، اجتماع ی هاکمک

گذشاته پاژوهش    ی ساالها  ث ساالمت در یا متفاوت جوامع از ح ی یتهابا توجه به وضع
صورت گرفته کاه   یاز سالمت اجتماع یرانیف متخصصان ایبه تعر یابیجهت دست یمشابه

، فقار مطلاق نباشاد    ر خاط یا ز یسکه در آن کاست  یا جامعه، سالم  جامعه، ج آنیمطابق نتا

وجود نداشته  یجنس ضیتبع، شده باشد نترلکت یخشونت وجود نداشته باشد و رشد جمع

 ی نهاا مایر پیبشار و ساا    حقاوق  ماان یپ، ت برابر بداناد یقانون همه را در اجرا و حما، باشد
گاان و  یو را یاجباار  ییراهنماا   ان دورهیپا آموزش تا، ت شودیرعا  نهامرتبط با حقوق انسا

ت وجاود داشاته   یامن، داشته باشند یسالمت دسترس همگان به خدمات، گان باشدیسپس را
، خود داشته باشند یت از زندگیباشد و افراد احساس رضا ده وجود داشتهیعق یآزاد، باشد

کسب درآماد   یع درآمدها عادالنه باشد و همه برایتوز، مه باشندیب مردم تحت پوشش  همه

 یا و منطقاه  ینژاد، یض قومیتبع، وجود نداشته باشد یکاریبی داشته باشند، فرصت مساو

  وهیداشاته باشاد و حاکماان باه شا      تیحکومات نازد ماردم مشاروع    ، وجود نداشته باشاد 

 (.1788ی، عیباشد )رفنظارت مردمساالرانه و مردمساالرانه انتخاب شوند 
ان صااحبنظر ن نشاده و باه اعتقااد    ییطور کامل تب ن مفهوم در کشور بهیحاضر ا درحال

کشاورمان وجاود    یدر مورد ساالمت اجتمااع   یجامع یابیارز( 1714، جات و احمدوند)ن

ن مفهاوم وجاود نادارد.    یا ن متخصصان و مردم از ایدر ب یلذا درک روشن و مشترک، ندارد

                                                           
1. Miringof  
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، وابساته باه بساتر   « جامعاه ساالم  »نجام گرفته معرف آن است کاه مفهاوم   مرور مطالعات ا

کاه   یمطالعه جامع یو محصول تجارب مردم و متخصصان جامعه است. از طرف یچندبعد
، ن و مشخصاات آن را اساتخراج کارده باشاد    یای طور جامع تب را به یمفهوم سالمت اجتماع

اسات از تجاارب و   الزم امعاه ساالم   ج ی گیهاا ژیدرک و منظور به که ایننظر به افت نشد. ی

نه در کشور انجاام  ین زمیدر ا یا مطالعه یکرد و از طرفادراکات مردم همان جامعه استفاده 

و ابعااد جامعاه ساالم براسااس       گیهاا ژیمنظور اساتخراج و  هلذا مطالعه حاضر ب، نشده است

 و اجرا شده است.   یمردم شهر تهران طراحو ادراکات رب اتج

 روش

 یآور از باه جماع  یا است که با توجه به ن یفیک یمحتوا لیک مطالعه تحلیمطالعة حاضر 

متمرکاز اساتفاده    یاز روش بحث گروها ، مختلف شهروندان ی گروههاتجارب و ادراکات 
 یمحتاوا  لیا متمرکاز و تحل  یح بحاث گروها  ین قسمت به اجمال به توضیشده است. در ا

 م: یپرداز یمی فیک

 : مرکزتم يبحث گروهالف( 

اسات   1متمرکز یبحث گروه، یفیک اطالعات در مطالعات یآور جمع ی شهارواز  یکی

شاان نسابت باه    ی شاها نگر، اعتقاادات ، افکاار ،  تهااز مردم درباره برداش یکه در آن از گروه

 شاود  یما  پرسش ها و حتی عقاید و اندیشه، غاتیو تبل یآگه، میمفاه، خدمات، محصوالت

باه   کاه  ایان  یافراد باه جاا   وه است.ین شیبخش مهم ا یتعامل گروه. (1441، 1)هندرسون

گر یکاد یاز ، گر صحبت کنندیکدیشوند که با  یب میپاسخ دهند ترغ یال خاصؤنوبت به س

ن یا ن روش ایا در ا ییربنایباور ز ات و نظرات خود بپردازند.یو به تبادل تجرب کنندپرسش 

ن یکند کاه چنا   ینظرات افراد کمک م یساز نبه کشف و روش یگروه یندهایآاست که فر
 (.1788ی، )نوروز ستیقابل دسترس ن یبه آسان یفرد ی ها هدر مصاحب یامر

                                                           
1. focused group discussion

2. Henderson 
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صاورت   ای عمیق و رودررو با گروهای از افاراد باه    بحث گروهی متمرکز در واقع مصاحبه 

این افاراد کساانی هساتند کاه دربااره موضاوع        جمعی و با تمرکز بر یک موضوع خاص است.
از  بحاث گروهای متمرکاز   . (1788)نوروزی،  ، تجربه یا اطالعات ویژه و مشترک دارندموردنظر

گاروه   مصاحبه با گروهی کوچک از افراد دربااره موضاوعی خااص اسات.    ( 1114) 1نظر پاتون

 کنند. ساعته شرکت می 1تا  6/1که در یک مصاحبه  عموما شش تا هشت نفر عضو دارد

« ینظر فارد » یبه جا« ینظر گروه» ییشناسا، متمرکز یبحث گروه یاز کاربردها یکی

 عنوان بهگر و لذا یکدیک جامعه در حضور یاز  یمثابه عضو افتن آنچه افراد بهی یعنیاست. 
 کنند. یان میآن جامعه ب هنجار

 یشاهروندان تهرانا  ، ن مطالعه جامعاه ماوردنظر  ی: در امتمرکز يگروه ی هابحث یاجرا

اناد و روش   متمرکاز شارکت کارده    یگروها  ی هاا نمونه در بحث وانعن بهنفر  11اند که  بوده
 بوده است.   1هدفمند، زین یریگ نمونه

پژوهشگران کیفی اغلب کمتار   تقریباً مترادف با پژوهش کیفی است. :گیری هدفمند نمونه

ی هدفمناد   هاا  یکی از نموناه  ال کنند.ؤند که در موردِ گرایش در یک گروه بزرگ سدمن عالقه
خصوص در زمینه پژوهش، ارزیابی مفید و تجزیه و تحلیل سیاست،  به است. 7نفعان ذینمونه 

نفعان عمده است که در طراحای، ارائاه، دریافات یاا مادیریت       شامل شناسایی ذی راهبرداین 
شود کاه ممکان اسات از جهاات دیگار،       برنامه یا خدمات نقش دارند و نیز شامل کسانی می

 .(1448، 6پالیسبه نقل از  1448، 0)گیون رندتأثیر ]موضوع[ قرار بگی تحت

گیاری   گیری غیراحتماالی اسات کاه در آن تصامیم     گیری هدفمند شکلی از یک نمونه نمونه

براسااس اناواع    گیارد.  شوند توسط محقق صورت می مربوط به افرادی که در نمونه گنجانده می
ظرفیت و تمایل به شارکت  معیارها که ممکن است شامل دانش تخصصی از موضوع پژوهش یا 

 .(1448، 5)الیور ی مناسب کمک خواهند کرد ها در پژوهش است که به احتمال زیاد به داده
، قیاست که با توجه به هدف تحق یقصد محقق انتخاب موارد، هدفمند یریگ در نمونه

                                                           
1. Patton              2 purposful            3. stakeholder sampling 

4. Given              5. Palys              6. Oliver 
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 دقیقااً کاه  ای  نهانتخاب نمو، هدفی، ریگ ن نوع از نمونهیداشته باشند. در ا یادیاطالعات ز

، شاده  ق افراد انتخابیبلکه قصد آن است که از طر ست.یف شده باشد نیمعرف جامعه تعر
 .شوداز موضوع مورد مطالعه حاصل  یقیدرک عم

انتخاابِ   از معماوالً هادف  کوچاک اسات و    معماوالً  یفا یحجم نمونه در مطالعاات ک 

ز افاراد بار   یا مطالعاه ن ن یا است. در ا یموردِ بررس ی ها هدیترِ پد قیفهم عم، کنندگان شرکت

ن هرکدام یانگیم طور به، تمام جلسات هنگام عصر برگزار شد اند. ن اساس انتخاب شدهیهم

باه   یا هیا ز هدیا جلساات ن  تهاای و در ان دیا سااعت باه طاول انجام    1از جلسات به مدت 
 م شد.یکنندگان تقد شرکت

شرکت در بحاث   باسواد بودن و تمایل برای، سال در تهران14اقامت بیش از ، از طرفی

 .به این مطالعه مدنظر قرار گرفته است 1عنوان معیارهای ورود به، گروهی متمرکز

 نهاو توجه به ادراکات آ یمختلف اجتماع ی ها یهاز آنجا که شرکت ال ساختار جلسات:

، التیتحصا ، ث شاغل یا کنندگان از ح مشارکت یم پژوهش بوده است، لذا تنوعموردتوجه ت
 (.1)جدول  ت لحاظ شدیسن و جنس

ای مختلفی هبرای تحلیلِ نتایجِ بحث گروهی متمرکز روش: کیفي محتوای ب( تحلیل 

شود ولی در این تحقیق از روش  روش معینی به کار گرفته نمی وجود دارد. در واقع غالباً

استفاده شده است. یکی از ویژگیهای تحلیل محتوا این است که بر « تحلیل محتوای کیفی»

کند. ویژگی  کید میأها و تشابه درون آنها ت موضوع و محتوا، و بر تفاوت بین کدها و مقوله

صحت و  محتوای پنهان سروکار دارد. بیِدیگر این است که با محتوای آشکار به خو

1«اعتبار»
ها را  خوبی داده ها به های پژوهش به این موضوع بستگی دارد که مقوله یافته 

طور سیستماتیک یا ندانسته کنار گذاشته  های مربوط به موضوع به اینکه دادهپوشش دهد. 

 (.7،1440های غیرمرتبط گنجانده نشوند )گرانهایم و لوندمن نشوند یا داده

                                                           
1. inclusion criteria 

2. credibility 

3. Graneheim and Lundma 
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 ( جدول مربوط به ساختار جلسات1)جدول 
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1لیمع
 

1 *FGD1 8 01 1 1 1 7 - 7 6 1 0 1 

1 FGD2 8 70 - - - 5 1 7 6 0 0 - 

7 FGD3 5 73 - 1 7 1 - 0 1 1 7 1 

 7 11 8 11 14 1 11 6 1 1  78  11 جمع

   «متمرکز یبحث گروه» *

ن یا در ال اسات.  یمحتوا انتخاب واحد تحل لیدر استفاده از تحل  هامین تصمیتر یاز اساس
ا یا از کلماات   یا واحد معناا کاه مجموعاه   . بوده است ییواحد معنا، لیپژوهش واحد تحل

 یا واحااد کدگااذاریااواحااد محتااوا  عنااوان بااهاساات  یمرکااز یانااات ماارتبط بااا معنااایب
واژه کلیدی  (،0،1118)کریپندورفواحد متنی  (،7،1111)کوواچ واحد ایده(، 1،1111)باکسر

  (5،1111)پولیات و هاانگلر  واحد تحلیل و موضوع (، 1115، 6)لیچشتاین و یونگو عبارت 

 (. 1440شود )گرانهایم و لوندمن،  می دهینام

 یوگااو و صاادا گفاات، «متمرکااز یبحااث گروهاا»ن مطالعااه در تمااام جلساااتِ یاادر ا

                                                           

 عهده دارد. خانواده را بهمسئولیت ، . منظور زن سرپرست خانواری است که به سبب طالق یا فوت همسر 1
2. Baxer              3. Kovach                4. Krippendorff 

5. Lichstein and Young    6. Polit and Hungler 
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 یمبتنا  ییمعناا  یواحادها  شد. 1پیادهکنندگان ضبط شد و کل جلسه کلمه به کلمه  مشارکت

 ییمعناا  یواحادها ، بر سؤال پژوهش انتخاب شد و باه دفعاات خواناده شاد. پاس از آن     
 نهایتااً ساه قارار گرفات و    یطور دائم مورد مقا به کدها شد. ینوشته و کدگذار1شد خالصه

  رفت.ی( انجام پذیو فرع یاصل ی ها هصورت طبق کدها )به 0یبند طبقه

 :  ها هاستحکام داد

م یاستفاده از مفاه پژوهش تا حد امکان قابل اعتماد باشند و ی ها هافتیاست که  منظور آن
ی، فا یقاات ک یدر تحق تفااوت دارد.  یفا یوک یقاات کما  ین تحقیاعتماد بت یح قابلیتشر یبرا

های مختلاف قابلیات    برای تشریح جنبه6و قابلیت انتقال 0تکاپذیریا، چون اعتبار یمیمفاه
 .  (1111، ت و هانگلری)پول استفاده شده است 5اعتماد

ده و مارتبط  یا تند درهام یبا نهام اما آیکن یک میت اعتماد را تفکیقابل ی ها ههرچند ما جنب
د که در مورد کانون توجاه  یآ یوجود مهب یزمان «اعتبار» ال در موردؤن سیاول انگاشته شوند.

 شود. یم یریگ میاطالعات تصم یگردآور ی شهاکنندگان و رو شرکت، نهیانتخاب زم، قیتحق
ق را از یا ال تحقؤاحتمال روشان سااختن سا   ، ات مختلفیبا تجرب یکنندگان انتخاب شرکت

  (.1188، 3؛ آدلر و آدلر1183، )پاتون دهد یش میمختلف افزا ی ها هجنب

متمرکاز باا    یکننادگان در بحاث گروها    شارکت  ن مختلفیسن ما مطالعهدر برای مثال 

انتخااب   ده تحات مطالعاه کماک کارده اسات.     یا تار پد  یبه تنوع غنا ، مختلف ی گاههادید
 .سات مهام ا  «اعتباار »جاد یدر ا زینزان اطالعات یاطالعات و م ین روش گردآوریتر مناسب

گران زبده استفاده شده است و  لیمتمرکز با استفاده از تسه ین پژوهش از بحث گروهیدر ا

8تا مرحله اشباع  جلسات
   ادامه داشته است. اطالعات 

منظور اعتبار بیشتر، در جلسات بحث گروهی متمرکز، مطالب ارائه شده از ساوی   همچنین به

 شد. گر، خالصه شده و در همان جلسه بازخورد داده می تسهیل کنندگان، توسط شرکت

                                                           
1. transcript              2. condensed meaning unit        3. categorize 

4. dependability           5. transferability              6. trustworthiness 

7. Adler and Adler          8. saturation 
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( 1186) 1نکلن و گوباا یا باه گفتاه ل   اسات. « یریاتکاپاذ »، ت اعتمااد یگر از قابلیجنبه د

رات برآماده  ییو عوامل تغ یداریدر نظر گرفتن عوامل ناپا یبرا یدنبال روش به «یریاتکاپذ»
کشاد احتماال    یطاول ما   یمدت یبرا یگردآوراند و  اطالعات گسترده یاز طرح است. وقت

در حاداقل   اطالعاات شاده   یساع ن پژوهش یلذا در ا، و تناقض وجود دارد یثبات یخطر ب

به طول  ماه 7مطالعه  مجموعاًشود که و گزارش  یبند مقوله، لیتحلی، گردآور زمان ممکن

 د.یانجام

که  اینکه اشاره دارد به  است «ت انتقالیقابل» مسئلهن دربر دارنده یت اعتماد همچنیقابل
 (.1111، د )پولات و هاانگلر  هساتن   گروههاا ا یا ط یر شارا یقابل انتقال به سا قدر چه  ها هافتی

م برعهاده  ین تصام یا ارائه دهند اماا ا  «ت انتقالیقابل»در مورد  یهاینهادشیتوانند پ یلفان مؤم
ل یتساه  یبارا  ؟ا ناه یا گار هساتند   یط دیقابل انتقال به شرا  ها هافتین یا ایخواننده است که آ

، کنندگان شرکت ی گیهاژینش و ویط گزیواضح از فرهنگ و شرا یارائه شرح، ت انتقالیقابل

 ی هاباه هماراه اقتباسا     هاا  هافتی یارائه غن ل باارزش است.یند تحلیآاطالعات و فر یگردآور

ن یا در ا (.1440 ،1م و لونادمن ی)گارانه  دهناد  ت انتقاال را ارتقاا  یتوانند قابل یمناسب هم م
کننادگان و   ط شارکت یمثاال شارا   یبارا  م.یت کنا یا ط را رعاین شرایم ایا کرده یسع مطالعه

ک نمونه از جداول مربوط به کادها  یی، یمعنا یک نمونه جدول واحدها، یساختار جلسات
. در جدول شاماره  پژوهش آورده شده است ی ها هافتیم و یف مفاهیز تعریو ن  هایبند و طبقه

 آمده است.نمونه  یبرا« ییمعنا یواحدها» از جداول یک، ی(1)
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Lincoln and Guba  

2. Graneheim and Lundman 
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 یي( جدول مربوط به واحد معنا2جدول )

 کد واحد معنای فشرده واحد معنا

پاک  یک هوایشما در  که این، است مهم یلیوهوا خ آب مسئلهد خود ینیبب

ن یکه در فاصله ب ییهوا دیشویدار مید. صبح که از خواب بیکن یزندگ

 ی یتهافعال یبرا بتواند مغز شما را دیبا کنید میاستنشاق ، ط کاریمحمنزل و 

 .دید بهتر فکر کنیشما بتوان که این یبرا، آماده کند هروزان

پاک از  یهوا و آب

ملزوات جامعه سالم 

ت یچون بر فعال است.

 گذار است.أثرانسان 

ب
آ

 و  
هوا

 ی
لم

سا
 

ل یبه دل، شهر نییپامناطق ر از یغو  بزرگ یر از شهرهایکا غیمرآدر 

 یچ ساختمان بلندید هیو خر یرو ادهیپی، هنگام رانندگ، نیوسعت سرزم

م. من ینیب یآسمان را می، ک افق نامحدودیست. ما با ید شما نیمزاحم د

 ی کهریمس اگردا کند. یوسعت پ، د نامحدودید تواند افق می، کنم یفکر م

ن یرا نداشت اف یکث ین هوایا، ک زجردهندهین ترافید ایرو یم

ن یا یواقعاً از نظر علم شد. نمیجاد یو رخوت در شما ا یخمودگ

گر یکند. د یکسل و خموده م افراد را از خودروها شدهمتصاعد  یگازها

 را ندارد. ین نشاط و شادابآ، فکر

از  یطیمح یرهایمتغ
 یجمله شکل فن

د یبر افق د  نهاساختما
 گذار است.تأثیرما 
زان یم، هوا، کیتراف
بر نشاط و   یندههاآآل

 گذار است.أثر یشاداب
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از نظر  یگذار باشد ولتأثیر یلیتواند خ یم یو شکل یجامعه از نظر ظاهر
متعادل  ی نهااسنتواند سالمت باشد که ا یم یا جامعهی، و انسان یبعد فرد

د در جامعه تعادل خودشان را داشته باشند. یبا  نهاانسا یعنیداشته باشد. 
شود افراد در جامعه  یکه باعث م وجود دارد ییم چه پارامترهاینید ببیما با

، دا کنند. خب! در مورد جامعه خودمانیبه تعادل دست پ یاز نظر روان
شده جامعه سالم  از باعث دوری ما که یاز مسائل یکیم ییم بگویتوان یم

 توانم نمی م. من به شخصهیستین یمتعادل ی نهان است که ما انسایا
 داشته باشم. یاحساس تعادل روح

سالم است  یا جامعه

متعادل  ی نهاکه انسا

 داشته باشد.

 یتعادل روح  نهاانسا

 داشته باشند.

وان
  ر

دل
تعا

 ی
دم

مر
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  ها هکدها و طبق ( جدول مربوط به3جدول )

ف
ردی

 

 ی فرعي ها طبقه ی اصلي ها طبقه
 کدها
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 ریزی برنامه

 ریزی براساس واقعیات ومستندات برنامه 

 شناسی توجه به بوم 

 گذاری توسط ساختارهای منطقی سیاست 

 ایجاد ساختارهای فرهنگی براساس نیاز 

 الگوبرداری صحیح از تجارب کشورهای موفق 

  ریزی برنامهشفافیت در 

 ریزی گرایی در برنامه اجتناب از افراط 

 ریزی در جهت ایجاد تعادل بین فرهنگ ملی و  برنامه

 مذهبی

 توجه به برابری جنسیتی 

 زدگی اجتناب از سیاست 

 اجتناب از تفکیک جنسیتی 

  زمینه بروز خالقیت کردنفراهم 

 مردم یساز سازی و آگاه آموزش، فرهنگ 

تأمین رفاه 

 اجتماعي

 تأمین مسکن 

 برقراری امنیت شغلی 

 ی بهداشتی و درمانی تأمین مراقبتها 

 بیمه فراگیر 

 حمایت از اقشار نیازمند و محروم 

 تأمین اجتماعی در دوران سالمندی 

 امکان ادامه تحصیل 

 تأمین سطح قابل قبولی از زندگی 
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ف
ردی

 

 ی فرعي ها طبقه ی اصلي ها طبقه
 کدها

 

برقراری 

ی  هاآزادی

 دموکراتیک

 آزادی بیان 

 آزادی ادیان و مذاهب 

  رسانه ها و مطبوعاتآزادی 

 آزادی عقاید و و ایدئولوژی 

 عدم تبعیض نژادی، قومی و مذهبی 

 آزادی انتخابات 

حوزه قوانین و 

 عدالت قضایي

 بشر رعایت حقوق 

 مداری قانون 

 ًح قوانین براساس نیاز جامعهاصال 

 ضمانت اجرایی قوانین 

 عدالت قضایی و یکسان بودن همه در برابر قانون 

  درصورت ارتکاب جرم و بزهالزام مجازات 

 ساالری شایسته

 انتخاب دولتمردان آگاه و نخبه 

 ضرورت تخصص و تجربه سردمداران 

 هاساالری در کلیه انتصاب اهمیت شایسته  

عدالت 

 اجتماعي

 برقراری عدالت اجتماعی 

 توزیع ثروت و سرمایه بین افراد جامعه 

برقراری امنیت 

 اجتماعي
  جنبه ذهنی و عینی( اجتماعیبرقراری امنیت( 

 

  ها هافتی
براسااس تجاارب و   جامعاه ساالم    ی گیهاا ژیعنوان و اند که به شده یبند طبقهه کدها یکل

جاداول   از یکا ، ی(7جادول شاماره )  مطرح خواهناد شاد. در    یشهروندان تهران ادراکات

 .  شده استآورده  نمونه عنوان به و کدها  ها هطبقمربوط به 
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جامعه سالم براسااس تجاارب و ادراکاات     ی گیهاژیو عنوان بهمفهوم  10ن مطالعه یدر ا

 ی هاا  هف طبقا یا ن قسامت نسابت باه تعر   یا استخراج شده است که در ا یشهروندان تهران
از  ای ، نموناه میل هرکادام از مفااه  یا م. الزم باه ذکار اسات در ذ   یپارداز  یاستخراج شده م

 ت:کنندگان ذکر شده اس مشارکت ی هاقول نقل

 ف توسط حکومت: یانجام مناسب تکال -1

رفااه   ریازی، تاأمین   برناماه  :( اسات شاامل  یرطبقه )طبقاه فرعا  یز 3 ین مفهوم دارایا
یی، ن و عاادالت قضااا یحااوزه قااوان ، کیاادموکرات ی یهاااآزاد یبرقااراری، اجتماااع

 ی.ت اجتماعیامن یو برقرار یعدالت اجتماعی، ساالر ستهیشا
 ياجتماع ریزی برنامه ازمنظور 

ریزی براسااس تجاارب و ادراکاات شاهروندان تهرانای       در این مطالعه، منظور از برنامه

گاذاری   سیاسات ، شناسای باوم توجاه باه   ، مستندات ریزی براساس واقعیات و برنامهشامل، 

الگوبرداری صاحیح از  ، ایجاد ساختارهای فرهنگی براساس نیاز، توسط ساختارهای منطقی
، ریازی  گرایی در برناماه  اجتناب از افراط، ریزی برنامه شفافیت در، شورهای موفقکتجارب 

، توجاه باه براباری جنسایتی    ، ریزی در جهت ایجاد تعادل بین فرهنگ ملی و مذهبی برنامه

، دن زمیناه باروز خالقیات   کار فراهم ، زدگی، اجتناب از تفکیک جنسیتی اجتناب از سیاست
 کنندگان گفت:   شرکتبوده است. یکی از  سازی مردم آموزش، فرهنگسازی و آگاه

« ریازی کنناد   ای سالم است که سردمداران براساس واقعیات و نیاز جامعه برنامه جامعه»

شناسی کار کنیم. ما باه جاای    ریزی یه مقدار روی بومی برای برنامه»یکی دیگر عنوان کرد: 

باید  ؟!وام بگیریم های دیگراز کشور دمان چه اشکالی دار که تکیه کنیم روی تمدن کهن این
مان هم داریم که علم در هر کجا هسات   از هرجای دنیا مطالبی را بگیریم. ما در تعالیم دینی

 «را بیاورید. ما باید حساسیت را کم کنیم ن  بروید دنبالش و آ

 يرفاه اجتماع تأمین

ن یا جامعاه ساالم مطارح شاد. در ا     ی گیهاژیاز و یکی عنوان بهز ین یرفاه اجتماع تأمین
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 یبهداشت ی تهامراقب تأمین، یت شغلیامن یبرقرار، مسکن تأمینبه  یشهروندان تهران، مطالعه

در دوران  یاجتمااع  تاأمین ، ازمناد و محاروم  یت از اقشاار ن یا حما، ریمه فراگیب،  یو درمان
از  یکا یاشااره کردناد.    یاز زندگ یسطح قابل قبول تأمینو  لیامکان ادامه تحصی، سالمند

 کنندگان گفت:   شرکت

د چه جمهوری، پادشاهی یا پارلمانی همه یاک وظاایفی   ناز هر نوعی که باش  حکومتها»

اینهاا از وظاایف    .زایای، وضاع و اجارای قاوانین     دارند مثل تاأمین امنیات، رفااه، اشاتغال    

تواند به داشتن یک جامعه ساالم کماک    ست که اجرای هرکدام از این وظایف می حکومتها
، ساطح بهداشات آن جامعاه رو باه پیشارفت اسات       کند. اگر شهروندی احساس کناد کاه  

سات کماک   اساطح شارایط رفااهی رو باه بهباود      ، احساس کند آموزش رو به ترقی است
شاود باه    و همین موضاوع باعاث مای    فرد میل به ادامه زندگی داشته باشد که اینکند به  می

 .«سمت جامعه سالم برویم

 کنندگان گفت:   گر از شرکتید یکی

در  نیسات یعنی فرد احساس کند جامعه طوری اسات کاه در دوره ساالمندی نااگزیر     »
 «شود.اش دچار مشکل  ل معیشتیئترین مسا سالمندی با تاکسی کار کند و در ابتدایی

 کیدموکرات ی یهاآزاد یبرقرار

و   ها هرسان یآزاد، ان و مذاهبیاد یآزاد، انیب یل آزادیاز قب یموارد یشهروندان تهران
ی، ض نژادیانتخابات و اجتناب از تبع ین آزادیهمچن یدئولوژید و ایعقا یآزاد، مطبوعات

 کنندگان گفت: از شرکت یکیرا مطرح کردند.  یو مذهب یقوم

اگر بخواهیم حقاوق شاهروندی    .است ترین ارکان جامعه سالم آزادی بیان یکی از مهم»
 البتاه آزادی انتخااب خیلای مهام    د، بزنا را  حارفش  دناهر کس باید بتوود، کامل رعایت ش

 «گیرد. چیز سر جایش قرار می اگر آزادی باشد همه یزی.چیعنی آزادی در هر  .است

 گفت:  نهاگر از آید یکی 
سری از امتیازات محروم  نباید کسی را به خاطر عقاید، ایدئولوژی و حتی دینش از یک»
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 «کرد.

  یساالر ستهیشا

ت یا اهمو  ضارورت تخصاص و تجرباه ساردمداران    ، نخبهمردان آگاه و  انتخاب دولت

مهام باوده    یبراساس تجارب و ادراکات شاهروندان تهرانا    هاه انتصابیدر کل یساالر ستهیشا
 کنندگان گفت:  از شرکت یکیاست. 

 «واسطه تجربه و درایتشان بر این مسند باشند. مردان باید به دولت»

 یين و عدالت قضایحوزه قوان

ن یح قاوان اصاالً ، یقانونمادار ، ت حقوق بشریرعابه  یشهروندان تهران، مطالعهن یدر ا 

کسان باودن هماه در برابار    یو  ییعدالت قضا، نیقوان ییضمانت اجرا، از جامعهیبراساس ن
کننادگان   از شارکت  یکا یاشاره کردند.  ارتکاب جرم و بزه درصورتالزام مجازات ، قانون

 گفت:  

اگر افراد پایشان به محکمه و دادگاه برسد اگر قاضی همه را به یک چشم ببیناد و باه   »
 «. عدالت حکم بدهد آن جامعه سالم است

 گفت: نهاگر از آید یکی

 «دهم. تواند برایم کاری کند آن کار خالف را انجام نمی ای نمی من اگر ببینم هیچ پارتی»
 

   يعدالت اجتماع

« جامعاه ساالم  »مهم  ارکاناز  یکی عنوان به یعدالت اجتماع از یشهروندان تهران منظور

 ز باه یش از هرچیو بن افراد جامعه بوده است یه کشور بیثروت و سرما عادالنة عیهمان توز

 کاار  یزاادر  دیننژاد و ، جنس، تینظر از مل همه افراد صرف که این .اعتقاد داشتند یبرابر

برخاوردار   موجاود در جامعاه   یو معنو یماد ی تهااستفاده از نعم درشده از حق برابر  انجام

از  یمناد  زان بهاره یا ن مشارکت افراد و میو البته تناسب ب یعیمنظورشان عدالت توز باشند.
 کنندگان گفت:   از شرکت یکیامکانات بود. 
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 «همه به یک اندازه از سرمایه مملکت بهره ببرند. اگر نفت هست برای همه است.»

  ياجتماع تیامن

 عناوان  باه ( ینا یو ع یو هر دو وجه آن )جنبه ذهن یت اجتماعیبه امن یشهروندان تهران

ف یت از جملاه تکاال  یا امن یشاان برقارار  نظر باه موارد مهم در جامعه سالم اشاره کردند که 

 یت اجتمااع یا امن یبرقارار نهاا،  تحقق جامعاه ساالم اسات. از نظار آ     یحکومت در راستا

خاطر بتوانند در جامعه تردد کنند و جاان و ماال و    جامعه با آرامشاست که افراد  یتیوضع
 کنندگان گفت:  از شرکت یکیاز خطر به دور باشد.  نهاناموس آ

عنوان مادر باید امنیت داشته باشم و نگران این نباشم که دخترم بعاد از تعطیلای    من به»
قدر امنیت  وان یک خانم جوان آنعن یا من به؟ تواند به خانه برسد از مدرسه آیا به تنهایی می

 «؟!!بعد از نیمه شب به تنهایی رانندگی کنم 1دارم که ساعت 
 گر مطرح کرد: ید یکی

رود باید خیالش راحت باشد کاه کایفش    کسی که دارد با سامسونت در خیابان راه می»
ماان را در   اتوموبیال شود تا به مقصد برسد و واقعا تا مقصد، اتفاقی نیفتد. یا وقتی  حفظ می

 «کنیم تا رسیدنمان اتفاقی برایش نیفتد و مورد سرقت قرار نگیرد. جایی پارک می

   یو معنو يرواني، سالمت ذهن -2

اناد از جملاه    اشااره کارده   جامعه سالم ی گیهاژیو عنوان به یبه موارد یشهروندان تهران

، یت اجتمااع یا حماافات  یناان از در یاحسااس اطم ، ناده یباودن آ  ینا یب شیاحساس قابل پا 

دارا باودن قادرت   ، یو روانا  یروحا  ی هاا یماریفقادان ب ، نفس باال اعتماد به، نفس باال عزت

تعاادل  ، یر مثبات در زنادگ  ییا تغ ییتواناا یی، عملگرا، یشیاند مثبت، یمحور ل و منطقیتحل
د باه  یا ام، یمادار  اخالق، یو اجتماع یفرد فشارهای عصبیکنترل  ییتوانا، یو روان یروح

 کنندگان گفت:   از شرکت یکی. ت و انجام عباداتیت معنویاهم، ندهیآ
ای است که در آن شوق به زندگی و امید به آینده مثبات   نظر من، جامعه سالم جامعه به»

 « وجود داشته باشد.
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 گر گفت: ید یکی

نگران این موضوع باشم که اگر زماین بخاورم    نبایدگذارم بیرون،  همین که پایم را می»
 « کند؟. چه کسی از من حمایت می

  شهافرهنگ و ارز -3

را  و هنجارهاا(   شاها )براسااس ارز  یفرهنگا  ی گیهاا ژیو برخای لزوم  یشهروندان تهران

ت مقاررات  یا رعا، نیت هنجارهاا و قاوان  یا رعا :جامعه سالم مطرح کردناد  یژگیعنوان و به
 یاحترام باه برابار  ، هروندانش یریپذ تیمسئول، ایاجتناب از دروغ و ر، یو رانندگ ییراهنما

محاور باودن افاراد     مطالباه ، یت انضاباط اجتمااع  یرعا، گرانیت حقوق دیرعا،  نهامقام انسا
 یمدار تیواقع، افراد یمحور منطق، ییگرا احترام به کثرت، گریکدیق یاحترام به عال، جامعه

، اهنهادشیسالمت نظام پ، یطیت استانداردها در هر شرایرعا، یمدار جانیاجتناب از ه، افراد
ی شخص ز از تعصباتیپره، یپرست الت خرافهین تمادن بوییپا، یافزار اجتناب از سرقت نرم

 از شهروندان گفت:   یکیو نقدها.   هالیدر تحل
 ی یکادیگر  هاا  ما باید به اعتقاادات و سالیقه   اصالً تضاد باید وجود داشته باشد. ]ولی[»

 « اریمزاحترام بگ

 گر گفت: ید یکی

هر شهروند باید تکالیفش را به نحو احسن انجام دهد. اگر ماا، در شاهر بهداشات یاا     »
مقاررات راهنمااایی و رانناادگی را رعایات نکناایم بااازخوردش بااه خاود مااا و جامعااه مااا    

 «گردد. برمی

 خانوادة سالم -4

تحقاق جامعاه ساالم(     یخانواده سالم )در راساتا  یبرا یشهروندان تهران که یی گیهاژیو

جامعه  یو هنجارها  شهاآموزش ارز، زان طالقین بودن مییپا: این قرار بوداز  ،مطرح کردند
 یمحاور  مطالبهی، مدار اخالق، گرانیت حقوق دیرعایی، جو توسط خانواده )آموزش صرفه

، و نشااط باه فرزنادان    یشااد  انتقاال ، خانواده از تولد فرزند یخوشحال، (یاز دوران کودک

ت یا رعای، و اجتمااع  یفرهنگ خاانوادگ  فقدان تضاد در، ن در رفتار و گفتاریصداقت والد
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ارتباط ، ن زن و شوهریارتباط مناسب ب، گذشت اعضا نسبت به هم، خانوادهی حقوق اعضا

   ن و فرزندان.ین والدیمناسب ب
 کنندگان گفت:  از شرکت یکی

 مثالً در طح خانواده شروع شود و به کودک آموزش داده شود.نظم و وجدان باید از س»

دهناد وقتای از اتااق     کنند یا در فرانسه از بچگی یااد مای   را به کودکان دیکته می مژاپن نظ

 .« خارج شدی چراغ را خاموش کن

 گر گفت:ید یکی
نظار از   ام از تولد من خوشاحال باشاند. صارف    آیم خانواده که وقتی من به دنیا می این» 

که خدا به آنها کودکی داده خوشحال باشند. اگر من احساس کنم والدینم از  جنسیت. از این
 «شود. ند، این خوشحالی به من هم منتقل میا حضور من خوشحال

 ين بودن مشکالت اجتماعییپا -5

زان یا ن باودن م ییپاا ، ادیا زان اعتیا ن باودن م ییپاا ل یا از قب یماوارد ی، نا شهروندان تهرا
، زان سارقت یا ن باودن م ییپا، ییگرا ح مدرکیتقب، یگر یزان تکدین بودن مییپا، یگریروسپ

 ی گیهاا ژیو عناوان  باه را  یم و بزهکاار ئزان جارا یا ن بودن مییپا، زان اختالسین بودن مییپا

 کنندگان گفت:  از شرکت یکیجامعه سالم مطرح کردند. 

 « ای سالم است که در آن اعتیاد نباشد. جامعه»
 گر گفت:ید یکی

قدر مهم نیست که افراد آن وسوسه شوند بارای دنباال    در یک جامعه سالم، مدرک آن»

 «حتی جعل مدرک ...به هر قیمتی  .کردن مدرک

 يه اجتماعیسرما -6

ت یا )حما یت اجتمااع یا حما، تعااون( ه ی)داشتن روح یشهروندان به مشارکت اجتماع
از  یکا یاناد.   )قابال اعتمااد باودن افاراد( اشااره کارده       یگر( و اعتماد اجتماعیکدیافراد از 

 کنندگان گفت:   شرکت
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در یک جامعه سالم، مردم برای انجام کارها با هام مشاارکت دارناد. بایاد بتاوانیم باا       »

وفقیات، موفقیات ماسات. اگار     یکدیگر کارهای گروهی انجام دهیم و احساس کنیم ایان م 
 « دست پیدا کنیم، خوب است.« ما»مان به  بتوانیم در تعاریف

 یت اقتصادیامن -7

ق درآماد  یا از طر یزنادگ  ی یهاازمناد ین ، تأمیند مردمیقدرت خر، داشتن درآمد مناسب

کننادگان   از شارکت  یکا یمطرح شاده اسات.    یت اقتصادیعنوان امن ک شغل بهیحاصل از 
 گفت:  

شاغل داشاته    7یاا   1شاان   در یک جامعه سالم مردم مجبور نیستند برای اداره زنادگی »
 «  افراد از هم سوءاستفاده کنند. متأسفانهی موجود باعث شده  باشند. گرانیها

 وپرورش سالمت نظام آموزش -1

اناد از   یای را مطارح کارده    گیهاا ژیوپرورش سالم و نظام آموزش یبرا یشهروندان تهران

 ، نظاام روز ا و بهیپو یآموزش ، نظامیلیتحص ی هاریزی برنامهتوجه به نشاط کودکان در  جمله
نظاارت  ، (یاجتماع ی آسیبهااز  یریشگیپ یت از کودکان در راستایتگر )حمایحما یآموزش

 ی یتهاا آماوزش مشاارکت و فعال  ، باه کودکاان   یمحاور  آموزش منطق، یآموزش یبر محتوا

معلماان و   یو تخصص یت عمومیصالح، معلمان یزه شغلیباال بودن انگ، یو جمع یگروه
 کنندگان: از شرکت یقول تعداد نقل. دهندگان آموزش

دهند؟ نحوه آموزش و  که آموزش را چه کسانی می ی مختلفی دارد این ها آموزش جنبه»

 «خیلی ضعیف است. متأسفانهنظارت بر آموزش 

را باه راحتای نپذیرناد. باه منطاق      به کودکانمان در مدارس بیاموزیم که هر موضوعی »
 «رجوع کنند و تحلیل کنند.

یاورو پاول    644شود دولت بالفاصله به آنها ماهی  در کشور آلمان مدرسه که تمام می»
 «فروشی کشیده نشوند و حداقل درآمد رو داشته باشند. خواهم به تن دهد که عذر می می

  ينشاط اجتماع  -1
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از موارد مهم در جامعه ساالم   یکی عنوان بهرا  یداشتن نشاط و شادی، شهروندان تهران

ت یا اهم، اوقات فراغات ی، قیتوجه به هنر و موس، مطرح کردند. منظورشان از داشتن نشاط
 از شهروندان گفت:   یکیو نشاط و شاد بودن افراد بوده است.  یشاد یورزش و ارزشمند

 «تواند موجب نشاط شود. موسیقی مسئله مهمی است که می»
 

 ست سالمیز طیمح  -3

ن یا باوده اسات. در ا   یتوجاه شاهروندان تهرانا    ماورد  ی گیهاژیست سالم از ویز طیمح

و  تیا فقادان پاراز ، یشهرساز یتوجه به مهندس، ک مناسبیتراف، پاک یآب و هوا، مطالعه
 کنندگان گفت:   از شرکت یکیمطرح شده است.  یونقل عموم حمل سامانة

، به دلیل وسعت آن سرزمین، هنگام تاون داونمریکا غیر از شهرهای بزرگ، غیر از آدر »
روی و خرید هیچ ساختمان بلندی مزاحم دید شما نیسات. ماا باا یاک افاق       رانندگی، پیاده

دید نامحدود، وساعت   تواند یک افق کنم این، می بینیم. من فکر می نامحدودی، آسمان را می

روید این ترافیک زجردهنده، این هوای کثیف را نداشات   دارید میپیدا کند. وقتی در مسیر 

کرد. واقعااً از نظار علمای ایان گازهاای کاه        این خمودگی و رخوت را در شما ایجاد نمی
کند. دیگر فکر، آن نشاط و شادابی  شود از خودروها همه رو کسل و خموده می متصاعد می

 «را ندارد.
 

 ياسیت سیامن  -10

ت صالح و اجتنااب از   یا اهمی، اسیت سیاز امن یمنظور شهروندان تهران، ن مطالعهیدر ا

 ت در آن جامعهیمردم از عضو یاحساس خرسند، زیآم صلح یاست خارجیس، جنگ و نزاع

 کنندگان گفت:  از شرکت یکیبوده است. 
ای سالم است که صلح و آرامش مردم را قربانی همناوایی باا کشاورهای دیگار      جامعه»

 « نکند و وارد جنگ نشود.
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 د مردمیحکومت در برابر عقا يطرف يب  -11

ن اسات کاه   یا، جامعه سالم ی گیهاژیاز و یکی، ین مطالعه از نظر شهروندان تهرانیدر ا
داشته باشاد و از نظار    یطرف یمعتدل و بموضع ، دیداشتن عقا یحکومت در برابر مردم برا

 کنندگان گفت:  از شرکت یکیبرخورد نکند.  یافراط (کیدئولوژیاعقیدتی )
ای سالم است که مسائل ایدئولوژیک نفوذ افراطی در مباحث مربوط باه جامعاه    جامعه»

 « نداشته باشد.

 يسالمت جسم  -12

مهام در جامعاه ساالم     ی گیهاا ژیک از ویعنوان  را به یسالمت جسم یشهروندان تهران

سات   یهاا ماریزان بین بودن مییز پایو ن ین مطالعه منظور سالمت جسمانیمطرح کردند. در ا
 ن مفهوم اشاره کردند.یبه ا صراحتاًکنندگان  که شرکت

 یيت غذایامن  -13

از  یکا یعناوان   ه مناسب و ساالم باه  یافراد به تغذ یغذا و دسترس ، تأمینن مطالعهیدر ا
 کنندگان گفت:  از شرکت یکیجامعه سالم مطرح شد.  ی گیهاژیو

یی باید در جامعه وجود داشته باشد .خوراک خوب و تغذیه مناسب بایاد   یک حداقلها»

صورت قابل قبولی به سمت ساالمت روح و جسام    در دسترس همه افراد باشد تا جامعه به
 «برود.

 بحث 
جامعاه ساالم براسااس تجاارب و ادراکاات       ی گیهاژیبه و یابین مطالعه با هدف دستیا

ج مطالعاه باا اساتفاده از    یمتمرکز( انجام گرفته و نتا یگروه ی هابحث ی)ط یشهروندان تهران
معارف آن  ج حاصل از پژوهش حاضار  ینتااستخراج شده است.  یفیک یمحتوا لیروش تحل

 از یبخشا باا   (ی)براساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانا   گیهاژیاز و یاست که تعداد

ز مختص جامعه ین یجهان مشابهت دارد و تعداد یکشورهار یسا جامعه سالم در ی گیهاژیو
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 ران است.یا

موجاود   ی شاخصاها را باا   یرانا یموردنظر شهروندان ا ی گیهاژیم ویبرآن، ن قسمتیدر ا
 م.یدرباره سالمت مورد بحث قرار ده

ار ماورد توجاه باوده اسات.     یف توسط حکومت بسیانجام مناسب تکال، ن مطالعهیدر ا

، ا جامعاه ساالم  ی ین سالمت اجتماعیبا عناو یموجود جهان ی شاخصهاطور واضح  د بهیشا

از دهاة   از متون مربوط باه توساعه   یدر تعداد ین موضوع نپرداخته است. ولیبه ا مستقیماً

مناسب وه یش فیدرباره وظا یصورت نظربه یمطالب« خوب یحکمران»درباره بعد،  به 1184
مادنظر نباوده اسات.     یسالمت اجتماع ی شاخصهان ییدر تع یول آورده شده یدار حکومت

ض را یو تبعا  ینااامن ، د بتواند فقریدانست که با یا هدفیروند »خوب را  یتوان حکمران یم
ی، بخاش بازرگاان  ی، مادن  ی نهاجااد کناد کاه ساازما    یرا ا یطین محیان بردارد و همچنیاز م

ت یریروناد توساعه و ماد   « مالاک »موجاود خاود را    یدهانهاگر یو د یشهروندان خصوص

ن یهمچنا ، خاوب  یحکمران« ت کنندین روند احساس مالکیدر ا یا به عبارتیبدانند   شهابخ

 (.1788یای،  )آرا ا مجموعاه حکومات اشااره دارد   یا مقاماات   یتیریا اخاالق ماد  یبه رفتار 
ی، قانونمادار ، مشارکت عبارتند از  ها هن مؤلفیا است. یمؤلفه اصل 8 یخوب دارا یحکمران

و  ی)ناوبر  ییو پاساخگو  یکارآماد ، عادالت ی، محاور  وفااق ی، ریپذ انعطافی، ساز شفاف
 (.1444، به نقل از برنامه توسعه سازمان ملل؛ 1781ی، میرح

خوب موردتوجه  یاز اصول حکمران یاز آن است که بخش یحاک  ها هافت، یدر مطالعه ما

خصاوص   ک باه یا دموکرات ی یهاا به آزاد یشهروندان تهران، مثال یشهروندان بوده است. برا

ت در یلازوم شافاف  و  ریازی  برناماه ز در حاوزه  یا و ن یجمعا  ی هاا  هرسان یان و آزادیب یآزاد

ن و عادالت  یحاوزه قاوان  ، ت(یشافاف  مؤلفه)متناظر با  مردم یساز آگاه نیهمچن ریزی برنامه
 اند. اشاره کرده ز عدالتیو ن ییقضا

آن اساتناد کارد و    ی هاا  هافتیست تا بتوان به ین راستا در دست نیدر ا یپژوهش متأسفانه

 صورت گرفته است. یسه مفهومیمقا، ن قسمتیدر ا
مدنظر باوده اسات   ، مطالعه ما ی ها هافتیاز جمله ،  شاخصهاشتر یکه در ب یاز موارد یکی
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 تاأمین ل یا از قب یای  ها هنیبه گز یابیدست یاست. از نظر شهروندان تهران یرفاه اجتماع تأمین

ت از یا حما، ریمه فراگیب، یو درمان یبهداشت ی تهامراقب تأمین، یت شغلیامن یبرقرار، مسکن
 تاأمین ، لیامکاان اداماه تحصا   ، یدر دوران سالمند یاجتماع تأمین، ازمند و محرومیاقشار ن

 موردنظر بوده است. یاز زندگ یسطح قابل قبول

( 1111) نگاوف یریاز نظار م  یبا شاخص ساالمت اجتمااع   مان رای ها هافتیم یاگر بخواه

فقار  ، درآماد  است. یاشتراکات یگر دارایکدیانگرها با ین بیاز ا یم بخشینیب یم میسه کنیمقا

، شااتریو ب ساااله 56افااراد  یباارا یا مااهیربیغ یو درمااان یبهداشاات ی هااا هناایسااالمندان و هز
ی، اجتمااع  ی هاا کمکننادگان  ک افات یدر، قتال ، لکاز مصرف ال یناش یا جاده یرهایوم مرگ

 باوده اسات.   نیاز  وفنگا یریم یانگرهاا ین از بکمس ی ها هنیهز، ن فقرا و ثروتمندانیفاصله ب
، ادیزان اعتین بودن مییپادر پژوهش ما ) یزان مشکالت اجتماعیمربوط به م یانگرهایب یحت

ن بودن ییپا، ییگرا ح مدرکیتقب، یگر یزان تکدین بودن مییپا، یگریزان روسپین بودن مییپا

 ی( در بخشا یو بزهکاار  ئمزان جراین بودن مییپا، زان اختالسین بودن مییپا، زان سرقتیم

مصارف  ، سه است. در پاژوهش او ی( مشترک و قابل مقا1111) نگوفیریج پژوهش میاز نتا
 تعداد بزهکاران نوجوان مورد توجه بوده است.، موادمخدر

سات ساالم   یز طیمحا  د...( ویا ب و قادرت خر )از جمله درآماد مناسا   یت اقتصادیامن
( از یشهرسااز  یو مهندسا  یونقال عماوم   ستم حمال یس، ک مناسبیتراف، پاک یوهوا )آب

قارار  ی مورد توجه شهروندان تهرانا ، جامعه سالم ی گیهاژیعنوان واست که به یگر مواردید

 گرفته است.

ز ین (1441) کلورادو ایالتج مربوط به پژوهش مربوط به یاز نتا یدر بخش، ما ی ها هافتی

فقار...(  ، درآمد، )شامل اشتغال یاقتصاد یانگرهایب، زیاشتراک است. در آن پژوهش ن یدارا
، نیریشا  ره آبیا ذخ، کیا ازدحاام تراف ، نقال  و حمال ، )مسکن یو انسان یعیطب یربناهایو ز

جامعه سالم مطرح شد  ی گیهاژیاز و یبخش عنوان بهت هوا و .... یفیست از جمله کیز طیمح

 خورد. یز به چشم میپژوهش حاضر ن ی ها هافتیکه در 



 براساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانی «جامعه سالم»ویژگیهای 

 

 

119 

از روش  یریا گ باا بهاره  ج ینتاا  کانادا که 1لیوردیشهر ر یت زندگیفیالبته در شاخص ک

، داشتن مساکن ، به غذا یدهد دسترس ینشان م  ها هافت، یحاصل شده متمرکز یگروه ی هابحث
، کمباود مساکن  ، ادیا اعتی، کاار یب، فقار ، هساتند و جارم  ونقل عوامل مثبت  حمل و سامانة

اند که  یعوامل منف یو استان یدولت گذاری سیاستو  یقطع خدمات رفاهی، طیمعضالت مح

 (.1788)رفیعی، شده است.  ین موارد اشاراتیز به ایدر پژوهش ما ن

از  یشهروندان تهران یبرا غذایی  تیمقوله امن، میبحث کرد نهاکه درباره آ یجز عوامل به

 ر مورد توجه بوده است.یجامعه سالم بوده که در مطالعه اخ ی گیهاژیجمله و
فرهناگ و  ی، و معنو یروانی، سالمت ذهن، تیتوجه به امن، ق مایتحق ی ها هافتیگر یاز د

قابال   یکا و کاناادا تاا حادود   یقات انجام گرفته در آمریاست که با تحق یاجتماع ی شهاارز
در هرصورت  یول دارد یجنبه ذهن یو بخش ینیاز آن جنبه ع یبخش، ست. هرچندسه ایمقا

مطرح شده اسات. از   مربوط به جامعه سالم ی شاخصهااز  یاریش در بسین موارد کم و بیا

اشاره کرده از جملاه   یبه موارد یاست. و (1446) 1مطالعة رون کلمن، ن مطالعاتیجمله ا

آب و ، )شامل هاوا  یطیت محیفیک، از جرم ییو رها تیامن، ت معاشیمشاغل مناسب و امن
ی، لیتحصا  موفقیت( و روحیو  جسمیت )یسالمت جمع یسطوح باال، سالم( یعیمنابع طب

 یقاو  یاجتمااع  ی شهاارز، شان یفرد ی یتهاخانواده و مسئول، ن کاریمردم ب یتعادل در زندگ
الت یجواناان )شاامل تساه    یبارا  یای  یتهافعال، و مشارکت داوطلبانه یبخشندگ، مانند توجه

سابز   یو فضااها   هاا پارک، )مشتمل بر جلوه مراکاز شاهر   ییبایت زیفیمناسب( و ک یحیتفر

 (.یکاف

، تیا ز مدنظر قرار گرفته اسات. از جملاه درک از امن  ین یذهن ی ها هجنب، در مقاله کلمن

. ساایی مشاکالت عماده در جامعاه    و شنا ییساتم قضاا  ید سیادراکات و عقا، ترس از جرم
 نهاا آیگردد  یم یدنبال معان که فرد به یقیا طریت یوجود دارد که معنوی رو به رشد یآگاه

ن کس بود که ادعا کرد درمان بادن  یاست. افالطون اول یاز سالمت انسان یبخش، ابدی یرا م

                                                           
1. Riverdale 

2. Ron Colman 
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م یک کال هسات  یا از  یرممکن است چرا که ما بخشا یدر مورد روح غ یزیبدون دانستن چ

 (.1411) 1توبایمان یمراقبت سالمت معنو ی)گزارش برنامه راهبرد
در « تیا معنو»وارد سااختن   یرا بارا  یدنهاشیپ یسازمان بهداشت جهان 1118در سال 

قات نشاان  ی(. تحق1118، بهداشت یقرار داد )سازمان جهان تأییدسالمت مورد  یف کلیتعر

 یباا دساتاوردها   یکا یطاور نزد مثبت باه  یو درک معنو یمثبت روحان یریاند که درگ داده

مراقبت ساالمت   یبرنامه راهبرد شتر در ارتباط هستند )گزارشیسالمت بهتر و طول عمر ب

  (.1441، 1همکارانمولر و به نقل از  1411، توبای)مان یمعنو

، و نشااط  یشااد  یارزشامند ، )شاد بودن افراد جامعه ینشاط اجتماعی، سالمت جسم

 یه اجتمااع یت ورزش( و سارما یا اهم، فراغات توجاه باه اوقاات    ی، قیتوجه به هنر و موس
 یز مادنظر شاهروندان تهرانا   یا ( نیو اعتماد اجتمااع  یت اجتماعیحمای، )مشارکت اجتماع

ز به چشام  ین یاز پژوهشگران خارج یو مقاالت تعداد  شهام در پژوهین مفاهیبوده است. ا

 خورد.   یم

از  یجامعه سالم باه تعاداد  جاد شاخص یز در جهت این (1446) 7ریدزابت بیدر مقاله ال
سد: آماار کاناادا   ینو یدر می. بیاجتماع ی ها هو شبک یماریاز جمله ب موارد اشاره شده است.

 یقلبا  ی هاا یماریسارطان و ب ، دو عامل مهم منجر باه مارگ   1113دهد که در سال  ینشان م
ا یا  یریشاگ یلذا باا تمرکاز بار پ    (.1115ت سال یجمع یسرشمار، )مرکز آمار کانادا اند بوده

، دریا ن بیهمچنا  را کااهش داد.   هاا تاوان درصاد مرگ   یما  یقلبا  ی هایماریدرمان سرطان و ب

مرباوط باه شابکه     ی شاها معتقاد اسات سنج   یو مطرح کرده است.را  یاجتماع ی ها هشبک

 ی تهان سااع یانگیا مانناد تعاداد م   یی هایریگ اندازه ن کرد.ییتع یتوان به راحت یرا نم یاجتماع

 ی هاا  هکتابخانا  یحا یالت تفریزان استفاده از تساه یم، رخواهانهیخ ی هازان کمکیم، داوطلبانه
 .توانند شامل شوند یم یورزش ی یتهاو درصد ساالنه انجام فعال یعموم

 

                                                           
1. Manitoba 

2. Mueller,Plevak and Rummans  

3. Elizabeth Beader            
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 [کاناادا در ساطح جامعاه ]   یاجتمااع  یانگرهایب یبه بررس یا در مقاله (1446، سیبو)

 یه اجتمااع یاز جمله به مفهوم سارما  زد.سا یسالم م، جوانان یپرداخته که آن جوامع را برا

( و 1185) 7ویا ر بوردیا پ، (1188) 1مز کلمان یجکار  به یه اجتماعیتوجه به سرما پردازد. یم

ه یدارد کاه سارما   تأکیاد ن موضوع یکلمن بر ا گردد. ی( برم1116 و 1117) س0رابرت پوتنام

را  یه اجتمااع یو جوامع است. پوتنام سرما  ها هن خانوادیب یمنبع ارتباطات اجتماع یاجتماع

، شاان  کناد کاه از حاس تعلاق افاراد باه جامعاه        یف ما یجوامع تعر یدیکل یژگیو عنوان به
موجاود   ی نهامعامله به مثل و اعتمااد و رفتاار مثبات در مقابال ساازما     ی، اجتماع یهمکار

فراتار  ، اسات  یاجتمااع  ی یتهاا و فعال یمدن ی ها هرنده مشارکت در برنامیاجتماع که دربر گ
هم در داخل  یو ارتباطات اجتماع  ها هرا در ارتباط با شبک یه اجتماعیو سرمایرود. بورد یم

 (.1446، سی)بو کند یف میتعر  گروهها نیگروه و هم ب

 یت و اعتمااد اجتمااع  یا حما، شامل مشاارکت  یه اجتماعیسرما ابعادز یدر پژوهش ما ن

گاردد کاه    یمشاترک  ی یتهاتبادالت و تعهدات و هو یانباشتگتواند سبب  یم نهایتاًکه  است
توجاه و عشاق را در   ، تیاز دارند تا حس حمایآورند. افراد ن یبه منابع را فراهم م یدسترس

دارناد کاه    یو موسساات   نهااز باه ساازما  یا ن نهاا آ خود تجرباه کنناد.   ی ها هو محل  ها هخانواد
مطرح شاده توساط    ی گیهاژیاز و یبخش آورند.فراهم  نهاآ یرا برا یمثبت و حام ی محیطها

 ست.یگر نید ی شاخصها سه بایقابل مقا، فرد بوده خود منحصر به یدر جا یشهروندان تهران

مطارح   ی شاخصهار یمان مطرح شده و در سا ژه جامعهیخاص و و یازهایل نیدلد بهیشا

 خورد. یکمتر به چشم می، جهان

، زیا آم صالح  یاسات خاارج  یس، از جنگ و نزاعت صلح و اجتناب یاهم) یاسیت سیامن

د یا حکومات در برابار عقا   یطرفا  یا ب، ی(ت در آن جامعهیمردم از عضو یاحساس خرسند
ط ید باا توجاه باه شارا    یمختص جامعه ماسات. شاا  ، جامعه سالم ی گیهاژیو عنوان ، بهمردم

ن ماوارد از جاناب   یا ه ایاناه و همساا  یمنطقاه خاورم  یکشاورها  یخاص جامعه ماا و حتا  

                                                           
1. William Boyce             2. Jammes Coleman

3. Pierre Bordieu             4. Robert Putnam 
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 مطرح شده است. یشهروندان تهران

 یکا ی عناوان  بهژه از منظر مردم یگاه ویاز جا یت و برخورداریل اهمیدل خانواده سالم به
زان طاالق در چناد   یا ن باودن م ییجامعه سالم مطرح شاده اسات. هرچناد پاا     ی گیهاژیاز و

، ماردم تهاران   یولا ، (1441، شاخص مطرح در سطح جهان ماورد توجاه باوده )تامپساون    

آماوزش  مثاال   ی. برااند تهخانواده سالم در نظر گرف یرا برا یگریجالب د ی ها همجموعریز

، گاران یت حقاوق د یا رعایی، جو جامعه توسط خانواده )آموزش صرفه یو هنجارها  شهاارز

 انتقاال ، خانواده از تولاد فرزناد   یخوشحالی، از دوران کودک یمطالبه محوری، مدار اخالق
فرهناگ   فقادان تضااد در  ، ن در رفتاار و گفتاار  یصداقت والاد ، و نشاط به فرزندان یشاد

ارتبااط  ، هام  گذشت اعضا نسبت باه ، خانواده یت حقوق اعضایرعا، یو اجتماع یخانوادگ
دهاد   ین موضوع نشان ما ی. ان و فرزندانین والدیارتباط مناسب ب، ن زن و شوهریمناسب ب

 دارد. یینقش بسزاسالمت اجتماعی در  نقش خانواده از نظر مردم

ساالمت نظاام   ، جامعاه ساالم از نظار ماردم تهاران      ی گیهاا ژیگار از و ید یکین یهمچن

ا جامعاه  یا  یمربوط باه ساالمت اجتمااع    ی شاخصهااز  یوپرورش است. در تعداد آموزش
امکاان اداماه    یانگرهاا یمثاال ب  یت اسات. بارا  یا ار حائزاهمیسالم توجه به امر آموزش بس

 یابیا ک موفاق ارز یکه از نظر آکادم یدرصد مدارس یو حت یلیدرصد فارغ التحص، لیتحص
 ( آمده است.1441) در شاخص کلورادو شوند یم

ز مطرح بوده اسات. براسااس تجاارب و ادراکاات     ین یگریدر پژوهش ما نکات د یول

ا و یا پو یآموزش ، نظامیلیتحص ی هاریزی برنامهتوجه به نشاط کودکان در  یشهروندان تهران

 ی آسایبها از  یریشاگ یپ یت از کودکاان در راساتا  یا تگر )حمایحماا  یآموزشا  ، نظامروز به

آموزش مشارکت ، به کودکان یمحور آموزش منطق، یآموزش ینظارت بر محتوا، (یاجتماع
 یو تخصص یت عمومیصالح، معلمان یزه شغلیبودن انگباال، یو جمع یگروه ی یتهاو فعال

د مورد یپرورش است که با و آموزش ک نظام سالمی ی گیهاژیاز و دهندگان معلمان و آموزش

 رد.یگذاران قرار گ استیتوجه س
اطالعات و مختلط باودن   یآور جمع یک روش برایاستفاده از ، ن مطالعهیت ایمحدود
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باوده   در جلساه(  حضور مختلط زناان و ماردان  )متمرکز  یگروه ی هاکنندگان بحث مشارکت

ارب و ادراکاات شاهروندان ماورد    تجا ی، شود در مطالعات آتا  ید منهاشیپی، است. از طرف
از مفهاوم   ین جاامع یای رد تا بتاوان باه تب  ین قرار گیان و متخصصصاحبنظرن ییو تب یبررس

 افت.یدست « جامعه سالم»و  یسالمت اجتماع
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