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 ژوهشكدة خانوادهپ 

  

 

 )به ترتيب حروف الفبا(اعضاي هيأت علمي جشنواره 
 دكتر تقي آزاد ارمكي شناسيجامعه دانشگاه تهران

 دكتر پرويز آزادفالح شناسي روان  تربيت مدرسدانشگاه

 دكتر محمود ابوالقاسمي علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي

 خانم زهره احمدآبادي جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر مصطفي اجتهادي شناسيجامعه دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فاطمه باقريان شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر شهال پاكدامن شناسيروان شگاه شهيد بهشتيدان

 دكتر ليلي پناغي پزشكي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر تقي پورابراهيم مساوره خانواده دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر حميدرضا پوراعتماد شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر رضا پورحسين شناسي روان دانشگاه تهران

 دكتر جواد حاتمي شناسي روان  تهراندانشگاه

 دكتر مجتبي حبيبي عسگرآباد شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محمود حيدري شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محمدكريم خداپناهي شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر نگار داوري اردكاني شناسيجامعه دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محسن دهقاني  شناسيروان نشگاه شهيد بهشتيدا

 دكتر محمد روشن حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر رسول روشن شناسيروان دانشگاه شاهد

 محمديدكتر علي زاده شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فريبا زراني شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر سيامك ساماني شناسيروان دانشگاه آزاد اسالمي

 دكتر حسين سليمي شناسيروان دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا

 دكتر حسن سعيدي عرفان اسالمي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فرامرز سهرابي شناسيروان دانشگاه عالمه طبابايي

 دكتر شهريار شهيدي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 صادقيالسادات دكتر منصوره شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر كارينه طهماسيان شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر جميله علم الهدي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد بهشتي

 خانم ماهرو غديري حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر جليل فتح آبادي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر علي فتحي آشتياني شناسيروان ه اهللادانشگاه علوم پزشكي بقي

 آقاي حسن فدائي حقوق )ع(دانشگاه امام صادق 

 موسسه مطالعات و مديريت جامع 

 و تخصصي جمعيت كشور

 دكتر فريده فراهاني بهداشت خانواده

 دكتر سعيد قنبري شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 ديدكتر عليرضا مرا شناسيروان دانشگاه خوارزمي

 دكتر محمدعلي مظاهري شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فرشته موتابي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر پريسا سادات سيدموسوي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر عليرضا ميركمالي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر وحيد نجاتي عصب شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر حميدطاهر نشاط دوست شناسيروان شگاه اصفهاندان

      رييس جشنواره                                                         دبير علمي  جشنواره

 ري                              دكتر محمدمهدي طهرانچي                                               دكتر محمدعلي مظاه
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 پژوهشكدة خانواده

 

 )به ترتيب حروف الفبا(اعضاء هيأت اجرايي جشنواره 

 ساناز آمايه هادي صالحي زاده

 روح اهللا ابراهيمي علي طالبي

 عباس اسدخواه سوركوهي مينا طاليي

 محمود اصفهاني شهريار عبداله بيك مرندي

 عليرضا اميني بهروز فرهنگي

 محسن باقري نوراله فقيهي راد

 محمود بهمن نژاد پهمهدي فالحي تكان ت

 محمد پاكدل مرني امير قهرماني راد

  بهمبريسيدمحمد جعفرپور شاهرخ كاوياني

 ليدا جاللي ويكتوريا كريمي

 محمدمهدي حسين كاظمي نسرين كشاورز رضوان

 سيدجواد حسيني دكتر لطفعلي كوزه گر

 ميثم خدابخشي پاسكه سيدجواد مصطفوي

 ندكتر علي زرگرا صفر ممي زاده

 مصطفي زريني مهندس محمد منصوري

 زمانيانشكوفه  سيدمحمدرضا موسوي

 مهندس مجيد زهري مجيد مه آبادي

 سعيد سعيدي مهدي ناصري اشتراني

 فرهاد صائمي محمدباقر نعمتي زرگران

 مهندس قائم صالح نيا دكتر مهران هوشيار

 :و با همكاري دانشجويان
 سارا اباذري نعيمه طاليي نژاد

 فريبا ابراهيم بابايي هتاب عسكريم

 ليال احمدي علي نجيميفاطمه 

  اماني دامي حميده غفاريان روح پرور

 مريم جمشيدي سيانكي مريم فالحت پيشه

 شكوفه دادفرنيا سعيد قدرتي

  داساربندبيتا هديه مجيدي تهراني

  رضاييزهرا السادات ايرج مختارنيا

 سميعيانطاهره  ليال ميرباقري طباطبايي

 سعيد صادقي فاطمه ميرمحمدي

 الميرا صديقي عاطفه نظري

 سارا صلواتي 

 

 محمدرضا سلطاني: مدير اجرايي

 سارا آمايه : مسئول دبيرخانه كنگره و جشنواره

 مريم فاني: آرائيتايپ و صفحه

 نژادرضا حسينعلي: طراحي سايت

 ر اجرايي جشنوارهدبي

 محمديدكتر علي زاده
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 ژوهشكدة خانوادهپ 

  

                                                                                                        

        برگزيدگان دومين جشنواره خانواده پژوهي

    در يك نگاه

 برگزيدگان بخش طرح هاي پژوهشي جشنواره 

 پژوهشگران  برگزيده همكاران رتبه عنوان طرح

 

 مفهوم خانواده، سالمت خانواده مطالعه
 ملها و عوابيو خانواده سالم و آس

 ه هاي ايراني خانوادآسيب زا از ديدگاه

رتبه دوم طرح 

 پژوهشي

 زهره احمدآبادي، 

 سميه محمدي، 

 قيصر ملكي

 

 دكتر ليلي پناغي

 دكتر علي زاده محمدي، 

 دكتر شهالپاكدامن،

 دكتر فاطمه باقريان

 الگوهايمطالعه تطبيقي در زمينه 
پيشگيري از اعتياد در كودكان و 

لگوي ايراني بر نوجوانان و تدوين ا
 اساس رويكرد گروه متخصصان

رتبه دوم طرح 

 پژوهشي

 دكتر احمد عاشوري

 

 دكتر مجتبي حبيبي

شمار فرزندان ايده آل و واقعي و شكاف 
ميان آنها در سه استان منتخب سمنان، 

 هرمزگان و كهگيلويه و بوير احمد

رتبه دوم طرح 

 پژوهشي

 دكتر محمد ميرزايي

 

 صرآبادن بي رازقيحجيه بي

هنجار، قصد و عملكرد زنان و مردان 
همسردار ساكن تهران در خصوص تك 
فرزندي و عوامل اجتماعي و فرهنگي 

 تعيين كننده آن

وم طرح سرتبه 

 پژوهشي

دكتر فريده خلج آبادي  علي رحيمي
 فراهاني

 

بومي سازي و استاندارد كردن فرم بلند 
شاخص استرس فرزندپروري در مادران 

آموزان عقب دانش: تثنايياس كودكان
مانده ذهني، نابينا، ناشنوا و معلول 

 ركتي ح–جسمي

 طرح پژوهشي

 تقدير شده

دكتر مجتبي حبيبي 
 ، عسگرآباد

 دكتر احمد عاشوري

دكتر محمدكاظم عاطف 
 وحيد

ارزيابي نظريه پذيرش و طرد والديني 
پذيرش همسر، پذيرش والدين : در ايران

ختي در در كودك و سازگاري روانشنا
ميان بزرگساالن ايراني در روابط 

 دلبستگي فعلي

 پژوهشيطرح 

 تقدير شده

دكتر محمدعلي 
 مظاهري، 

 دكتر سعيد قنبري

 

دكتر پريسا سادات 
 سيدموسوي

 ي جشنواره هاي دكتربرگزيدگان بخش رساله

 پژوهشگران  برگزيده همكاران رتبه عنوان طرح

 

  بهخانواده رفاه شاخصهاي تدوين و ارائه

 در رفاه خانواده مدل به دستيابي منظور

 ايران

رتبه اول رساله 

 دكتري

، اقليما مصطفي كترد
، غفاري غالمرضا دكتر
، وامقي روشنك دكتر

 رهگذر مهدي دكتر

 مليحه عرشيدكتر 
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بررسي اثربخشي بازيهاي درماني 
دلبستگي محور با استفاده از روش 

در بهبود الگوي تعامل  پسخوراند ويديويي
كودك، افزايش حساسيت مادر و  -مادر

سازي شده  كاهش مشكالت بروني
 كودكان پيش دبستاني

رتبه دوم رساله 

 دكتري

دكتر محمدعلي 
 ،مظاهري

 ،دكتر شهال پاكدامن
 دكتر محمود حيدري

 

دكتر پريساسادات 
 سيدموسوي

الگوي تعاملي زناشويي در فرهنگ ايراني و 
تني اثرمندي آموزش مهارتهاي ارتباطي مب

بر فرهنگ بر افزايش سازگاري زوجين 
 ناسازگار

رتبه دوم رساله 

 دكتري

دكتر محمدعلي 
 مظاهري،

 دكتر فرشته موتابي

 السادات صادقيدكتر منصوره

 

تدوين مدلي جهت تبيين پايگاه هاي 
 هويت

در ارتباط با سبك هاي دلبستگي به والد 
 و خدا، الگوهاي عملكرد خانواده

 و مقابله مذهبي

 

اله دكتري رس

 تقدير شده

دكتر محمد علي 
 مظاهري،

 دكتر مهديه صالحي،

 دكتر ولي اله فرزاد

 

 دكتر فاطمه شهابي زاده

 برگزيدگان بخش پايان نامه كارشناسي ارشد جشنواره 

 پژوهشگران  برگزيده همكاران رتبه عنوان طرح

 

-باورهاي والدگري و الگوي تعامل والد
 كودك در مادران ايراني

نامه ه دوم پايانرتب
 كارشناسي ارشد

 دكتر كارينه طهماسيان،

 دكتر شهال پاكدامن، دكتر 
 نگار داوري

 

 حميده زارع

نامه رتبه دوم پايان بازسازي زندگي پس از طالق
 كارشناسي ارشد

 فسايي، دكتر سهيال صادقي

 دكتر سيدحسن حسيني

 

 مريم ايثاري

 

اي رابطه كاركرد خانواده و راهبرد مقابله
: دعا و نيايش در بيماران مبتال به سردرد

نقش باورهاي غيرمنطقي و فاجعه سازي 
 درد

رتبه سوم پايان نامه 
 كارشناسي ارشد

 

 دكتر محسن دهقاني،

  دكتر فرهاد عصار زادگان

 

 سارا زنديه

 

 پيرامون نسلي هاي تفاوت بررسي

 شوهرانشان از زنان انتظارات

 اسالمي بانقال از  پس)دختران و مادران(

 پنج ي منطقه موردي ايران مطالعه در

 1391 تهران، شهرداري

پايان نامه كارشناسي 
 ارشد

 تقدير شده

 ازكيا، دكتر مصطفي دكتر

 اللهيسيف الهسيف

 

 فاطمه ميمندي

 تحليل گفتماني خانواده مبتني بر جهاني

با ) (مدرنيته و سنت (مداري شدن و دين

 خانواده يهاي پرمخاطب سينما تحليل فيلم
 )دو دهة اخير

پايان نامه كارشناسي 
 ارشد

 تقدير شده

محمدي،  دكتر علي زاده
 اردكاني،دكتر نگار داوري

 دكتر محمدرضا تاجيك

 

 مرتضي ديندار
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 برگزيدگان  بخش طرح هاي پژوهشي 

جشنواره خانواده پژوهي
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 پژوهشكدة خانواده

 

   
 ها و بي مفهوم خانواده، سالمت خانواده و خانواده سالم و آسمطالعه

 1ه هاي ايراني خانواد آسيب زا از ديدگاهعوامل

 

 ، 4دكتر شهالپاكدامن، 3دكتر علي زاده محمدي، 2دكتر ليلي پناغي : طرحيانمجر

5دكتر فاطمه باقريان
 

8قيصر ملكي، 7سميه محمدي، 6 زهره احمدآبادي:همكاران
 

 

 )برگزيده رتبه دوم بخش طرح هاي پژوهشي جشنواره(

 

  طرحچكيده

 درباره مفهوم خانواده،     يراني خانواده ا  يدگاههاين د يياين پژوهش با هدف تع       :فهد
 .شددكننده خانواده انجام يها و عوامل تهدبيسالمت خانواده و خانواده سالم و آس

-نمونه.   روش تحقيق حاضر از نوع كيفي بود و با روش تئوري مبنايي انجام شد                :روش

از هرقوم چرخه   .  مناطق مختلف ايران انجام شد     گيري به صورت هدفمند و از اقوام و           
 هاي داراي هاي جديد، خانوادههاي مختلف زندگي خانواده شامل جوانان مجرد، زوج

هاي داراي نوجوان، ازدواج فرزند و ترك خانواده و دوره سالمندي مورد              كودك، خانواده 
  مراجعه نموده، گران هريك از ايشان به شهرهاي خودپس از آموزش مصاحبه. نظر بود

 

 

 
1
اين طرح با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي و قطب  علمي خانواده ايراني اسالمي  

 . دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 3
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 4
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 5
 كارشناس ارشد جامعه شناسي 6
 دانشجوي دكتراي روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس 7
 ي كودككارشناس ارشد روانشناسي بالين 8
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 104دركل  .  مصاحبه نيمه ساختاريافته را انجام داده و به ثبت و ضبط داده ها پرداختند             
 مصاحبه از كيفيت مناسب جهت تحليل داده ها         76مصاحبه انجام شد كه از اين تعداد        

براي تجزيه و   .  در نهايت داده ها جمع بندي و گزارش نهايي تدوين گرديد          .  برخوردار بود 
 . حليل داده ها از كد گذاري باز و محوري استفاده گرديدت

 ديتأك  خانواده  فيتعري  برا  كنندگانشركت  كهي  ژگيو  نيتر  مهم  و  نينخست  :يافته ها 
-شركت  تياكثر.  بود  "روابط  تيماه"و    "افراد  نيبي  شاونديخو  نسبت  "داشتن  كردند،

 تمام  بايتقر و   دانستنديم  خانواده  پدران  فيوظا  از  را  "يمادي  ازهاين  نيتأم"  كنندگان
 نيقوان  و  اصول  با  ارتباط  در.  داشتند  اعتقاد  زناني  سو  از  "يمعنو  فيوظا  انجام"  به  افراد

 . بود "مشترك نيقوان و اصول" شد، اشاره آن به كهي اطبقه نينخست خانواده بر حاكم
 طيراش"  كه  دبودن  معتقد  خود  خانواده  دري  كنون  تيوضع  مورد  در  كنندگانشركت  غالب

 را  كيردموكراتيغ  طيشرابرخي از كساني    .  است  حاكم  آنان  خانواده  جو  بر  "كيدموكرات
 اشاره  خانواده  در  "يساالرزن"به    يتركم  زانيم  به  و  "يمردساالر"  به  دانستنديم  حاكم

 قرار  پژوهش  كنندگانشركت  اكثر  توجه  مورد  كه  خانواده  كاركرد  نيترمهم.  نمودند
ي كمك  نيترمهم  كنندگانشركت  نظر  از.  بود  خانواده  "يآموزش  ردكارك"  بر  ديتأك  گرفت،

 قيطر  از  "جامعه  توسعه  و  شرفتيپ  به  كمك"  دنبكن  جامعه  به  تواننديم  هاخانواده  كه
 احترام  و  تيميصم  وجود".  است  فرزندان  حيصح  تيترب  و  مناسبي  خانوادگي  هاآموزش
 فرهنگ،".  شد  ذكر  سالم  خانواده  هايمالك  عنوان  به  "اعضا  نيب  تفاهم  و  محبت  ،متقابل

 و  نظارت  نبود.  گردديم  خانواده  شدن  سالم  به  منجر به ترتيب     "اقتصاد   و التيتحص
 اعضا،  نيب  مشورت  عدم،  گريكد ي از  اعضاي  بانيپشت  و  تيحما  عدم  و  نيوالديي  راهنما

 خانوادهي  هابيآس  جمله  از  احترام  عدم  و  خانواده  افراد  نيب  تيميصم  و  صداقت  نبود
 نيترمهم  ازي  ك ي "هيروح  دادن  دست  از"يا    اعضاي  ماريبي  شناختروان  بعد.  كر شد ذ

 .بود كنندگانشركت دگاهيد از خانواده سالمت بر اثرگذار عوامل

 متضاد  التيتما  نيمابي  جد  طور  بهي  رانيا  خانواده  رسديم  نظر  به    :گيرينتيجه
ي زندگ  مواهب  ازي  عاطف  وي  قتصاداي  ريگبهره  و  سو  ك ي از  خواهانه  يبرابر  و  انهيفردگرا

 خانواده  ساختار  رييتغ.  است  سردرگم  گر،يدي  سو  ازي  سنت  خانواده  در  انهيگرا  جمع
 خانواده  سالمت  .ستين  صرفه  به  مقروني  فرهنگ  وي  رواناز نظر     و  ممكني  سادگبهي  رانيا
 معج  وي  مراتب  سلسله  ساختار  درون  در  موثر  و  كارا  سالم،ي  الگوها  افتن ي باي  رانيا

 .قابل دستيابي است انهيگرا
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 پيشگيري از اعتياد در كودكان و الگوهايمطالعه تطبيقي در زمينه                             

1نوجوانان و تدوين الگوي ايراني بر اساس رويكرد گروه متخصصان
    

 

2دكتر مجتبي حبيبي : طرحيمجر
 

3 دكتر احمد عاشوري:همكار
 

 

 )ه دوم  بخش طرح هاي پژوهشي جشنواره برگزيده رتب(

 

 

 چكيده 

گستره فقر نيز خود باعث     .  امروزه مصرف مواد مخدر به سرعت در حال گسترش است           
تسريع توليد مواد مخدر به عنوان يكي از منابع ثابت در آمد برخي از كشورها شده                      

ش عرضه آن   اين مساله به همراه عوامل مختلف دخيل در اقتصاد مواد مخدر، كاه            .  است
بنابراين كاهش تقاضا در شرايط فعلي، يكي       .  را در سراسر جهان غير ممكن ساخته است       

از بهترين و موثرترين رويكردهاي مقابله در برابر مصرف و گسترش آن در كنار مبارزه                  
در راهبرد كاهش تقاضا، پيشگيري اوليه جايگاهي تعيين كننده دارد،           .  باشدبا عرضه مي  

ه تاثير عوامل متعدد جسمي، رواني و اجتماعي در بروز و تداوم سير                 از طرفي بواسط  
به عبارتي، با توجه به      .  اعتياد، مساله پيشگيري نيز داراي دشواريهاي خاص خود است          

هاي ذكر شده نگاه به پيشگيري و اقدام در اين زمينه، نگاهي جامع هم از بعد                 پيچيدگي
هاي صرف شده   رهاي كارشناسي شده و هزينه    طلبد تا تمام رفتا   نظري و هم عملي را مي     

 . هاي پيشگيري موسسات انتفاعي و غير انتفاعي هدفمند و اثربخش گردددر برنامه
 

 

 

 
 .آموزشي دانشگاه علو پزشكي تهران انجام شده است-اين طرح با حمايت مالي قطب علمي 1
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي انستيتو روانپزشكي تهران 3
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هاي كوتاه مدت و بلند مدت موفق و        در اين راستا، شناسايي الگوها، راهكارها و استراتژي       
سوء مصرف مواد   بندي جامع در پيشگيري از        ناموفق خارجي و رسيدن به يك جمع        

جوانان در سه بعد پيشگيري همگاني، انتخابي و موردي از ضروريات اساسي همه                    
هاي مديريتي و عملياتي در اين حوزه است بنابراين پژوهش به               راهبردها و استراتژي  

جامع در راستاي بسترسازي استراتژيك جهت پيشگيري از اعتياد              -عنوان گام اوليه   
 هاي پيشگيري از سوء جرا، پايش، ارزشيابي و مديريت برنامهجوانان به منظور طراحي، ا

در پژوهش حاضر با بررسي الگو ها و پروتكل هاي            .  مصرف مواد كشور اجرا شده است      
مداخالتي پيشگيري در حوزه پيشگيري از مصرف و سوء مصرف مواد سعي شده است                

مدل اجرايي هر   ضمن بررسي مدل هاي نظري و عملي موجود نمونه اي از موفق ترين                
 الگو تشريح شود تا راهنماي تهيه و تدوين پروتكل هاي مداخالتي ايراني باشد 

 مزاحل اجرا شامل

مـرور پيشينه عوامل فردي، اجتماعي و خانوادگي پيشگيري از اعتياد در كودكان              -1
و نوجـوانان و جمـع بـندي عـوامل خطرسـاز و محافظـت كنـنده در مطالعات داخلي و                     

 . ع بندي در حوزه پژوهش هاي داخلي استرسيدن به يك جم
هاي داخلي، الگوهاي نظري و     براسـاس بررسي الگوهاي مورد استفاده در پژوهش        -2

عـوامل خطرسـاز و محافظـت كننده تكميلي به واسطه بررسي مطالعات و پژوهش هاي                
 . خارجي تهيه و تدوين گرديد

 محتوي اوليه مورد    با ادغام و همه بيني منابع پژوهشي و نظري داخلي و خارجي            -3
 .نياز جهت تهيه و تدوين پروتكل پيشگيري از اعتياد شد

براي تهيه و تدوين بسته عوامل خطرساز ايراني پيشگيري از اعتياد در كودكان و                -4
نوجـوانان بـا اسـتفاده از محـتواي تهيه شده در فاز اول به تناسب موقعيت، از سه روش                   

 .صصان در حوزه اعتياد استفاده شدو گروه متخ) افراد معتاد(گروه متمركز 
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 شمار فرزندان ايده آل و واقعي و شكاف ميان آنها در سه استان منتخب

1 سمنان، هرمزگان و كهگيلويه و بوير احمد
 

 

2دكتر حجيه بي  بي رازقي نصرآباد :مجري طرح
 

 3دكتر محمد ميرزايي :همكار

 

 )برگزيده رتبه دوم بخش  طرح هاي پژوهشي جشنواره(
 
 

 چكيده

اين كاهش پديده اي     .در سه دهه اخير باروري در ايران كاهش چشمگيري داشته است           
داري در سطح   هاي معني با اين حال هنوز تفاوت    .  فراگير در تمامي استان هاي ايران است     

با كاهش باروري توجه محققان جمعيتي به سمت         .  هاي ايران وجود دارد   باروري استان 
فرزندان و شكاف ميان تعداد ايده آل و تعداد واقعي فرزندان جلب           تعداد واقعي و مطلوب     

مطالعه حاضر باروري موجود و ايده آْل و شكاف اين دو بعد رفتاري و ذهني                .  شده است 
باروري و عوامل موثر بر آن را در استانهاي هرمزگان، سمنان وكهگيلويه و بويراحمد                   

 .دهد مورد توجه قرار مي
.  ساله است  35-44 زن ازدواج كرده     1149جمعيت آماري   .  ستروش تحقيق پيمايشي ا   

روش نمونه گيري تركيبي از روشهاي خوشه اي چند مرحله اي تصادفي و تصادفي                   
به منظور  .  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه ساخت يافته است         .  سيستماتيك است 

زندان ايده آل از   تحليل رابطه ميان متغيرهاي مستقل و تعداد فرزندان واقعي و تعداد فر            
تكنيك تحليل طبقات چندگانه و براي تبيين عوامل موثر بر الگوهاي شكاف باروري                  

 .موجود و ايده آْل از رگرسيون لوجستيك استفاده شده است
 

 

 
 . استاين طرح با حمايت مالي موسسه مطالعات و مديريت جامع جمعيت تخصصي كشور انجام شده 1
 عضو هيات علمي موسسه مطالعات و مديريت جامع جمعيت تخصصي كشور 2
 استاد  گروه جمعيت شناسي دانشگاه شهيدبهشتي 3
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يافته ها نشان مي دهد كه در نمونه مورد بررسي متوسط تعداد فرزندان زنان در هر سه                 
 در استان سمنان كه متوسط باروري موجود كمتر از . استان باالي سطح جايگزيني است

يكي از سؤاالت اساسي كه اين مطالعه       .  دو استان ديگر است، بعد ايده ال نيز كمتر است         
بدان پاسخ داد اين است كه سهم عوامل ايده اي و عوامل اجتماعي و جمعيتي بر تعداد                  

 فرزندان زنده به دنيا آورده چگونه است؟

دهد سطح تحصيالت، سن مادر در اولين تولد، تركيب جنسي             شان مي نتايج مطالعه ن  
بر .  فرزندان بيشترين تأثير را در تبيين واريانس تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده دارند               

 اجتماعي و جمعيتي كه      -هاي اقتصادي توان گفت كه مشخصه    ها مي اساس اين يافته  
اي مورد  تند، نسبت به عوامل ايده       اجتماعي هس   -خود تحت تأثير توسعه اقتصادي        

بررسي در اين مطالعه تأثير بيشتري بر باروري دارند و براي تبيين باروري در اين                      
 .استان ها رويكردهاي اقتصادي اجتماعي تبيين بهتري بدست مي دهند

همچنين يافته ها نشان مي دهد در استان سمنان اكثريت زنان توانستند به ايده آل هاي              
در استانهاي هرمزگان و    .  ود دست يابند و الگوي برآورده شده را شاهد هستيم         باروري خ 

كهگيلويه و بوير احمد اكثريت زنان تعداد فرزندان موجود آنها بيشتر از تعداد ايده آل                   
تغيير اولويتهاي زندگي و استفاده از ساير          .  است و الگوي بيش برآورده وجود دارد         

دان دو دليل اصلي است كه كه تعداد فرزندان موجود             فرصتها و باال بودن هزينه فرزن      
باالبودن نسبت بيش برآورده ممكن است از يك         .  برخي زنان كمتر از تعداد ايده آل  است      

و تغيير ايده آل هاي افراد باشد     )  كاهش باروري (طرف تحت تاثير فضاي حاكم بر جامعه         
يري و استفاده نادرست از     از طرف ديگر حاملگي ناخواسته ناشي از شكست وسايل پيشگ         

آنها باعث باال بودن بيش برآورده شود كه در اين صورت به منظور كاهش حاملگي                     
ناخواسته افزايش پوشش تنظيم خانواده و باال بردن كيفيت خدمات مرتبط اهميت                  

نتايج رگرسون لوجستيك چندگانه نشان داد كه ازدواج خويشاوندي،              .  اساسي دارد 
فرزندان دختر، سطح تحصيالت ابتدايي و كمتر و نگرش مثبت به             داشتن تعداد بيشتر    

 .فوايد فرزندان احتمال بيش برآورده شدن را افزايش مي دهد
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هنجار، قصد و عملكرد زنان و مردان همسردار ساكن تهران در خصوص تك 

1فرزندي و عوامل اجتماعي و فرهنگي تعيين كننده آن
 

 

2ي فراهانيدكتر فريده خلج آباد :مجري طرح
 

3 علي رحيمي:همكار
 

 )برگزيده رتبه سوم بخش طرح هاي پژوهشي جشنواره(4
 

 چكيده 

را تجربه  )  1/2( به بعد، بيشتر استانهاي ايران منجمله تهران، باروري زير سطح جانشيني              1385از سال   
 تنها يك    نشانگر اين است كه حداقل تعدادي از زوج ها به داشتن            2ميزان باروري كمتر از     .  كردند

بر همدوره اي هاي ) مطالعه كمي و كيفي  (اين تحقيق با يك رويكرد تركيبي       .    فرزند بسنده مي كنند  
، با هدف بررسي ) سال5افراد در شرف ازدواج و افراد داراي يك فرزند زير (اخير ازدواج ساكن تهران 

ك فرزندي و تعيين    ، قصد ت  )تك فرزندي بعنوان تعداد ايده آل فرزند آوري         (ترجيح تك فرزندي    
اهداف فرعي ديگري مانند درك از      .  كننده هاي قصد تك فرزندي، به تفكيك جنس پرداخته است          

بخش كيفي عالوه بر كمك به اعتبار       .  هنجارها و رفتار باروري نيز در قالب اهداف اصلي دنبال شد           
ميم افراد به   چگونه عوامل مختلف موجب تص     "به اين سئواالت پاسخ داد كه        پرسشنامه پيمايش،   

داليل و انگيزه هاي افراد براي تصميم به داشتن تنها يك            " و   "داشتن تنها يك فرزند مي گردند؟      
 مصاحبه عمقي با زنان و مردان بدون فرزند و داراي يك فرزند تا              14 در فاز كيفي،     "فرزند چيست؟ 

 زند آوري، تك رسيدن به اشباع نظري انجام شد و ضمن شناسايي گويه هاي نگرشي در خصوص فر

فرزندي ، مفهوم فرزند و باورهاي جنسيتي براي پرسشنامه پيمايش، داده هاي كيفي با استفاده از                  
 رويكرد استقرايي مورد تجزيه و تحليل محتوايي موضوعي قرار گرفته و داليل و 

في، در  نتايج كي .  انگيزه افراد براي تك فرزندي و عوامل موثر بر تصميم تك فرزندي شناسايي شدند             
 . نهايت به كمك تفسير نتايج بخش كمي آمدند

زنان و مردان در شرف ازدواج      .  1.  در بخش كمي دو گروه از زنان و مردان مورد بررسي قرار گرفتند            
 زنان و مردان همسردار . 2مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج دانشگاهي در شهر تهران 

 
 .اين طرح با حمايت مالي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور انجام شده است 1
 شورعضو هيات علمي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت ك 2
 كارشناس ارشد جمعيت شناسي 3
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 كه جهت واكسيناسيون كودك خود به مراكز واكسيناسيون دولتي در            سال ،  5داراي يك فرزند زير     
 .  كرده بودندمراجعهشهر تهران 

 با استفاده از پرسشنامه پايلوت شده، روا و پايا، 1391هاي پيمايش در مرداد و شهريور ماه سال داده
نه گيري سهميه  زن و مرد به روش نمو871 در فاز اول، .بي نام بصورت خود ايفايي جمع آ وري شد

اي خوشه اي از بين مراجعين مراكز مشاوره قبل از ازدواج دانشگاهي در شهر تهران وارد مطالعه                    
 زن و مرد به روش نمونه گيري سهميه اي خوشه اي وارد مطالعه                921در فاز دوم پيمايش،     .  شد
 شهر تهران انتخاب  پايگاه دانشگاهي از مناطق مختلف74 پايگاه بهداشتي از 16بطوريكه تعداد . شد

 بخش جغرافيايي تقسيم شد و سهم مراكز واكسيناسيون موجود در هر بخش                4تهران به   .  گرديد
نسبت به كل تهران محاسبه شد و متناسب با سهم هر بخش، از آن بخش تعدادي منطقه انتخاب                    

غرافيايي شد و در مناطق انتخابي، تعدادي مركز بصورت هدفمند انتخاب گرديد، بطوريكه پوشش ج             
متناسب با سهم مراجعين روزانه مراكز در يك روز، وزن دهي در مرحله             .  منطقه فوق را تامين نمايد    

 .  تحليل صورت گرفت 
از زنان و مردان در شرف ازدواج، فقط         %  39نتايج اين تحقيق نشان داد كه علي رغم اينكه حدود             

اين امر نشان   %).  8/45(رزندي دارند   يك فرزند را ترجيح مي دهند ولي درصد بيشتري،  قصد تك ف            
از يك شكاف بين ترجيح و قصد تك فرزندي است هرچند اين شكاف در افراد داراي يك فرزند                      

% 9/38(  در افراد در شرف ازدواج، ترجيح تك فرزندي كمتر از ترجيح دو فرزندي است               .  كمتر است 
% 8/45(ر از قصد دو فرزندي است     ،  ولي قصد تك فرزندي مساوي و يا كمي بيشت          %  )7/47در برابر   
درحاليكه در افراد داراي يك فرزند، هم ترجيح تك فرزندي كمتر از ترجيح دو                 %).  2/43در برابر   

/1(و هم قصد تك فرزندي كمتر از قصد دو فرزندي است             %  )9/57در برابر   %  2/30(فرزندي است   
 در افراد داراي يك فرزند ، قصد         اگرچه هم در افراد در شرف ازدواج و هم         %  ).  7/54در برابر   %  35

كمتر است ولي قابل     )  تعداد فرزند ترجيحي  (از ترجيح باروري     )  تعداد فرزند قصد شده      (باروري  
، خيلي  )12/0(توجه است كه تفاوت بين ترجيح باروري و قصد باروري  در زنان در شرف ازدواج                   

، تحليل چند   )08/0(فرزند است   بيشتر از تفاوت ترجيح باروري وقصد باروري در زنان داراي يك              
متغيره نشان داد كه متغيرهاي تبيين كننده قصد تك فرزندي در بين افراد در شرف ازدواج عبارتند    

، )=31/1OR(، فردگرايي )=10/1OR(، نگراني هاي اجتماعي فرزند پروري       )=07/1OR(سن:  از
هاي جنسيتي  و نگرش   )  =51/1OR(، آرمان گرايي  )=68/0OR(ترس از مشكالت تك فرزندي     

در بين مردان در شرف ازدواج، عوامل تعيين كننده قصد تك فرزندي            ).  =51/2OR(تساوي طلبانه   
، باورهاي    )=74/0OR(، ترس از مشكالت تك فرزندي      )=OR  34/1(عبارت بودند از فردگرايي      

در ).  =10/1OR(و نگراني هاي اجتماعي از فرزند پروري       )  =OR  66/4( جنسيتي تساوي طلبانه  
/08(سن: ليكه در بين زنان در شرف ازدواج، تعيين كننده هاي قصد تك فرزندي عبارت بودند از حا
1  OR=(      نگراني هاي اجتماعي فرزند پروري ،)11/1  OR=( فردگرايي ،)31/1  OR=(     ترس از ،

 بنابراين، عالوه بر عوامل ).. =OR 71/1(و آرمان گرايي) =OR 60/1(مشكالت تك فرزندي
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 آرمان گرايي در زنان در شرف ازدواج، بعنوان فاكتور پيش بيني كننده قصد تك                  مشترك، سن و  
اعتقاد بر اين كه زنان نيز (فرزندي ظهور كرد، در حاليكه در مردان باورهاي تساوي طلبانه جنسيتي       

، بعنوان تعيين كننده قصد تك      )  مانند مردان مي توانند در بيرون از منزل، ولي نيمه وقت كار كنند            
 . زندي ظاهر شدفر

، )  =79/1OR(جنس:عوامل تبيين كننده قصد تك فرزندي در افراد داراي يك فرزند عبارتند از                 
(، فردگرايي )=82/0OR(، نگراني هاي مربوط به تك فرزندي       )=11/1OR(تعداد سالهاي تحصيلي  

25/1OR=  (     درك از هنجار اجتماعي تعداد فرزندان ،)75/0OR= (ميت و پايبندي به مذهب يا اه
عوامل تبيين كننده قصد تك فرزندي در مردان داراي يك فرزند، عبارتند از              ).  =23/2OR(مذهب  

و وضعيت  )  =OR  82/0(، نگراني از مشكالت تك فرزندي        )  =11/1OR(تعداد سالهاي تحصيلي    
و )  =14/1OR(اما در بين زنان، غير از تعداد سالهاي تحصيلي          )  .    =OR  76/7(اشتغال و بيكاري    

و درك از هنجار      )  =OR  25/1(، دو عامل فردگرايي     )=OR  89/0(ني از مشكالت تك فرزندي    نگرا
نيز بعنوان پيش بيني كننده هاي قصد تك فرزندي در مدل            )  =OR  63/0(اجتماعي تعداد فرزند    

تفاوت هاي جنسيتي  در تعيين كننده هاي قصد تك فرزندي مي تواند در                 .  لجستيك باقي ماند  
 جمعيتي در جهت طراحي مشوق هاي مبتني بر جنسيت براي باروري دوم                سياست گزاري هاي  

 .بكار گرفته شوند
راهكار و استراتژي خاصي است      نتايج كيفي نشان داد كه تصميم افراد براي داشتن تنها يك فرزند              

اين تصميم حاصل تعامل بين . براي ايجاد تعادل بين الزامات فردي، زناشويي ، خانوادگي و محيطي    
، "فضاي زناشويي "،  "تمايالت و مهارتهاي فردي    ":رون مايه هاي فرعي استخراج شده شامل           د
 درون مايه فرعي .  مي باشد "فضاي جامعه" و "فضاي خانواده"

احساسات و " ، "باورها، نگرش ها و ادراكات" شامل طبقات اصلي بنام "تمايالت و مهارتهاي فردي"
 .مي باشد"كنترل باروري خودكارآمدي فردي در " و "نگراني ها

 نگرش نسبت به فرزند آوري و مفهوم فرزند،           "طبقات فرعي باورها و نگرش ها و ادراكات شامل          
نگرش منفي به تك فرزندي، اعتقاد به مزاياي تك فرزندي، بارورهاي جنسيتي شامل ترجيح                     

 مي باشند "بجنسيتي و اهميت نقش مادري در مقابل نقش هاي اجتماعي زنان و پايبندي به مذه        
 ترس از ظهور بيماري هاي       "طبقات فرعي مربوط به طبقه اصلي احساسات و نگراني ها شامل              .  

 "مربوط به بارداري و عوارض بارداري ، ترس از نازايي،  ترس ها و نگراني ها از مشكالت تك فرزندي
 " شامل   طبقات فرعي مربوط به طبقه اصلي خودكارآمدي فردي در كنترل باروري              .  مي باشند 

استفاده موثر از روشهاي پيشگيري از بارداري، سابقه سقط، آگاهي از روشهاي پيشگيري و دسترسي 
شرايط مساعد  "درون مايه فضاي زناشويي شامل طبقه اصلي          .   مي باشد  "به روشهاي پيشگيري    

 د و  ويژگي هاي روانشناختي خو"طبقات فرعي اين طبقه اصلي شامل .  مي باشد "زندگي زناشويي 
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،كيفيت )كمال طلبي و پيشرفت خواهي        (همسر، اهميت تحصيالت و شغل در زندگي زناشويي            
رابطه زناشويي و رضايت زناشويي، ظرفيت اقتصادي خود و همسر، مهارتهاي فردي خود و همسر در    

واده ساختار حمايتي خان"درون مايه فضاي خانواده نيز شامل طبقه اصلي        .   مي باشد    "تربيت فرزند   
 هنجار خانواده و فشار      " مي باشد كه اين طبقه خود شامل طبقات فرعي است كه عبارتند از                   "

درون مايه فرعي فضاي جامعه     .  "ناشي از آن ،كمك خانواده خود و يا همسردر نگهداري از فرزند               
 شامل طبقه اصلي ساختار حمايتي سازماني ، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد اين طبقه خود                 

 مشكالت اجتماعي و فرهنگي جامعه ،هنجارهاي اجتماعي      "شامل طبقات فرعي بوده كه عبارتند از        
در مطالعه حاضر، به نظر مي رسد عوامل     .  "در مورد تك فرزندي و ساختار سازماني حمايتي جامعه          

بيشتري در سطح فردي مانند نگرش هاي فردي نسبت به فرزند و تك فرزندي و باورهاي جنسيتي                 
 فردگرايي و آرمان گرايي در تصميم تك فرزندي اهميت دارند، هرچند كه درك از هنجارهاي                    و

اجتماعي و نگراني هاي اجتماعي فرزند آوري در كنار آنها در تصميم فوق همچنان اهميت دارد و                   
اين امر نشانگر يك نوع تحول و گذار به سوي كنترل هاي دروني تر بر تصميم                .  بي تاثير نمي باشند   

 .باروري در جامعه ايران بوده و به نظر تك فرزندي با روند فوق به سوي هنجار شدن مي رود
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    بومي سازي و استاندارد كردن فرم بلند شاخص استرس فرزندپروري

آموزان عقب مانده ذهني، نابينا، ناشنوا و دانش: استثنايي در مادران كودكان

1ركتي ح––––معلول جسمي
 

 

2دكتر محمدكاظم عاطف وحيد :جريم
 

٤دكتر احمد عاشوري، 3دكتر مجتبي حبيبي عسگرآباد :همكاران
 

 

 )طرح پژوهشي تقدير شده جشنواره(

 
 چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي شاخص استرس فرزند پروري در               
 نابينا، ناشنوا و معلول       آموزان عقب مانده ذهني،    شامل دانش (مادران كودكان استثنايي     

 PSI مادر پرسشنامه    310براي اين منظور    .   سال شهر تهران بود    7-12)   حركتي -جسمي
نتايج آلفاي كرونباخ حاكي از آن بود كه ميزان اعتبار هريك از خرده                 .  را تكميل نمودند  

هاي قلمرو كودكان شامل     روي زير مقياس   PSIهاي شاخص استرس فرزند پروري       مقياس
بيش فعالي، انطباق پذيري، تقويت والدين، فزون طلبي، خلق، پذيرندگي و قلمرو            /پرتيحواس

ضريب .   به دست آمد    91/0 و   78/0،  73/0،  80/0،  76/0،  81/0،  84/0كودك به ترتيب     
/69ها به ترتيب     روز بعد از اجراي اول هريك از خرده مقياس         20اعتبار باز آزمايي در طول      

نتايج آلفاي كرونباخ حاكي از آن   .   به دست آمد   67/0 و   65/0،  72/0،  61/0،  58/0،  53/0،  0
 روي   PSIهاي شاخص استرس فرزند پروري      بود كه ميزان اعتبار هر يك از خرده مقياس         

هاي قلمرو والدين شامل حس صالحيت، انزواي اجتماعي، دلبستگي، سالمت             زير مقياس 
، 71/0،  75/0،  79/0 والدين به ترتيب     والدين، محدوديت، افسردگي، رابطه با همسر و قلمرو       

 .  به دست آمد95/0 و 85/0، 88/0، 83/0، 85/0
 

 
1
 .اين طرح با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام شده است 
 عضو هيات علمي انستيتو روانپزشكي تهران 2
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 3
 عضو هيات علمي انستيتو روانپزشكي تهران 4
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ها به   روز بعد از اجراي اول هر يك از خرده مقياس            20ضريب اعتبار باز آزمايي در طول        
با روش تحليل   .   به دست آمد   76/0 و   65/0،  73/0،  63/0،  59/0،  61/0،  0/0،  71/66ترتيب  

، بررسي ميزان برازش مدل  مورد بررسي         LISRELا استفاده از نرم افزار       عاملي تاييدي ب  
 سوال روي شش    47در قلمرو كودك حاكي از آن است كه مدل شش عاملي با باز شدن                  

پذيري، تقويت والدين،   بيش فعالي، انطباق  /پرتيعامل وابسته به هم تحت عناوين حواس        
بررسي ميزان  .  هاي مشاهده شده، دارد   دهفزون طلبي، خلق و پذيرندگي برازش خوبي با دا         

برازش مدل مورد بررسي در قلمرو والدين حاكي از آن است كه مدل هفت عاملي با باز                      
 سوال روي هفت عامل تحت عناوين حس صالحيت، انزواي اجتماعي، دلبستگي،             54شدن  

شاهده هاي م سالمت والدين، محدوديت، افسردگي و رابطه با همسر برازش خوبي با داده              
سنجي مورد نياز   هاي روان  واجد ويژگي  PSIبر طبق نتايج اين پژوهش، مقياس        .   دارد شده

هاي باليني استرس مادران كودكان      هاي روانشناختي و تشخيص    براي كاربرد در پژوهش    
 . سال است7-12استثنايي 
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ن پذيرش همسر، پذيرش والدي: ارزيابي نظريه پذيرش و طرد والديني در ايران

در كودك و سازگاري روانشناختي در ميان بزرگساالن ايراني در روابط 

1دلبستگي فعلي
 

 

2دكتر پريسا السادات  سيدموسوي :مجري
 

4، دكتر سعيد قنبري3دكتر محمدعلي مظاهري: همكاران
 

 

 )طرح پژوهشي تقدير شده جشنواره(

 

 

 چكيده

 طرد والديني در    –  هدف اصلي اين پژوهش بررسي مفروضه هاي اصلي نظريه پذيرش           
نمونه ايراني و مطالعه رابطه پذيرش، طرد و كنترل والدين و همسر با سازگاري                       
روانشناختي و تعيين سهم اين مولفه ها در پيش بيني سازگاري روانشناختي در زنان و                

 مرد و   100( دانشجوي متاهل    220به اين منظور    .  مردان و بررسي تفاوتهاي جنسي بود     
شركت كنندگان پرسشنامه هاي    .   دانشگاه در تهران انتخاب شدند     4ان  از مي )     زن 120

ارزيابي   طرد و كنترل شريك صميمي و مقياس        -طرد و كنترل والدين، پذيرش    -پذيرش
براي تجزيه و تحليل داده هاي از روشهاي توصيفي و               .  را تكميل نمودند     شخصيت

روايي و اعتبار ابزار     همچنين  .  استفاده شد )  ضريب همبستگي و رگرسيون    (استنباطي  
نتايج مربوط به    .  پذيرش، طرد وكنترل والدين و شريك صميمي نيز بررسي گرديد              

 . تحليل ابزار نشان دهنده روايي و اعتبار خوب مقياس و تاييد ساختار عاملي آن بود
 

 

 

 
 .مايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده استاين طرح با ح 1
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 3
 عضو هيات علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي 4
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نتايج اصلي طرح نشان داد كه هم در زنان و هم در مردان، پذيرش والدين و همسر                      
ثبت معنادار با سازگاري روانشناختي و طرد و كنترل والدين و همسر رابطه                  رابطه م 

همچنين نتايج نشان داد كه نقش والدين و        .  منفي معنادار با سازگاري روانشناختي دارد     
 طرد پدران نقش بيشتري     -به طور كلي پذيرش   .  همسر در زنان و مردان متفاوت است       

رد مادران نقش بيشتري در سازگاري          ط -در سازگاري روانشناختي زنان و پذيرش        
 طرد و همچنين نظريه        -نتايج در بستر نظريه پذيرش       .  روانشناختي مردان داشت   

 .دلبستگي و با استفاده از مكانيزمهاي موثر فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت
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برگزيدگان بخش رساله هاي دكتري 

جشنواره خانواده پژوهي
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 رفاه مدل به دستيابي منظور به خانواده رفاه شاخصهاي تدوين و ارائه

 ايران در خانواده 

 

1عرشي مليحهدكتر : مجري
 

2اقليما مصطفي دكتر: استاد راهنما
 

5رهگذر مهدي دكتر، 4وامقي روشنك دكتر، 3غفاري غالمرضا دكتر :اساتيد مشاور
 

 

 )برگزيده رتبه اول بخش رساله دكتري جشنواره(
 

 

 :چكيده

 سياست خانواده يكي از بخش هاي مهم سياست گذاري است كه در بعضي                  :مقدمه
هدف اين  .  كشورها بخشي جداگانه از ديگر فصل اي رفاه را به خود اختصاص داده است              

مطالعه تعين شاخص هاي رفاه خانواده در ايران از نظر صاحب نظران و سياست گذاران                
 .است

در بخش ميداني    .  ه از روش تركيبي انجام شده است           اين مطالعه با استفاد      :روش
فاز اول با روش دلفي و فاز دوم با روش           .  جمع آوري اطالعات در دو فاز انجام شده است        

 .صورت گرفته است) AHP(فرآيند تحليل سلسه مراتبي داده ها
اين مطالعه در فاز دلفي طي يك مرحله مقدماتي و سه دور انجام پذيرفته اسن كه در                    

 نفر از   40 نفر و دور سوم        46 نفر، دور دوم      78نفر، در دور اول      12حله مقدماتي   مر
 صاحب نظران و سياست گذاران كه با شيوه هدفمند و گلوله برفي انتخـاب شـده بـودنـد،

 

 

 
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 2
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران 3
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 4
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 5
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مرحله نظرات و پيشنهادات متخصصين در خصوص          4در طي اين     .  مشاركت داشتند 
 .و كيفي دريافت شدشاخص هاي رفاه خانواده در قالب كمي 

 شاخص استخراج شده در انتهاي دور سوم دلفي كه داراي اولويت              50در فاز دوم بين      
 . انجام گرفتAHPنفر از متخصصين، مقايسه زوجي با روش 1بودند، توسط 

در تمامي مراحل تحقيق قابليت اعتماد پژوهش با استفاده از روش هاي مختلف تعيين               
ري طوالني مدت، مثلث سازي، گزارش گيري از همگان، تحليل        اعتبار ماند اشتغال و درگي    

 .موارد منفي بررسي به وسيله اعضا، تشكيل پانل متخصصين، مورد تاييد قرار گرفت

همچنين با  .   بعد  استخراج شد    10 شاخص در    146)  دلفي(  در فاز اول تحقيق   :  يافته ها
پس از  .  شخص گرديد  وزن هريك از ابعاد و شاخص ها در رفاه خانواده م             AHPروش  

 5 شاخص مهم و     10 شاخص داراي اولويت،     AHP  ،23بررسي و مقايسه نتايج دلفي و       
شاخص يا ويژگي ضروري براي رفاه         5.  شاخص جز شاخص هاي ضروري قرار گرفت        

اختصاص فصلي از   :  خانواده در يران از نظر صاحب نظران و متخصصين عبارت است از             
واده،نسبت خانواده هاي استفاده كننده از بيمه هاي        برنامه توسعه به سياست رفاه خان       

درماني پايه به كل خانواده ها، قانون آموزش رايگان براي كودكان تا پايان دوران                      
متوسطه، نسبت كودكان استفاده كنده از آموزش رايگان تا ايان دوره متوسطه به كل                 

 . خانواده هاكودكان در اين سن آموزش، نسبت خانواده هاي زير خط فقر به كل

 سياست رفاه خانواده در ايران نياز به فصل و برنامه جداگانه از                :بحث و نتيجه گيري  
آموزش رايگان براي كودان و بره ندي كودان از          .  ديگر برنامه هاي اجتماعي و رفاه دارد      

اين آموزش و توجه به نيازهاي اساسي اقتصادي، فقر خانواده و بيمه هاي درماني پايه نيز               
 .د جز سياست گذاري هاي كالن قرار گيردباي
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بررسي اثربخشي بازيهاي درماني دلبستگي محور با استفاده از روش پسخوراند 

كودك، افزايش حساسيت مادر و كاهش  -در بهبود الگوي تعامل مادر ويديويي

 سازي شده كودكان پيش دبستاني مشكالت بروني

 

1دكتر پريسا سادات سيدموسوي :مجري
 

2دكتر محمدعلي مظاهري دكتر شهال پاكدامن:  استادان راهنما
 

3دكتر محمود حيدري :استاد مشاور
 

 

 )برگزيده رتبه دوم بخش رساله دكتري جشنواره (
 

 

 چكيده

دلبستگي ناايمن كودك از مهمترين عوامل در تحول آسيب شناسي رواني كودكان بوده و                
 كودك و كاهش پيامدهاي منفي      - رابطه مادر  مداخالت دلبستگي محور مختلفي براي ارتقاء     

در كودكان طراحي شده است كه بيشتر آنها متمركز بر نوزادان و جمعيت در معرض خطر                 
با توجه به محدوديتهاي اين روشها و فقدان           .  با هدف تغيير سبك دلبستگي بوده است        

شي بازيهاي  مطالعات انجام شده در اين حوزه در ايران، هدف اين پژوهش بررسي اثر بخ                 
درماني مبتني بر دلبستگي با استفاده از روش پسخوراند ويديويي در افزايش حساسيت                  

 كودك؛ كاهش بازنماييهاي منفي، تنيدگي والديني و در           -مادر و بهبود الگوي تعامل مادر      
. اين مطالعه داراي دومرحله بود    .   ساله بود  5 تا   3نهايت مشكالت بروني سازي در كودكان        

در Q-SORTعه مقدماتي بررسي روايي واعتبار ابزار سنجش رفتار مادرانه               هدف مطال 
  كودك از مهد - زوج مادر37به اين منظور .  ساله در محيط آزمايشگاهي بود5 تا 2كودكان 

هايي در سطح تهران به روش در دسترس انتخاب شدند و تعامل ميان آنها در جلسه                 كودك
 سپس فيلم هاي ضبط شده از تعامل .  قرار گرفت دقيقه مورد مشاهده20بازي به مدت 

 

 

 
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 1
  علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتيعضو هيات 2

 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 3
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توافقي و همزمان از     براي بررسي روايي  .   مشاهده كننده مستقل نمره گذاري شدند      3توسط
)  سال 5 تا   CBCL 5/1,(مقياس هاي كيفيت مراقبت مادرانه و فهرست رفتاري آخنباخ            

 مادرانه داراي همساني     نتايج نشان داد كه نسخه كوتاه ابزار سنجش رفتار           .  استفاده شد 
 ماهه بوده و توافق مناسبي ميان مشاهده كنندگان           6دروني و ثبات خوبي در بازه زماني          

 .همچنين يافته ها نشان دهنده روايي توافقي و همزمان ابزار بودند. وجود دارد
 در كل نتايج نشان داد كه با وجود برخي تفاوتهاي فرهنگي در دو گزاره ابزار، نسخه كوتاه                  

 .ابزار رفتار مادرانه از روايي و اعتبار مناسبي در كودكان و بافت آزمايشگاهي برخوردار است
 كودك از   - زوج مادر  25در مرحله اصلي پژوهش، با در نظر گرفتن مالكهاي ورود و خروج،              

 زوج  12از ميان آنها،    .   مهد كودك و يك مركز مشاوره به روش در دسترس انتخاب شدند            3
مداخله گروه آزمايش، روش بازي      .   زوج به گروه گواه واگذار شدند       13ايش و   به گروه آزم  

مادران . دقيقه بود  60 جلسه انفرادي و هفتگي به مدت        8درماني مبتني بر دلبستگي، شامل      
هر .گروه گواه بسته آموزشي متمركز بر افزايش مهارتهاي شناختي كودكان را دريافت كردند            

، آزمون  ) سال 5 تا    5/1نسخه  (رفتاري كودكĤخنباخ    دو گروه آزمايش و گواهفهرست         
براي ارزيابي بازنمايي   .  تنيدگي والدين و مقياس كيفيت مراقبت مادرانه را تكميل نمودند           

هاي ذهني كودك از مجموعه داستانهاي مك آرتور و براي ارزيابي حساسيت مادرانه از ابزار               
وهش نشان داد كه بازي هاي        نتايج پژ .   استفاده شد   Q- SORTسنجش رفتار مادرانه  

 كودك را به طور     -درماني مبتني بر دلبستگي، حساسيت مادرانه و الگوي تعامل سالم مادر           
همچنين تحليل نتايج نشان داد كه تنيدگي       .  معناداري در گروه آزمايش افزايش داده است       

ناداري مادر و بازنمايي هاي منفي كودك از خود و والدين نيز در گروه آزمايش كاهش مع                  
در نهايت بازي هاي درماني مبتني بر دلبستگي توانست مشكالت بروني سازي            .  داشته است 

نقص توجه  /  كودكان را در هر سه حيطه رفتارهاي مقابله اي، پرخاشگري و فزون كنشي               
يافته هاي پژوهش در بستر نظريه دلبستگي و محورهاي هاي مداخالت                 .  كاهش دهد 

رسي قرار گرفتنديافته ها بر مبناي چند مسير اثر گذاري            دلبستگي محور مورد بحث و بر      
شامل افزايش حساسيت مادرانه، كاهشبازنمايي هاي منفي كودك، كاهش تنيدگي والديني،           
ارتقاء مهارتهاي فرزندپروي متناسب با نيازهاي كودك و در نهايت ماهيت بازيهاي درماني               

ازش اطالعات اجتماعي كودك و در      كه همه موجب ارتقاء مهارت نظم جويي هيجاني و پرد          
 .نتيجه كاهش مشكالت بروني سازي كودك مي شود، تبيين شدند
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الگوي تعاملي زناشويي در فرهنگ ايراني و اثرمندي آموزش مهارتهاي ارتباطي 

 مبتني بر فرهنگ بر افزايش سازگاري زوجين ناسازگار

 

1السادات صادقيدكتر منصوره: مجري
 

2ر محمدعلي مظاهريدكت: استاد راهنما
 

3دكتر فرشته موتابي: استاد مشاور
 

 

 )برگزيده رتبه دوم  بخش رساله دكتري جشنواره(
 

 

 چكيده 

پژوهش حاضر با هدف بررسي الگوي تعاملي زناشويي در فرهنگ ايراني و اثرمندي                   
آموزش مهارت هاي ارتباطي مبتني بر فرهنگ بر افزايش سازگاري زوجين ناسازگار در              

 . لعه جداگانه طراحي شدسه مطا
در مطالعه اول براي بررسي نقش فرهنگ در حيطه تعامل هاي زوج هاي ايراني چك                  

با مرور چندين نظام    )  ICICS("نظام كدگذاري تعامل هاي زوج هاي ايراني    "ليست اوليه   
، و نيز مشاهده و       )SPAFF(كدگذاري از جمله نظام كدگذاري مخصوص عاطفه             

سازگار و تشكيل گروه متمركزي از متخصصان زوج درمانگر             مصاحبه با چند زوج نا      
سپس با طراحي يك سناريوي هدفمند در چند مرحله         .  براساس پژوهش كيفي تهيه شد    

گيري ، كه از طريق نمونه     ) زوج ناسازگار  16( زوج سازگار و ناسازگار       31از تعامل هاي   
 . دردسترس انتخاب شده بودند، تصويربرداري شد

 

 

 

 

 
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 1
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 3
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.  و صحبت در مورد خاطره خوب قبلي بود           گيريناريو شامل حل مساله، تصميم     اين س 
الگوي .   را تكميل نموده بودند       (MAT)زوج ها قبال پرسشنامه سازگاري زناشويي         

نتايج نشان داد كه حيطه       .  تعاملي اين زوج ها براساس تحليل كيفي كدگذاري شد           
:  كد تعاملي است   23ضر شامل   تعامل هاي زوج هاي ايراني شركت كننده در پژوهش حا        

كدهاي تعاملي كه در    .   كد تعاملي مثبت   7 كد تعاملي خنثي و      1 كد تعاملي منفي،     15
اشاره نشده  )  غربي(اين مطالعه معرفي شدند و در نظامهاي كدگذاري جوامع ديگر                

تخطئه كردن  "،  "اهانت به خود   "،  "انتقاد و توهين به خانواده همسر       "بودند، شامل    
با افزودن كدهاي به دست      .   مي باشند  "ما" و كاربرد كلمه      "قواعد جنسيتي "،  "رابطه

 .  تهيه شد و نوارهاي ويدئويي مجددا كدگذاري شدICICSآمده چك ليست نهايي 
تحليل نتايح اعتبار بين     ( ابزاري معتبر     ICICSنتايج بررسي داده ها نشان داد كه          

بررسي رابطه نمرات   (و روا   )   گرانمشاهده گران و كددهنده اصلي، اعتبار بين مشاهده        
MAT                     و نمره تعامل هاي مثبت و منفي در زوجين سازگار و ناسازگار و نيز تحليل 

 . است) تشخيصي
همچنين نتايج تحليل داده ها نشان داد كه زوج هاي ناسازگار در مقايسه با زوج هاي                  

زوج ها اهانت و   كنند، به خصوص اين     سازگار از تعامل هاي منفي بيشتري استفاده مي        
توهين به همسر را به اهانت و توهين به خود تا در نهايت به اهانت و توهين به خانواده                     

زوج هاي سازگار نيز در مقايسه با همتايان ناسازگار خود         .  همسرانشان گسترش مي دهند  
 .اشان به كار مي برندكلمه ما را براي توصيف رابطه دوجانبه

برنامه ايراني ارتقاء   "نتايج مطالعه اول، برنامه مداخله اي با نام        در مطالعه دوم با توجه به       
اي و با   با تاكيد بر مولفه هاي فرهنگ ايراني به روش كتابخانه         "و غني سازي روابط زوج ها   

اين برنامه براساس مهارت هاي ارتباطي     .  هدف ارتقاء روابط زوج هاي ناسازگار طراحي شد      
اي ارتباطي، توجه نشان دان به همسر، چرخه آگاهي          موضوعات سبكه .  پايه ريزي گرديد 

و همدلي، روز توجه ويژه، مديريت خشم، حل مساله، مذاكره، و چگونگي روابط با                     
 جلسه براي   11خانواده سببي و مهارت مرزبندي در اين برنامه گنجانيده شدند و در                

 .زوج هاي ناسازگار اجرا شد
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ثربخشي اين برنامه در افزايش سازگاري زوج هاي         در مطالعه سوم به منظور بررسي ا        
 زوج ناسازگار به صورت داوطلبانه پس از تاييد مالكهاي شمول انتخاب                 40ناسازگار،

 مقياسي را   4 و انريچ    MATآزمون پرسشنامه هاي    سپس زوج ها در مرحله پيش    .  شدند
قرار )  n=19(و كنترل   )  n=21(تكميل نمودند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي           

 جلسه بر روي گروه آزمايشي اجرا شد و پس از آن تمام                 11برنامه در طي     .  گرفتند
 روز پس از جلسه پس آزمون، در جلسه پيگيري قرار           70زوج ها در مرحله پس آزمون و       

رضايت (ها نشان داد نمره كلي انريچ و مقياسهاي آن                 نتايج تحليل داده   .  گرفتند
و نيز سازگاري   )  اطي، حل تعارض و تحريف ادراكي از رابطه         زناشويي، مهارت هاي ارتب  

زناشويي زوج هاي گروه آزمايشي در مرحله پس آزمون و پيگيري تفاوت معناداري را با                
 . گروه كنترل داشت

نمره (ها نشان داد كه ميزان قدرتمندي روابط       همچنين نتايج تحليل درون آزمودني داده     
 -زوج هاي گروه آزمايشي خود را پس از دوره درماني          و سازگاري زناشويي    )  كلي انريچ 

 . آموزشي به طور معناداري ارتقاء يافته بود
هاي سه مطالعه انجام شده در اين پژوهش مي توان          در جمع بندي كلي از مجموع يافته      

چنين تبيين كرد كه سازگاري زوج هاي ايراني تا حد بسيار زيادي ريشه در احترام به                  
اي بايستي برپايه تعريف از آن جايي كه سالمت ازدواج در هر جامعه       .  اردخانواده همسر د  

هاي ارزشي تاثيرگذار بر سالمت ازدواج در آن         خاص آن جامعه از ازدواج و نقش عامل        
جامعه باشد، تنها با درنظرگرفتن خصوصيات متن و فرهنگ ايراني است كه مي توان                  

 .ريزي موفقي نمودايران برنامهبراي سالمت خانواده ها و سالمت ازدواج در 
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 تدوين مدلي جهت تبيين پايگاه هاي هويت

 در ارتباط با سبك هاي دلبستگي به والد و خدا، الگوهاي عملكرد خانواده

 و مقابله مذهبي

 

1دكتر فاطمه شهابي زاده: مجري
 

 2 دكتر محمد علي مظاهري:استاد راهنما

3حي دكتر مهديه صال:اساتيد مشاور
 

4دكتر ولي اله فرزاد
 

 )رساله دكتري تقدير شده جشنواره(
 

 :چكيده

تدوين مدلي جهت تبيين پايگاه هاي هويت با توجه به نقش               هدف از مطالعه حاضر      
مولفه عاطفي تاريخچه دلبستگي و كاركرد خانواده، مولفه معنوي دلبستگي به خدا و                

 تا الگوي منسجمي را جهت       د،نقش راهبرد مقابله مذهبي در تجارب بحراني مي باش           
. تدوين كند فرضيه جامعه پذيري و جبراني در جهت تبيين پايگاه هاي هويت               كاربرد  

مقياس هاي ميزان مذهبي بودن والد، دلبستگي به والد، مقياس پيوستگي و انعطاف                 
و پايگاه هاي   )  R-COPE(، دلبستگي به خدا، مقابله مذهبي       )4نسخه  (پذيري خانواده   

 دانشجو كه به صورت چند مرحله اي از بين دانشگاه هاي تهران                 770ط  هويت توس 
 انتخاب شده بودند، تكميل شد، جهت تحليل نتايج نيز از روش تحليل عاملي تاييدي و 

در پژوهش حاضر جهت تدوين     .  اكتشافي و مدل يابي معادالت ساختاري بهره گرفته شد        
 متغيري بر پايه هر يك از فرضيهمدل نهايي پايگاه هاي هويت، مدل هاي ساده سه 

 مجموعه فرضيه هاي مربوط به مدل هاي ساده          2در اين راستا    .  آزمون شد   اي پژوهش 
 نقش تاريخچه دلبستگي، كاركرد خانواده و مولفه هاي مذهبي با پايگاه هاي هويت و 

 
 علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجندعضو هيات  1

 عضو هيات علمي  گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز 3
 عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي 4
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همچنين مدل هاي ساده مربوط به فرضيه هاي مذهبي بودن انطباقي و جبراني تنها در                
 .روابط بين متغيرهاي پيش بيني كننده در مدل فرضي هويت مورد بررسي قرار گرفت

 نتايج مدل نهايي نشان داد ميزان مذهبي بودن والد پيش بيني كننده سبك هاي                    
دلبستگي به والد مي باشد و تنها سطوح مذهبي مادر نقش مستقيمي در كيفيت ارتباط               

د خانواده پيوسته منعطف ميانجي گر رابطه بين        همچنين نتايج نشان دا   .  فرد با خدا دارد   
ايمني به والد و ناايمني به پدر با ايمني به خدا مي باشد، افزون بر اين خانواده گرفتار                     
شده سخت ميانجي گر رابطه بين ناايمني به مادر و دوسوگرا به خدا و خانواده رهاشده                  

. نابي و دوسوگرا به خدا مي باشد      آشفته نيز ميانجي گر رابطه بين ناايمني به والد و اجت           
در مدل حاضر ناايمني به پدر پيش بيني كننده مستقيم دلبستگي اجتنابي به خدا                   

تماعي و پذيرش   جيادگيري ا (به هر حال نتايج در ارتباط با فرضيه انطباقي           .  بدست آمد 
جستجوي ارتباط با خدا به عنوان چهره دلبستگي          (و جبراني   )  ارزشهاي مذهبي والد  

نتايج همچنين نشان داد دلبستگي ايمن به        .  مورد بحث و بررسي قرار گرفت      )  نشينجا
خدا ارتباط بين خانواده پيوسته منعطف و مقابله مذهبي مثبت را ميانجي گري مي كند               
و همچنين دلبستگي اجتنابي به خدا ميانجي گر رابطه بين خانواده رهاشده آشفته و                 

گي دوسوگرا به خدا نيز ميانجي گر اثر الگوهاي           مقابله مذهبي مثبت و منفي و دلبست       
خانواده رهاشده آشفته و گرفتار شده سخت بر مقابه مذهبي منفي مي باشد، به هر حال                

از .  مدل نشان داد كاركرد خانواده نقش مستقيمي بر پيش بيني مقابله مذهبي ندارد                
ي به خدا و رشد     طرفي مدل نشان داد مقابله مذهبي مثبت ميانجي گر رابطه بين ايمن             

هويت اكتسابي و همچنين مقابله مذهبي منفي ميانجي گر رابطه بين ناايمني به خدا و                
به هر حال نتايج نشان داد راهبرد هاي مقابله مذهبي در            .  هويت غير اكتسابي مي باشد    

 . تجارب بحراني گذشته شكل دهنده پايگاه هويت مي باشد
اجتنابي به خدا به ترتيب پيش بيني كننده مثبت هويت   عالوه بر اين در مدل مفهومي ايمني و         

افزون بر اين مدل نشان داد خانواده متعادل پيش بيني           .  پيش رس و سردرگم نشان داده شد       
كننده مستقيم هويت اكتسابي و خانواده رهاشده آشفته پيش بيني كننده هويت ديررس و                  

نده هويت پيش رس و سردرگم      سردرگم و همچنين خانواده گرفتار شده سخت پيش بيني كن          
به هر حال نتايج در    .  مي باشد، ايمني به پدر نيز پيش بيني كننده هويت پيش رس بدست آمد             

ارتباط با نقش پايه ايمني و پناهگاه مطمئن خدا و همچنين اهداف تعاملي ناشي از دلبستگي                  
 . فتبه والد در جهت پيش بيني نوع اكتشاف و تعهد مورد بحث و بررسي قرار گر
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 برگزيدگان پايان نامه كارشناسي ارشد

پژوهيجشنواره خانواده
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 كودك در مادران ايراني-باورهاي والدگري و الگوي تعامل والد

 

    1حميده زارع: مجري

2دكتر كارينه طهماسيان :استاد راهنما
 

4دكتر نگار داوري، 3دكتر شهالپاكدامن :اساتيد مشاور
 

 

 ) جشنوارهنامه كارشناسي ارشدانبرگزيده رتبه دوم پاي(

 

 

 چكيده

اي در زمينه فرهنگ و والدگري انجام شده و در             هاي اخير مطالعات گسترده    در سال 
اوالً، عناصر درون فرهنگي يك      :  نتايج مطالعات حاكي از آن است كه       .  حال انجام است  

 تأثير قرار   هايي كه والدين در خصوص فرزندان خود دارند را تحت         جامعه، اهداف و ارزش   
. ها خواهد شد  هايي در رفتارهاي والدگري آن    ها منجر به تفاوت   ثانياً، اين ارزش  .  دهدمي

. گرددثالثاً، سرانجام تفاوت در نوع رفتار والدين منجر به تفاوت در رشد كودك مي                   
كودك در مادران   -پژوهش حاضر با هدف بررسي باورهاي والدگري و الگوي تعامل والد            

 15( زوج مادر و كودك      30.  اين پژوهش از نوع مطالعات كيفي است      .  حي شد ايراني طرا 
براي بررسي سطوح   .  صورت غير تصادفي هدفمند انتخاب شدند       به)   پسر 15دختر و   

يافته و عمقي تدوين گرديد     ساختارمختلف باورهاي والدگري مادران ايراني مصاحبه نيمه      
وقعيت بازي مادر و كودك طراحي       كودك، يك م  -و همچنين براي بررسي تعامل والد      

 ساختاريافته نشان داد كه از ديدگاه مادران ايراني، نتايج تحليل كيفي مصاحبه نيمه. شد

 

 

 

 
 كارشناس ارشد رشته روانشناسي خانواده درماني دانشگاه شهيد بهشتي 1
 شكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيعضو هيات علمي پژوه 2
 عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 3
 عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي 4
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حوصله هاي يك كودك خوب، صبور و با      شنوي از جمله مهمترين ويژگي    اطاعت و حرف  
بودن هاي يك مادر خوب، مهربان و همزمان باجذبه            بودن از جمله مهمترين ويژگي     

آل هاي بزرگسالي ايده  عنوان مهمترين ويژگي  ويژگي يك پدر خوب، تحصيالت عاليه به       
عنوان بهترين روش تربيتي، پرخاشگري و خصمانه         كودك، صبوري در برابر كودك به      

آل  ايده عنوان بزرگترين اشتباه والد، ادب و احترام بعنوان ارزش         رفتار كردن با كودك به    
-عنوان بهترين روش تشويقي و محروم كردن به       ، هديه خريدن به   براي انتقال به كودك   

 .عنوان بهترين روش تنبيهي شناخته شد
گرايي، از تحليل كيفي مصاحبه عمقي، شش باور عمقي والدگري؛ اهميت ديگري و جمع            

فرديت طلبي و آزادي خواهي، احساس مسئوليت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن،                 
اي قدرتمند  عنوان اسطوره طلبي و ترسِ از دست دادن و نيز پدر به         برتري جويي، انحصار  

باور عمقي احساس مسئوليت     .  هاي جامعه آماري پژوهش نقش بسته بود         در نگرش 
همچنين از  .  مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن، در ميان ساير باورها فراگيرتر بود                  

ادران از ويژگي يك      اي از تعاريف سطحي م      تحليل كيفي مصاحبه عمقي، مجموعه      
از طريق  .  دست آمد كودك خوب، مادر خوب، پدر خوب و بزرگسالي ايده آل كودك به             

كودك، سه الگوي رفتاري؛     -اي تعامل والد  هاي مشاهده تحليل كيفي و كدگذاري داده     
كالمي، غيركالمي و بافتار گفتماني زبان بررسي شد و اين نتيجه حاصل شد كه                       

. رانه و رفتارهاي غيركالمي منفي بيشترين فراواني را داشتند         گرفتارهاي كالمي تسهيل  
از تحليل سطح نحوي بافت گفتماني مادران، جمالت خبري بيشترين فراواني را به خود               

توان چنين  ها در اين پژوهش مي     بندي كلي از مجموع يافته     در جمع .اختصاص دادند 
وان باور عميق فراگير در       عنتبيين كرد كه باور عمقي احساس مسئوليت مادرانه به            

ها همانند باورهاي مياني و تعاريف سطحي       تر شناخت هاي سطحي مادران ايراني، بر اليه   
 . گذار استها اثرمادران از والدگري و همچنين رفتارهاي والدگري آن
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 بازسازي زندگي پس از طالق

 

1مريم ايثاري :مجري
 

2فساييدكتر سهيال صادقي : استاد راهنما
 

3 دكتر سيد حسن حسيني:استاد مشاور
 

 

 ) جشنوارهنامه كارشناسي ارشدبرگزيده رتبه دوم بخش پايان(

 

 

 چكيده

اين پژوهش با هدف درك تفاسير افراد از زندگي پس از طالق و نحوه مواجهه و                         
-در اين راستا، با استفاده از روش نظريه زمينه        .  بازسازي زندگي آنان صورت گرفته است     

ساختاريافته، به مطالعه فرايند بازسازي زندگي       ي و تكنيك مصاحبه كيفي عميق نيمه       ا
گرفته پرداختيم و در انتها مدل پارادايمي حاصل از            زن و مرد طالق     36پس از طالق    

دهد كه افراد بازسازي زندگي پس       اين تحقيق نشان مي    نتايج.  ها را ترسيم نموديم   داده
گري چون دارا بودن انواع      اي، علّي و مداخله    شرايط زمينه  از طالق خود را با توجه به       

هاي زماني،   هاي طالق، متعين    هاي ازدواج و پيشا ازدواج، زمينه          ها، زمينه  سرمايه
 . كنندهاي گوناگوني تجربه ميهاي عقيدتي و فرهنگي، به شيوهعادتواره

جهه با زندگي پس از      متفاوتي در موا    واكنش -هاي كنش كنشگران از استراتژي  همچنين  
هاي پس از طالق، چگونگي       نحوه مديريت نيازها و چالش      .  كنندطالق استفاده مي   

، نحوه تعامالت و مواجهه با فشارهاي اجتماعي پس از طالق منجر به               »خود«بازتعريف  
 پيامدهاي 

 

 

 
 كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1
 عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران2
 علوم اجتماعي دانشگاه تهرانعضو هيات علمي دانشكده  3
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 را  تواند تيپ بازسازيزندگي كنشگران    گردد كه اين پيامدها مي     متفاوتي براي آنان مي    
، بازسازي  )پيشروانه(بر اين اساس سه تيپ اصلي شامل بازسازي فعاالنه              .  رقم زند 

هاي بازسازي بدست    ، از عمده تيپ    )گرايانهواپس(و بازسازي منفعالنه   )  انتقالي(دوگانه
دهد بازسازي  هاي اين پژوهش نشان مي      از سويي يافته   .  آمده در اين تحقيق است      

هايي كه بازسازي موفقي را تجربه        از اين رو، سوژه     .فرآيندي تركيبي و دو وجهي است      
اند و آنهايي كه روند زندگي پس از        اند از دو جنبه ذهني و عيني موفق عمل كرده          كرده

گرايانه و با شكست همراه بوده است، در اين دو جنبه ناموفق عمل                  شان واپس طالق
اي موفق و از    رند و  از جنبه    باي نيز در مرحله انتقالي به سر مي        همچنين عده .  اندكرده
دهد هاي اين پژوهش در مجموع نشان مي        يافته.  انداي ديگر ناموفق عمل كرده     جنبه

از .  ها و انفصاالت است   اي از پيوستگي  پديده طالق و زندگي پس از آن شامل مجموعه          
هاي هايي كه به لحاظ عيني و ذهني قادر به خلق اتصاالت و پيوستگي                 اين رو سوژه  

اي را خواهند داشت، اين در حالي است كه            د باشند، بازسازي مثبت و پيشروانه       جدي
اند و امكان خلق     براي كنشگراني كه انفصاالت مضاعفي را پس از طالق تجربه كرده              

اي منفي و   اند، فرآيند بازسازي زندگي پس از طالق به شيوه        اتصاالت جايگزين را نداشته   
 .گرايانه خواهد بودواپس
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اي دعا و نيايش در بيماران مبتال به رابطه كاركرد خانواده و راهبرد مقابله

 نقش باورهاي غيرمنطقي و فاجعه سازي درد: سردرد

 

1سارا زنديه: مجري
 

2دكتر محسن دهقاني :استاد راهنما
 

3 دكتر فرهاد عصار زادگان:استاد مشاور
 

4دكتر جمال شمس
 

 

 ) جشنوارهنامه كارشناسي ارشديانبرگزيده رتبه سوم بخش پا(

 

 

 :چكيده

 تني از جمله     -هاي روان شواهد بسياري وجود دارد كه كاركرد خانواده در بيماري             
همچنين از آن جايي كه      .  گيردها بشدت تحت تاثير اين اختالل مزمن قرار مي          سردرد

سترس زا  افتد؛ خود عاملي ا   حمالت ناگهاني سردرد، بدون هيچ هشدار قبلي اتفاق مي          
هايي كه افراد براي مقابله با       بنابراين توجه به شيوه   .  گردددرفرد و خانواده محسوب مي     

در اين پژوهش قصد بر     .  رسدكنند، مهم به نظر مي    استرس ناشي از سردرد استفاده مي     
 با درد و باورهاي غير منطقي افراد مبتال         اين بود كه كاركرد خانواده ، راهبردهاي مقابله       

بيمار )   مرد 35 زن و     89( نفر   124بدين منظور،   .  درد، مورد بررسي قرار گيرد     به سر 
  30( نفر 53همچنين . مبتال به سردرد به عنوان گروه مقايسه در پژوهش شركت كردند

بيماران .  كه مبتال به سردرد نبودند، به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند           )   مرد 23زن و   
 عات جمعيت شناختي، مقياس ديداري شدت درد، هاي  اطالمورد پژوهش، پرسشنامه

 

 

 
 كارشناس ارشد رشته روانشناسي خانواده درماني دانشگاه شهيد بهشتي 1
 عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 2
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي  شهيدبهشتي 3
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 4
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پرسشنامه سنجش كاركرد خانواده، پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي جونز، پرسشنامه              
 نتايج تحليل . اي دعا و نيايش و مقياس فاجعه سازي درد را تكميل نمودندراهبرد مقابله

و همبستگي  )  مانوا(تغيره  هاي آماريِ تحليل واريانس چند م      داده ها با استفاده از روش      
حاكي از آن بود كه بين كاركرد خانواده در گروه بيمار وكنترل تفاوت معني داري وجود                 

همچنين در نمره كل  باورهاي غير منطقي بين گروه بيمار و كنترل               )  .   >01/0p(دارد  
ي هاي نگراني بيش از حد و ب      ؛ اگرچه در زير مقياس    )  <05/0p(تفاوت معني داري نبود     

همچنين نتايج  .  مسئوليتي عاطفي بين اين دو گروه تفاوت معني داري وجود داشت              
نشان داد كه در گروه بيمار، بين راهبرد دعا و نيايش با كاركرد خانواده تنها در بعد حل                   

 مثبت و معني داري وجود دارد و نيز راهبرد دعا و نيايش و فاجعه سازي                  مسئله، رابطه 
. ه ترتيب رابطه منفي معني دار و مثبت معني داري داشت             درد به با شدت سردرد ب      

ها حاكي از آن است كه خانواده هاي بيماران مبتال به سردرد كاركرد ضعيف تري                 يافته
همچنين افزايش استفاده از راهبرد دعا و نيايش         .  نسبت به خانواده هاي كنترل داشتند     

درد با افزايش شدت سردرد      با شدت سردرد كمتر و افزايش استفاده از فاجعه سازي              
بنابراين در مداخالت مربوط به سردرد بايد به دقت به عامل خانواده و                  .  همراه است 

باتوجه به  .  تاثيراتي كه بافت خانوادگي فرد در بهبود يا عود سردردش دارد، توجه نمود              
توان به  يافته اين پژوهش در مورد راهبرد دعا و نيايش و كاهش شدت سردرد، مي                    

اي موثر و سازگارانه در جامعه مذهبي ما          اين راهبرد به عنوان يك راهبرد مقابله        نقش
 .اي نمودتوجه ويژه
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  شانشوهران از زنان انتظارات پيرامون نسلي هاي تفاوت بررسي

  منطقه موردي مطالعه ايران در اسالمي انقالب از پس )دختران و مادران(

 1391 تهران، شهرداري پنج 

 

1ميمندي فاطمه: مجري
 

 ازكيا مصطفي دكتر: استاد راهنما
٢
 

3اللهي سيف اله سيف دكتر :استاد مشاور
 

 

 )پايان نامه كارشناسي ارشد تقدير شده جشنواره(

 

 

 چكيده

 نشان و شان همسران از )دختران و مادران(   زنان انتظارات درك هدف با پژوهش اين

 از استفاده با راستا، اين در است گرفته صورت سلن دو اين انتظارات  ميان تفاوت دادن
 تفاوت مطالعه به يافته، ساختار نيمه عميق  كيفي مصاحبه و اي زمينه نظريه روش

 و مادران ميان  از مطالعه مورد جامعه .پرداختيم دختران و مادران ميان انتظارات

 ندگيز از سال يك كم دست كه تهران شهرداري پنج ي منطقه در ساكن دختران

 تا ها مصاحبه .شد انتخاب باشند نگرفته هم قانوني طالق و باشد گذشته  شان مشترك

 اين در .رسيديم نهايي مدل مقوالت و مفاهيم در  اشبانظري به كه شد داده ادامه جايي

 شش جداگانه طور به )ها دومي نسل(دختران و )ها اولي نسل( مادران براي ابتدا ميان

 ارتباطي انتظارات «از، حاصل پارادايمي مدل انتها در و مآوردي دست به پارادايم

  كلي هاي عنوان با مادران پارادايم هفت .نموديم ترسيم را ها محدوديت » حداقلي

 

 
 ت زنان دانشگاه تهرانكارشناس ارشد مطالعا 1
 عضو هيات علمي دانشگاه تهران 2
 عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 3
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   ، » حداقلي رواني-عاطفي انتظارات «، » از حداقلي رفتاري هاي شاخص انتظارات

  انتظارات « نهايي پارادايم تنهاي در .شد حاصل » تالش» حداقلي اقتصادي انتظارات«

        بقا براي « آمد دست همسربه «، » حداقلي زناشويي انتظارات « و » همسر از

 دختران پارادايم هفت » دوسويه ارتباطي انتظارات «، » برابرخواهانه اقتصادي انتظارات

 ، » همسر از رفتاري هاي شاخص انتظارات « و » زناشويي انتظارات  هاي عنوان با
 اجتماعي پايگاه به فروتر اجتماعي پايگاه از گذار «  » دوسويه رواني-عاطفي انتظارات«

 .آمد دست به برابرخواهانه «، » همسر از انتظار « پارادايم نهايت در و » برتر

 هاي داشته دليل به مادران كه دهد مي نشان مجموع در پژوهش اين هاي يافته  2

 شان زندگي ابعاد اكثر در اينرو از .اند داشته زندگي ابق براي  تالش وابسته و حداقلي

 آنكه دليل به دختران و اند داشته منفعالنه  حالت بهترين در يا و گرايانه واپس روابط

 زندگي براي باالتر  سطوح به كند، مي قدرت توليد آنها براي كه هستند منابعي داراي

 برتر اجتماعي پايگاه به فروتر عياجتما پايگاه از گذار براي و انديشند مي خود شخصي

 .كنند عملياتي را شان برنامه تا كنند مي تالش و ريزي برنامه كرده، فكر
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 )مدرنيته و سنت (مداري شدن و دين تحليل گفتماني خانواده مبتني بر جهاني

 1)هاي پرمخاطب سينماي خانواده دو دهة اخير با تحليل فيلم(

 

2مرتضي ديندار: مجري
 

3محمدي  دكتر علي زاده:راهنمااستاد 
 

  دكتر محمدرضا تاجيك،4 دكتر نگار داوري اردكاني:اساتيد مشاور

 

 )پايان نامه كارشناسي ارشد تقدير شده جشنواره (

 
 

 چكيده

 ترين نهادهاي اجتماعي در طول تاريخ بشري به انحاء و           خانواده به عنوان يكي از قديمي     
جه همگان بوده است و ظاهراً از آن جهت كه داراي           انواع مختلف وجود داشته و مورد تو      

كاركرد زيستي در توليد و پرورش نوع بشر بوده است از سوي بسياري از انديشمندان به                
مثابه امري فراتر از يك نهاد اجتماعي، يعني يك نهاد فطري و غريزي، توصيف شده                   

ت پرشتاب  ولي اين نهاد ديرپا و مستحكم چندي است كه به واسطه تحوال                  .  است
فرهنگي درغرب و همچنين فرايندهاي مدرن سازي در جهان سوم به چالش             -اجتماعي

به طوري كه در جوامع صنعتي خانواده به سوي فروريزي ساختارها و            .  كشيده شده است  
 ارزش هايش پيش مي رود و در كشورهاي جهان سوم نيز گروه هاي خويشاوندي از هم 

 
 
 
 

 
 .اين طرح با حمايت مالي قطب خانواده ايراني اسالمي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است 1
 كارشناس ارشد  رشته روانشناسي خانواده درماني دانشگاه شهيد بهشتي 2
 ژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيعضو هيات علمي پ 3
 عضو هيات علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي  4
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 جديد خانواده به دشواري با نيازهاي جديد جامعه منطبق                 مي پاشند و شكل هاي   
تبيينِ «هاي اخير رساله حاضر      در راستاي فهم تحوالتِ خانواده ايراني در دهه        .مي شوند

را به عنوان هدف اصلي پژوهش خود قرار داده          »  تفهميِ وضعيتِ خانوادة معاصرِ ايراني     
و موفه انجام شده و بر اين پيش         پژوهش حاضر به روش تحليل گفتماني الكالئو         .  است

فرض استوار است كه تحوالت اخير خانواده ايراني را مي توان در قالب كشمكش ميان                 
در فرايند انجام پژوهش تصميم       .  گفتمان هاي جهاني شدن و دين مداري تبيين نمود          

شدن را معادلِ    تر سنت و جهاني    مداري را در ذيل گفتمانِ جامع       بر آن شد تا دين      
 .شدنِ مدرنيته در نظر بگيريمانيجه

-شدن و دين  بنابراين، بررسي تحوالت خانواده بر مبناي كشمكش ميان گفتمانِ جهاني          

مداري به تحليلِ گفتمانِ خانواده بر مبناي كشمكش ميان گفتمان سنت و مدرنيته                  
 .تحول يافت

 مخاطبِ سينماي ايران    هاي پر نمونه هاي الزم براي تحليلِ گفتمانِ خانواده از ميانِ فيلم        
با محوريت خانواده و موضوعات خانوادگي نظير ازدواج، طالق، خيانت، تربيت فرزند،                

در .  انددر دو دهة اخير انتخاب شده       ...  عشق، دخترانِ فرار، آشنايي پيش از ازدواج و          
در صورت عدم دسترسي    (ارتباط با تحليل هر فيلم، گفتگوهاي خاصي از متن فيلم نامه            

يلم نامه، پس از مشاهده فيلم، گفتگوها استخراج و مكتوب شده و استفاده                      به ف 
به صورت هدفمند انتخاب شده و به روش تحليل گفتمانيِ الكالئو و موفه              .)  مي گرديدند

 .و بر مبناي كشاكش ميان سنت و مدرنيته تحليل شده اند
را مي توان به   نتايج پژوهش حاكي از آن است كه دو كالن گفتمانِ سنت و مدرنيته                   

در سينماي دو دهه اخيرِ      (مثابه گفتمĤن هاي اصلي و فعال در حوزة گفتمانيِ خانواده            
دانست كه در حالِ جدال و كشمكش بر سر تعريفِ دال هاي شناورِ اين حوزة                   )  ايران

مانند زن، مرد، خانواده، فرزند، طالق، خيانت، نگهداري از سالمندان، تربيت             (گفتماني  
و در اكثر اين جدال ها، گفتمانِ مدرنيته گفتمانِ غالب و          .  با يكديگر مي باشند  )  ...فرزند و 

 . مسلطِ اين حوزه گفتماني است
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در حد فاصلِ   )  در سينماي دو دهة اخير    (بدين ترتيب نظامِ معناييِ خانواده معاصرِ ايراني        
 .ته سامان مي يابدميانِ دو كالن گفتمانِ سنت و مدرنيته و با غلبة گفتمانِ مدرني

از نظر تعداد فروش     (از آنجا كه نمونه هاي مورد بررسي از ميانِ فيلم هاي پرمخاطبِ               
دو دهة اخير انتخاب شده اند، انتظار مي رود معرفِ خانواده هاي واقعي و مشكالت             )  بليط

هايِ و دغدغه هايِ جاريِ آن ها بوده و بنابراين نتايجِ پژوهش، قابلِ تعميم به خانواده                   
در -با اين همه، از اين نكته غفلت نشده است كه هر رسĤن هاي                 .  واقعيِ جامعه باشد  

گفتمانِ «ها و شيوه هايِ بازنماييِ خاصِ خود را داشته و بنابراين            محدوديت -اينجا سينما 
 و آنچه گفتمانِ خانواده در رسانة سينما را با » سازدبرمي«را به شيوة خودش » خانواده

دهد، نه يك ذاتِ مشتركِ عيني و          هاي واقعي پيوند مي    انواده در خانواده   گفتمانِ خ 
 .بيروني و واقعي بلكه تنها يك شباهتِ خانوادگي است

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه مي توان خانواده امروزي و مسايل و                :نتيجه گيري
يته دانسته و   مشكالت آن را ناشي از تقابل و كشمكش معنايي گفتمĤن هاي سنت و مدرن            

به نظر مي رسد، بر طبق تحليل فيلم هاي دو دهه اخير، جدال اين دو                   .  تبيين نمود 
گفتمان بيشتر بر روي مسايلي مانند مشكالت زناشويي، طالق، خيانت، ازدواج، تربيت               

به عنوان مثال، همان    .  متمركز شده باشد  ...  فرزند و همچنين نقش و جايگاه زن و مرد و           
فيلمِ قرمز و   ( نشان داده شد، در اين فيلم ها طالق            هاي فصل قبلي  يلطور كه در تحل    

، خيانت   )دو زن و چهارشنبه سوري      (، مشكالت زناشويي       )جدايي نادر از سيمين      
جدايي نادر از    (، تربيت فرزند      )شهر زيبا و درباره الي       (، ازدواج    )چهارشنبه سوري(

 و نشان داده مي شود كه          شوندبحث مي  )  واكنش پنجم (، حضانتِ فرزندان     )سيمين
گفتمان هاي سنت و مدرنيته تاثير بسياري در شكل دهي به شيوه هاي جديد زيستِ                 
خانوادگي دارند و اكثر مسايل و موضوعات خانوادگي امروزي را مي توان در قالب                     

همان طور كه در تحليل يكايكِ        .  منازعات معنايي ميان اين دو گفتمان تبيين نمود          
تواند وضعيت خانواده معاصر را     اده شد جدالِ اين دو گفتمان به خوبي مي        ها نشان د  فيلم

همچنين به نظر مي رسد به جاي تالش براي كشف گفتمان هاي ديگر،               .  تبيين نمايد 
سواي سنت و مدرنيته، بهتر آن است كه به كشف خرده گفتمان هاي اين دو كالن                     

  رابطه خرده گفتمان عقل گرايي و به عنوان مثال بايستي به دنبال كشف. گفتمان باشيم
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 پژوهشكدة خانواده

 

 

 

 

 

 

زيرا اين دو خرده گفتمان در      .  احساس گرايي با كالن گفتمان هاي سنت و مدرنيته باشيم       
 . ايفا مي كنند... مسايل زناشويي نقش كليدي اي خصوصا در مساله عشق و ازدواج و 

يت آن در نشان    و مز .  اين پژوهش صرفا مقدمه اي بود بر روي تحليل گفتمانيِ خانواده           
-آيا مي (دادن و اثبات اين مطلب بود كه نه  تنها پاسخ به پرسش اساسي اين پژوهش                   

توان وضعيتِ خانوادة معاصرِ ايراني را در قالب كشمكش ميان گفتمان سنت و مدرنيته                
مثبت است، بلكه الزم است در اين زمينه و با اين روش مطالعات             )  فهميد و تبيين نمود؟   

صورت گرفته و خرده گفتمان هاي درونيِ اين گفتمان ها نيز به دقت                 گسترده تري  
 .  بندي شوند صورت


