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 اعضاي كميته علمي همايش ملي جايگاه و نقش مادر
 

 دانشگاه شيرازشناسي علوم تربيتي و رواندانشكده  دانشيار محبوبه البرزي
 دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز مربي شهريار اسدي 

 دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز مربي سيدمحمدخليل اثني عشري
 دانشگاه شيراز و معارف اسالمي دانشكده الهياتاستاديار اله بدخشان نعمت

 دانشگاه شيرازعلوم انساني ادبيات و دانشكده  استاد فريده پورگيو
 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و رواناستاديار فاطمه سوسن جباري 

 شناسي دانشگاه شيراز دانشكده علوم تربيتي و روان استاد بهرام جوكار 
 شناسي دانشگاه شيرازروان دانشكده علوم تربيتي و دانشيار چاريمسعود حسين
 شناسي دانشگاه شيراز دانشكده علوم تربيتي و روان دانشيار فرهاد خرمايي

 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و روان دانشيار فريبا خوشبخت
 دانشگاه شيراز و معارف اسالمي دانشكده الهيات استاد سعيد رحيميان 

 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و رواناستاديار ربابه رستمي
 دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز دانشيار زمينرياحي زهرا

 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و روان دانشيار بابك شمشيري
 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و روان دانشيار االسالمي راضيه شيخ
 شيراز معماري دانشگاه دانشكده هنر واستاديار مهسا شعله 

ازرونكو علوم انساني دانشگاه سلمان فارسي دانشكده ادبيات استاديار زادهمرضيه صادق
 دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز استاد رحمان صحراگرد

 و معماري دانشگاه شيراز  دانشكده هنراستاديار سيد جواد ظفرمند
 سياسي دانشگاه شيرازعلومدانشكده حقوق و استاديار پرويز عامري 
 دانشگاه شيراز ميكانيك دانشكده مهندسي دانشيار فرزهره عظيمي

 دانشگاه هنر شيرازاستاديار عسكريعليرضا 
 ازريدانشگاه ش يو علوم اجتماع تيريدانشكده اقتصاد، مد استاد حليمه عنايت 

 دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيرازاستاديار فريبا غروي
 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و روان دانشيار محبوبه فوالدچنگ 

ازرونكو علوم انساني دانشگاه سلمان فارسي دانشكده ادبيات استاديار الدين قاسمي نظام
 شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و روان دانشيار مريم كوشكي

 شناسي دانشگاه شيرازعلوم تربيتي و رواندانشكده  استاد محمدعلي گودرزي 
 دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيرازاستاديار محمد مرادي 
 علوم اجتماعي دانشگاه شيرازاقتصاد، مديريت و دانشكده  استاد علي محمدي
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 سخن دبير علمي همايش
 

 نآآن با كميت و كيفيت نيروي انساني  يبالندگي و توسعه يك ملت و از طرفي ركود و فروپاش
. شودياز سرمايه ملي هر كشور محسوب م يخورده است. كميت و كيفيت نيروي انساني بخشگره ملت

كميت نيروي انساني تنها دستاورد مادري  در بقاء اين سرمايه است. يامادر و نقش مادري عاملي عمده
 نيو انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر در قامت رساي مادر متجلي است. نخست يسازنيست. فرهنگ

رد ريشه را در منش ف يرومندترينن كه است پايگاه تعليم و تربيت اجتماعي دامان مادر ينو پرنفوذتر
د كنن يزدچار تعارض نقش گردند و از پذيرش نقش مادري پرهروزي ختران يك جامعه اگر د افكند.يم

 يهاداشتباورو  اگر روزي مادران به فرهنگ، زبان از طرف ديگر .گردديرشد جمعيت منفي م يجتدربه
 شك فرهنگ، زبانيبهاي بين فرهنگي در جهان پر رسانه امروزي شك كنند، فرهنگي خود در رقابت

ي هااخير نقش مادري با چالش يهااجتماعي دهه يهايبا دگرگون ها رنگ خواهند باخت.رداشتو باو
علوم  ينحالي است كه هنوز محقق. اين دركنديم تهديد راكيان خانواده كه همراه شده است  فراواني

فعاليت  واز نقش  يبانيدر پشت ينانساني راهكارهاي علمي روشني براي سازگاري با شرايط اجتماعي نو
 هاين در حل دشوارآ اند و كارگزاران اجرايي هنوز به علوم انساني و نقشاجتماعي مادران ارائه نداده

ي رهمكاو انباشت دانش و جلب  يبخشاجتماعي باور كمتري دارند. در راستاي اين نياز و براي انسجام
گوناگون علوم انساني  يهااين موضوع، با همكاري رشته به نظرانكارگزاران و صاحب و توجه نخبگان،

در دانشگاه شيراز در اين همايش كوشش شد تا موضوع نقش و جايگاه مادري مورد كنكاش بيشتري 
 ن داشترا برآما ين همايش نقش و جايگاه مادر نخستاز  نظرانو صاحب استقبال نخبگان گيرد.قرار 
  تر ببينيم.گسترده يدر سطح اين موضوع را يندهآ يهادر سالكه 

ــان  كارهايي براي طور مثبت راه در پايان اميدوارم مقاالت اين همايش به       بهبود جايگاه مادران نشـ
ــكالت مادرانگذاران را بهتوجه كارگزاران و قانون    دهد و  خود واجب  بر .جلب كند طور عملي به مشـ

ــيراز و  مي ــگاه ش ــميمانه مديران دانش مادر در انجام اين المللي فرهنگي بين نيادب دانم از همكاري ص
سپاس ويژه از همكاران      سگزاري كنم.  سپا سگز   علمي و اجرايي ههيأتهمايش  سپا ار مايش نيز دارم. 

 نيز هستم. جمند كه مايه رونق همايش ما شدندكنندگان ارپژوهشگران و شركت
 فرد دكتر حبيب هاديان

 دبير علمي همايش  



   
 

 
 
 
 

 همايشسخن دبير اجرايي 
 

ــت كه مي نقش مادر در مفهوم مادري كردن از چنان اهميت بي         تواننظيري برخوردار اسـ
ــلي خانواده و جامعه از آن ياد كرد. با      عنوان پايه  به  ــكده      ي اصـ ــوع، دانشـ توجه به اين موضـ

  نخستين همايش ملي جايگاه و«شناسي دانشگاه شيراز مفتخر است كه      تربيتي و روانعلوم
ماه سال جاري در شهر علم و ادب و سومين حرم اهل بيت برگزار     را در شهريور  »نقش مادر

 نمايد.
شكده علوم تربيتي و روان  شنهاد و         اين همايش با همت دان شيراز و به پي شگاه  سي دان شنا

ــاحب    مادر   المللينيب يفرهنگ ادي بنحمايت    ــين و صـ ــصـ نظران در جهت گردهمايي متخصـ
از اين رو همايش در نظر دارد كه محفلي علمي جهت بحث و  شود، هاي مختلف برپا ميحوزه

نو را  هايظر و خلق انديشهگفتگوي پيرامون جايگاه و نقش مادر ايجاد نموده و فرصت تبادل ن
 نمايد. فراهم

سه            شيراز، هيأت رئي شگاه  سه دان سپاس خود را از هيأت رئي ست مراتب  در اين جا الزم ا
،  رعلمي همايشمادر، دبيالمللي بينشـــناســـي، بنياد فرهنگي دانشـــكده علوم تربيتي و روان

ــاي محترم كميته ــگران ارج اعض مند، حاميان معنوي همايش و علمي، كميته اجرايي، پژوهش
ــم. در خاتمه         كليه  ــته باشـ از پروردگار توفيق   افرادي كه در اين زمينه تالش نمودند را داشـ

ــ      روزافزون دســـت جاد نگرشـ مايش در اي كاران ه ندر مادر و     ا با نقش واقعي  طه  ي نو در راب
 هاي جامعه در قبال آن را خواهانم.يتمسؤول

 
 

 دكتر ربابه رستمي
 ير اجرايي همايشدب              



 
 
 

 مادر الملليفرهنگي بين گذار بنيادسخن بنيان
 

آييني،   از ابتداي خلقت انسان، در تمامي نقاط جهان و در ميان هر قوم، ملت و نژادي با هر كيش و
ست كه زندگي را در آن         ست. مادر به منزله قلب يك خانواده ا شته ا شمند دا مادر جايگاهي واال و ارز

بخش و مخالف نيستي دانست؛ زيرا پيوسته در انديشه     توان هستي سازد. مادر را مي ساري و جاري مي 
زاد ن را تبديل به نوهستي و زندگي است. بر همين اساس است كه مادر نطفه را تبديل به جنين، جني    

ــاني بالغ تبديل مي         ــت. با اين نگرش،     كند. و نوزاد را با ايثار و فداكاري به انسـ اين ويژگي مادرانه اسـ
بارزترين و واالترين نقشـــي كه براي زنان ترســـيم شـــده و مورد ســـتايش قرار گرفته نقش مادري و 

ست.  عهده ستي و دليل ويژگيآيد كه بهشمار مي مادر بودن يك ارزش بهداري تربيت فرزندان ا  هاي زي
ضع     رواني، به عهده ست. نقش مادري تنها در و شده ا شيردادن و به ي زنان نهاده  ساندن   ثمر حمل،  ر

صه  سله     نمي فرزندان خال سل سؤول شود، بلكه يك  شي و تربيتي بر عهده آنان  يتم هاي اثرگذاري پرور
 بشري متبلور خواهد شد. ي آن در رشد و شكوفايي جامعه نهاده شده كه ثمره

مســتقيم  تأثيرگونه كه شــير مادر در رشــد و پرورش فرزند مادران هســتيم، همان تأثيرهمه تحت 
شه، تربيت و رفتار مادر نيز در روح فرزندان   سؤول ات غيرقابل انكاري دارد كه تأثيردارد. اندي ت زنان يم

ي هااست كه اخالق، فرهنگ، تمدن و ويژگي نمايد. در حقيقت، مادرمي در اين زمينه بسيار واال بزرگ 
  كند.، روح، پندار، رفتار و گفتار خود، به فرزند منتقل ميهنجارمند يك جامعه را با جسم

عنوان المللي مادر تبيين، ارتقاء و باز آفريني جايگاه مادر، نه تنها بهواالي بنياد فرهنگي بين الترس 
همه مادران جوامع بشري است كه براي رساندن جامعه به برتري    بخشي براي  معمار خانواده بلكه الهام
 گذار دارد. اثرو تعالي نقشي حساس و 

شك تحقق و تداوم اهداف بنياد مادر جز با ياري و همراهي جامعه علمي، دانشگاهيان و استادان   بي
ــر نخواهد بود. برگزاري اولين گردهمايي ملي جايگاه و نقش مادر، با هم ــگاهگرانقدر ميسـ  كاري دانشـ

همفكري آن عزيزان بتوانيم  باشـــد. اميد آن داريم با همراهي وشـــيراز، ســـرآغازي براي اين مهم مي
 اي با مادراني متعالي و جهاني خوشبخت را پيش رو داشته باشيم. جامعه

 دعاي مادر هميشه همراهتان
 غالمرضا محمدي

 گذار بنياد فرهنگي بين المللي مادربنيان



   
 

 
 
 

 مادر الملليفرهنگي بين بنياد معرفي
 

گذاري و قدرشناسي از او، در تاريخ يازدهم مهرماه بديل مادر و ارجبه منظور شناخت مقام واال و بي     
ستان         1393 ستگان و بلندپايگان ا ضور جمع كثيري از برج شكوهمند و افتخارآميزي با ح سم  طي مرا

 سيسألت مقام واالي مادر، بنياد مادر با اهداف زير تفارس براي تحريم و حفظ و حراست از شان و منز
 گرديد. 
شتر             .1 شناخت بي سل جوان با مقام واالي مادر به منظور  صوص ن ساختن جامعه به خ شنا  آ

  ؛جايگاه رفيع اين شاهكار خلقت و قدرشناسي از زحمات ايشان
  ؛ارتقاء و بازآفريني مقام مادر از جهات فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي .2
آموزان خصــوص دختران و دانشهاي جوان به هاي خطير مادري به خانميتمســؤولآموزش  .3

 فتار متقابل آنان نسبت به مادران؛در قبال فرزندان و ردختر 
  ؛اي ايده آلتبيين نقش مادران در ساختن جامعه .4
 دان در قبال حقوق ارزشمند مادران؛هاي جامعه به خصوص فرزنيتمسؤولتر نمودن پر رنگ .5
ــاوره براي مادران به منظور رفع تنگناهاي آنان از نظر فرهنگي، اجتماعي،           .6 ايجاد مركز مشـ
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 دعاي مادر هميشه همراهتان
 غالمرضا محمدي

 المللي مادرگذار بنياد فرهنگي بين بنيان



 هافهرست سخنراني
  

 سخنران عنوان سخنرانيرديف
 دكتر بابك شمشيري مادري، راهي به سوي تعالي اخالقي 1
 دكتر محمدجواد شيرواني حقوق مادران از شعار تا واقعيت 2
 دكتر حليمه عنايت هاي آن در هزاره سومروند تطور مفهوم مادري و چالش 3
 فرددكتر حبيب هاديان مادريهاي ها و فرصتچالش 4

 
 

 اندفهرست مقاالتي كه به صورت سخنراني در همايش ارائه شده
 

رديف عنوان نويسندگان
دخليل سيدمحم

 عشرياثني
 مهشيد باراني

 1 ي نوآورانه جايگاه مادر در جامعههنر در ارائه تأثيربررسي 

 اعظمي ادريس
 گالره جليلي

 نژادقرباني مريم
 فرزاد مرادي

پروري مثبت بر  هاي عاطفي و فرزندموزش مهارتآي اثر بخشــي مقايســه
ستي توجه  خودكار   بيش –آمدي والديني مادران داراي فرزند با اختالل كا

 فعالي
2 

 علي اقبالي
 شيرين خيرالهي 

 سونا اسكندري

هاي عاطفي در پريشاني   بردهاي شناختي تنظيم هيجان و سبك  نقش راه
 3 داراي كودك ناتوان ذهنيروانشناختي مادران 

ــانه محبوبه البرزي ــناخت جايگاه رس ــبكهش ــازي  اي در مفهومههاي ماهواري ملي و ش س
 4 خانواده از ديدگاه مادران و دختران دبيرستاني

 ليال اميري 
 ذنيمحمد مؤعلي

ياري عليرضا ولي
 اسكندري

ــعر  ــوير مادر در ش مادر (اي واي  رزا و بيچاره هاي بيچاره مادر ايرج ميتص
 5 ) شهريارمادرم

 زاده مژگان اميريان
 6 ابعاد نقش مادر در اسالم حبيبيفاطمه سيده

 7 طرح نظام اخالقي مادرانه اكرم باجالن
 اله بدخشاننعمت

 8 گه عشق و محبتنقش مادري زن در اسالم تجلي زهرا رشتي

 9 هاي مادرنقش پژوهاحمد به



   
 

رديف عنوان نويسندگان
 ميمندينجمه پرهيز
 ربابه رستمي
 فروزنده زرآور

ها در مادران  ي آنافســردگي با تصــور از بدن و مقايســهي بررســي رابطه
 10 ورزشكارورزشكار و غير

 زادهفخري تاجيك
 فاطمه عباسي

 ليال خبير
 فردحبيب هاديان

ري  پرخاشگ پروري مادر با شادكامي وهاي فرزندي بين سبكبررسي رابطه
 11 دانشجويان دختر دانشگاه شيرازدر 

 سوسن جباري 
 صديقه رستمي

ــي اثر مه   بررسـ نا ــي بر م بخشـ هارت     ي  مادران در م لدمحور  هاي   داخله وا
 12 اجتماعي كودكان با ناتواني يادگيري

 13 مادر از دريچه قرآن و حديث سميرا چناري
 زرين حبيبيان 

 هاله دالوري
ــير   آوري بر خودآموزش مهارت تاب   تأثير  دهي مادران داراي   كارآمدي شـ

 14 نوزاد نارس

 ليال حجاري
 محمدجواد حجاري 

 شهين كشاورز

ستي  سانه در پديده ماد  كاوش ه شدن شنا : نقش وجودي مادر در تبيين ر 
 15 مفاهيم آفرينش و مرگ

 بابك حيدري
 مريم حسيني

 سوسن سهامي
 16 سيندخت، مادر خردمند

 ليال خبير
 فردحبيب هاديان

ــي رابطه  ــد    ي بين انتظار مادر از فرزند   بررسـ پروري و انتظار مادر از رشـ
 17 نوزاد در مادران -كودك با كيفيت تعامل مادر

 فرهاد خرمايي
 اعظم فرماني

 معراج درخشان
 بيديدهفاطمه آزادي
 ، زادهمرضيه صادق

 محبوبه صيادي دهنو 
 بيگلوفتانه قزل

 18 صبر كودكان دبستانيبيني بررسي نقش صبر مادران در پيش

 فرهاد خرمايي 
 19 خطر نوجوانانهاي پربين پيوند مادري در رفتاربررسي نقش پيش مليحه رباني

 فرهاد خرمايي 
 رحمت بريزي

  پروري مادرانفرزند هايهاي تفكر و نگرشبين ســبكبررســي نقش پيش
 20 در اضطراب كودكان

 21 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايراننقش و جايگاه مادر در  ابوذر خسروي
 فريبا خوشبخت

 يا طيبؤر
 22 هاي مادر از ديدگاه دانشجويان دختري ويژگيمطالعه

 پور فائقه دهقاني
 محسن ثالثي

 23 ورزشكارسال غيرورزشي بر كيفيت زندگي زنان ميانيك دوره فعاليت تأثير
 ليال شاملي ، ساره روستا

 زادهمرضيه صادق
ــه تاب تنظيم هيجاني مادران كودكان مبتال به   آگاهي وآوري، ذهنمقايس

 24 بيش فعالي و مادران كودكان بهنجار-نقص توجه



رديف عنوان نويسندگان
 زهره سجاديانسيده

 فرناهيد جوادي
 امل ساكي، خالد اصالني

قش  انطباق نگاهي بر آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهنآ تأثيربررسي 
 25 زامادري در مادران نخست

 سميه سليماني
 مرتضي رحيمي

هاي اخالقي در عصــر در حفظ ســبك زندگي اســالمي و ارزش نقش مادر
 26 فناوري

 ليال شاملي
زاده مرضيه صادق
 محبوبه افروز

ري  گن مادر و پرخاشگري كودك با واسطه  ايمهاي دلبستگي نا نقش سبك 
 27 استرس والدگري مادر

 28 ن و روايتمقام و حقوق مادر از نگاه قرآ شريفانيمحمد 
 زاده مرضيه صادق

 معصومه بذرافشان
 29 هاي پريان ايرانيتجلي كهن الگوي مادر در قصه

ــيند فرخنده صديق ــاحتس ــند تحول  خت، مادر ايران زمين؛ الگوي س هاي تربيتي در س
 30 بنيادين آموزش و پرورش ايران

  دريجانيعليرضا صديقي
 ونديسولماز حاجي

 31 هارها و راهكاچالش :ي ايران و سالمت مادرانجمهوري اسالم

 اكبر صيادكوه
 رقيه كوهنورد

 32 هاي سيمين دانشورنقش و جايگاه مادر در رمان

 اكبر صيادكوه
 مينا مساعد

 فردمعصومه مهدوي
 33 ي شعر فروغ فرخزادتصوير مادر در آيينه

  فرهاد طاليي
 پورسعيدفرزانه 

 34 الملل بشرحقوق مادران از ديدگاه حقوق بين بررسي
 پريا فردي شهني
 سيدجواد ظفرمند

ب اســـالمي: نگاهي به دو بررســـي تصـــوير مادر در نقاشـــي پس از انقال
 35 1370_1390هاي نقاشي ايران ساالنه

 يا فريدونيرؤ
 سيدمجتبي واعظي

از منظر معيارهاي حقوق  بررســي جايگاه زن (مادر) در نظام حقوقي ايران 
 36 بشر

 محمدجواد فالحي 
 37 تصوير مادر در شعر فارسي فاطمه فالحي

 سونيا قائم هاشمي
 جونو آن كالرك

ها درباره تغذيه با شــير مادر و تغذيه با شــير خشــك در ميان زنان  نگرش
مهاجر ايراني، افغان، آمريكايي و آســيايي جنوب شــرقي در اياالت متحده  

 لويحات رفتاري و غذايي در آموزش سالمتآمريكا: ت
38 

 مهسا مجتهدي
 سعيد قنبري
 الدن منصور 

 صادقيسادات منصوره

نا    طه  مادران و كي راب لد    همخواني خود در  طه وا يت راب كودك: نقش   -ف
 39 جبري-اي اختالل شخصيت وسواسيواسطه

 محمدمرادي
 مرضيه مرادي

 40 سوخته)هاي آن در رمان (زمين شخصيت مادر و نمود

 محمدمرادي
 معصومه مرادي

 41 بررسي تصوير مادر در اشعار كودك و نوجوان



   
 

رديف عنوان نويسندگان

ندن    مرضيه مروتي عه   (م مادر،كودك و خوا غل در       ي موردطال بداران زن شــــا تا ي ك
 42 )عمومي شهرستان زابل هايكتابخانه

 مينا مهبد
 محبوبه فوالدچنگ

ــاس بيشمولد بيني رفتار غيرپيش ــيلي فرزندان بر اس ي مادر:  گيردرتحص
 43 ي تحصيلي و جنسيت فرزندانبررسي نقش رشته

 مجيد موحد 
 44 بررسي ميزان عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بين مادران شيرازي مرضيه مرداني

 45 هاي عملي احترام به مادر از منظر قرآنبررسي نمود نژادفاطمه نادي
 مائده يدالهي
 46 بررسي مسئله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه فرربابه خطيبي

 
 

 
 انددر همايش ارائه شده پوسترفهرست مقاالتي كه به صورت 

 
رديف عنوان نويسندگان

 1 اهميت نقش مادر در زندگي انسان اشرف احمدلو

 اصغري خاتوني اعظم
 2 گيري از زگيل تناسليآموزش در تزريق واكسن جهت پيش تأثير الهه اوالد صاحب مدارك

 افشاري اعظم
 مينا توانگر

شيردهي و پس از       شويي مادران در دوران  ضايت زنا سه ميزان ر مقاي
 3 آن

 عبدالرحمن انباري
 محبوبه البرزي

ــي رابطه ــناختي با  ي ارتباط عاطفي مادران و انعطافبررس پذيري ش
 4 ي اجتماعي دخترانمسئلهحل 

فرهاد دريانوش،  آگاه، مريم
مريم معيني، مهدي محمدي 

 رضا فتاحيمحمد

تامين       12 تأثير  مل وي ــرف مك ته مصـ يت هوازي بر      Eهف عال  و ف
مبتال بــه  ران مــاد (ALP ,AST,ALT) هــاي كبــديميزان آنزيم

 الكلياستئاتوهپاتيت غير
5 

 حجت پيرزادي
 سوسن جباري
 شهروز نعمتي

ــازي مادران به منظور بهبود تعامل         بر روشمروري  هاي توانمندسـ
 7 كودك و فرزندپروري مثبت در خانواده-مادر

 ليال خبير
فاطمه عباسي فخري 

 زاده تاجيك
 فردنحبيب هاديا

سترس فرزند پروري و كيفيت تعامل مادر    سي رابطه بين ا نوزاد  -برر
 8 در مادران



رديف عنوان نويسندگان
 نجمه دستوري

 سنيشهرزاد شاه
 رضوان ميرزايي

تماعي در ايفاي نقش  هاي اجهاي شــبكهها و تهديدبررســي فرصــت
 9 مادري

 ليال شاملي
 10 ملي بر جايگاه علمي و سياسي مادران پس از انقالب اسالمي ايرانتأ آباديمحسن شفيع سيف

 11 هاي مادران قرآنيها و نقشبررسي ويژگي سنيشهرزاد شاه

 يا طيب ؤر
 12 هاي كهن ايرانهاي مادران در قصهبررسي ويژگي فريبا خوشبخت

 نرگس عطاران 
 13 پروري در الگوي تعامالتسالمت روان مادر در فرزند رضا سرافرازمهدي

 آقاييزهرا عوض
 نيامريم كوروش

بت بر   تأثير  مادران داراي كودك    آموزش تفكر مث مت روان  ــال سـ
 14 مرودشتتوان ذهني شهرستان كم

 معصومه فرخي 
 سيد جواد ظفرمند

ــتر فيلم ــري پوس ــوع مادر در يك دهه تحليل بص هاي ايراني با موض
 15 گذشته

 ورپحبيب ملك، خليل فروتن
 16 بررسي نقش زن در كتب ابتدايي ايران صغري نوروزي، شيوا نظري

 زهرا فروزنده
عزت السادات ميرخاني 

 محسن ايماني
 17 منظر اسالم در مراحل مختلف رشد نقش تربيتي مادر از

 ليال قدرت
 جواد نعمتي

 فرهاد دريانوش

تاه      يك دوره تمرين كو مت      HIIT حجممدت و كم تأثير  قاو بر م
ــافه وزن و مبتال به ديابت    ــوليني و پروفايل چربي زنان دچار اض انس

 2نوع 
18 

 سيما قيصراني
 19 كودكانهاي از ترسنقش مادر در پيشگيري  فرهاد خرمائي

عاد   كيد بر اب أنهالي با ت   در تربيت ديني فرزند در دوران نو  نقش مادر   مرضيه كهنوجي
 20 رشد

 فاطمه محمدحسني
 ربابه رستمي
 فروزنده زرآور

ــه  ــكار و      مقايسـ ــالمت روان و ابعاد آن در بين مادران ورزشـ ي سـ
 21 ورزشكارغير

 كوثر هاديان شيرازي 
 22 شناسيروان دلبستگي كودك نسبت به مادر از منظر اسالم و عبدالرسول هاديان شيرازي

محمد ، فاطمه همدانيان
 طوبي شاكري ، فرجيها

 مهري بهار

ــي مادران به عدالت در نظ  ــترس ــي دس ــايي ايران (مورد  بررس ام قض
 23 )دعوي حضانت



   
 
 
 

 
 بخش سخنراني
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 مادري، راهي به سوي تعالي اخالقي
 

 ١دكتر بابك شمشيري
 چكيده

كمال حقيقي زيست اخالقي هاي متعالي اخالق فردي است كه حاضر تبيين ارزش يهدف از مقاله     
ها به زعم نگارنده عبارتند از عشق، ايثار و فداكاري و عفو و بخشش، اكنون گردند. اين ارزشتلقي مي

هاي اخالقي متعالي دست يافت؟ اين مقاله با روشي توان به اين ارزشال اين است كه چگونه ميؤس
از سترين راهي كه به صورت خودكار زمينهترين و فطريدهد كه طبيعيتحليلي نشان ميـ  فلسفي

هاي مادري و پدري كه البته در اين ميان گردد؛ چيزي نيست جز ويژگيها ميتحقق و تكامل اين ارزش
سازي رشد و تعالي اخالقي انسان دارد و شايد به همين دليل ويژگي مادري توان بيشتري براي زمينه
كه بهشت زير پاي مادران است. نگارنده بر اين باور است كه  انداست كه پيامبر اكرم(ص) اذعان داشته

ي تر است ليكن اين ويژگهر چند تحقق و تكامل  ويژگي مادري به صورت طبيعي براي زنان در دسترس
تواند در روند رشد اخالقي پدران نيز تحقق پيدا كند. البته بايد توجه داشت كه منظور از ويژگي مي

جنبة ارگانيكي و فرزندزايي نيست. بلكه مادري، كيفيتي روحي و رواني و مبتني مادري صرفاً توجه به 
شود. بدين ترتيب در مجموع اين بر نوعي ارتباط است كه بخش زيستي تنها جزئي از آن محسوب مي

دهد كه توجه به مادري و تقويت آن به عنوان ساز و كاري طبيعي و فطري در مسير مقاله نشان مي
القي كنندة راه رشد و تعالي اختواند بستر ساز و هموارانسان، بهترين كيفيتي است كه مي رشد و تكامل

 باشد. انسان
 

 .اخالق اجتماعي، مادري، اخالق فردي، هاي اخالقيارزشخالقي، فضايل ا كلمات كليدي:
                                                      

  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir                        . دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيراز.١
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 حقوق مادران از شعار تا واقعيت
 

 جواد شيروانيمحمددكتر 
 چكيده

در اين مقال برآنم تا به مقايســه و تطبيق حقوق اســالم و حقوق موضــوعه در مورد حقوق مادران 
شيب     سع و توان خويش فراز و ن سپس در حد و شان  بپردازم.  هاي حقوق مادران و موقعيت اجتماعي اي

تاريخي حقوق مادران، وضعيت  هاي مختلف تاريخي جامعه خودمان بررسي كنم؛ در بررسي   را در برهه
ا ق و بـز به ديده تحقيـوق مادران را نيـاريه و تحوالت نهضت مشروطيت بر حقـار قاجـمادران در روزگ

ي ـ گراودات فرهنـ رب زمين و مـ والت مغـ تح تأثيره كنم. از ديگر سو ـ اش بيشتر، مالحظـ كيد و كنكأت
ست را نيز مالحظه نمايم و   ي كه بتأثيراجتماعي ايرانيان با آن جوامع از جهت  شته ا ر حقوق مادران دا

شكار و پنهان في مابين    أو ت تأثيربازخوردهاي آن  ضات آ ثرات را تبيين كنم. آنگاه به عنوان نمونه تبعي
حقوق و تكاليف پدران از يك طرف، و حقوق و تكاليف مادران از طرف ديگر را آفتابي ســـازم و از آنجا 

ته حقوق بشــر امروز مســاوات مردان و زنان از نظر حقوق و تكاليف اسـت  هاي برجســكه يكي از آموزه
مان و چه به لحاظ وضـــعيت حقوق و تكاليف پدران و مادران را چه به لحاظ وضـــعيت تاريخي جامعه

سازم. در پايان به ارائ   كن شكار  شنهادات الزم جهت ايجاد تعادل ميان حقوق مادران و پدران  وني آ ه پي
م برســانم و در حد توان پاســخگوي هاي الزم را نيز به ســمع و نظر حضــار محترگيريبپردازم و نتيجه

 االت، اشكاالت، پيشنهادات و انتقادات آنان باشم. سؤ
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 هاي آن در هزاره سومروند تطور مفهوم مادري و چالش
 

 حليمه عنايت دكتر
 چكيده

شود.  اجتماعي آن دوره تعريف ميهاي از ساختار  متأثراي از تاريخ هر مفهوم اجتماعي در هر دوره
ــاختارهاي اجتماعي     تأثير عنوان يك مفهوم اجتماعي تحت    ه از آنجا كه مفهوم و جايگاه مادري ب       سـ

سه دوره ما قبل مدرن،    شود. تعريف مي صت مروري داريم بر روند تطور مادري در  مدرن و  در اين فر
ــري مانند دين در          ــري وجود دارد و در همه هزاره جديد. در دنياي قبل از مدرن عنصـ ي جوامع بشـ

ست.   جوامعي چون ايران،  تأثير تحت تعريف مادري نيز نفوذ دين در همه اركان نظام اجتماعي بوده ا
سالم،  گيرد.دين قرار مي سيحيت،  در ا شكل مي    م ست كامل  در  گيرد.يهود و ... مفهوم مادري با قدا

ضرت مريم     سيحيت مفهوم مادر مقدس و جايگاه مادري ح گذارترين عامل در تعريف مادري در تأثيرم
ست.    سيحيت ا سد. زن با مادري به تكامل مي دنياي م شق  كريم بودن، ر صفت    ربوبيت و ع سه  ورزي 

ر د گردد.شود به بالفعل تبديل مي طور بالقوه در زن وجود دارد و زماني كه مادر ميخداوند است كه به 
ــير نزولي پيدا مي       مادري سـ گاه  با پيدايش رويكرد   دوران مدرن جاي   هاي مبتني بر فردگرايي، كند و 

شدن زن براي فرزند مي  سوم در نتيجه جرياني تحت   دانند.مادري را قرباني  در دوران جديد يا هزاره 
تمامي  رده اســت وچالش مواجه ك با جهان معاصــر را ص خود،هاي خاويژگي با عنوان جهاني شــدن،

عموميت استفاده از وسايل    الشعاع قرار داده است.  تحت اجتماعي جهان را ساختارهاي كالن فرهنگي و 
اجتماعي مردم  زندگي فرهنگي و در اي وارتباطي نوين تحول فرهنگي رافناوري داده ارتباط جمعي و

  هاخانواده زاي حاكم برروابط آســـيب از شـــرايط و متأثراين تغييرات گاه افراطي  ايجاد كرده اســـت.
صوص در هب ست. در  خ سيعي از انواع خانواده و  اين دوران با نگاه به زنان بوده ا جايگاه مادري  طيف و

ــت ــايد بتوان آن راروبرو هس ن اي جوامع مختلف برخوردهاي متفاوتي با خانواده متكثر ناميد. يم كه ش
شته  سكانديناوي     اند.پديده دا شورهاي ا شويق مي  مزايا مادري را پرداخت حقوق و بادرك  در كنند وت
 دارد. را ها پيامدهاي خاص خوداين سياست كدام از كه هر شناسندبه رسميت نمي جوامعي آن را
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 ي مادريهافرصتو  هاچالش
 

 1 فرد حبيب هادياندكتر 
 چكيده

جنسيت هركسي براي   نشدني از زندگي هر انسان است. بدون در نظر گرفتن     استرس بخشي جدا  
ميدان  2اصــطالح لوين زاي دنياي پيراموني (بهبا عوامل اســترس بايســتادامه حيات و بهزيســتي مي

ــدن مي    يخود مقابله كند. هنگام     )3پديداري   ــميم به مادر شـ گيرد ميدان پديداري او    كه دختري تصـ
سترش مي  ضاد و دوگانگي هر  ايشود. دايره مي شامل  يك دايره پهناورتر از خودش را يابد وگ  پر از ت

 ،گذاري بر روي خود)سرمايه( كندآن كوشش و تقال مي بقا و آرامش خويش است و براي مسؤولكسي 
شر به بقا و آرامش خويش ارج مي  ولي در حمايت از فرزند  گذارندولي مادران اگرچه مانند تمام افراد ب

بنابراين مادر در  ،اري روي فرزندان)گذمايهسر ( گذرندراحتي از آرامش و حتي جان خود مي خويش به
گذاري بر روي فرزندان قرار دارد و گذاري بر روي خود و سرمايه نشدني بين سرمايه  يك كشمكش تمام 

  5گذاري والدينينام سرمايه در نظريه تكاملي خود با 4ترايورس حفظ اين تعادل همان هنر مادري است.
سرمايه    فرزندان قابل گذاري مادر بر رويسرمايه ميزان  كند كهبيان مي سه با   گذاري پدر بر رويمقاي

ــا ــرمايهفرزند نيســت. بارداري ش گامي كه از  اري بر روي فرزندان اســت.گذيد اولين گام مادر براي س
ــته مي  خودپروي به  ــود و مادر بايد براي دگرپروري هزينه پرداخت كند و       طرف دگرپروري برداشـ شـ
ع  مان          خطرات مت مادر براي نگهداري و زاي مان تن  بارداري و زاي گام  ددي را برجان خود بخرد. در هن

مكن اســت براي حيات گذارد كه حتي مهاي طبيعي اما حســاســي را پشــت ســر ميكودك دگرگوني
صندوق كودكان ملل متحد، ميزان        مادران مخاطره شت جهاني و  سازمان بهدا شد. برپايه آمار  انگيز با

                                                      
  hadianfd@shirazu.ac.ir                  ، ايران. شيراز، شناسي بالينيگروه روان، شيرازدانشگاه دانشيار،  .1

2. lewin 
3. Phenomenal field 
4. Trivers 
5. Paternal Investment 
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يافته وبيش به نصــف كاهشكم 2015تا  1990ناشــي از بارداري در جهان از ســال  ادرانومير ممرگ
ست.  صد هزار زايمان   اين با ا غم رگردد. گاهي علير به مرگ مادر ميمورد منج 216وجود هنوز از هر 

ــي از مادران مأيوس   پذيرش خطرات متنوع بارداري، فرجام كار براي     ــت. بعضـ   هاي گزارش كننده اسـ
پايه اين گزارش در جهان  بر( دهندومير نوزادان خبر ميسازمان بهداشت جهاني اگرچه از كاهش مرگ

نوزاد زنده در سال   1000به  33به  1990نوزاد زنده در سال   1000به  63ومير نوزادان از ميزان مرگ
راه  ي دراگرچه برخي از خطرات جد ولي هنوز اين آمار چشــمگير اســت. ،يافته اســت) كاهش 2015

ها زيادي مواجهه هستند مرگ يافته است ولي هنوز مادران با دشواري كاهش مادر شدن در قرن حاضر
  از تنها مشكل دوره بارداري نيست. سوءتغذيه، همسرآزاري و مشكالت بهداشت روان       مادران و نوزادان

حمل درگير  د از وضع درصد زنان بع  13درصد زنان باردار و   10در حدود  جمله مخاطرات ديگر است. 
بي خوعمده اين مشكالت افسردگي است. اگرچه اين مشكالت به   گردند كهمشكالت اعصاب و روان مي  

شت رواني تعدادي از اين مادران و فرزندان     قابل سواد بهدا ست ولي به دليل نبود  سته از   درمان ا ناخوا
درباره تغييرات رواني در  دانش كافي برند. نداشــتنرنج مي هاي اعصــاب و روانات منفي بيماريتأثير

ــع حمل ــط مردان جو خانواده را با تنش   هنگام بارداري و بعد از وض ــاً توس ــوص هاي مكرر روبرو خص
پاي كودكان خود براي كند. بعد از وضــع حمل، يك مادر بايد ســفري طوالني و پراســترس را پا بهمي

سمي، رواني،    سالمت ج شي آن  معنوي حفظ و ارتقاء  سفر ا ها برود كه رنجو آموز كس ز هيچهاي اين 
مراد از اين بحث فقط تأكيد  اطاله كالم، چيزي به همراه نخواهد داشت.  پوشيده نيست و بحث آن جز  

ست كه جامعه مي    ضوع ا سترس   بر اين مو ست براي اين ا شت     ها در قوانين، فرهنگ،باي شت، بهدا بهدا
صاد پيش  رواني، آموزش و صميم به      هاي الزم را بينياقت شتري ت شد تا زنان جامعه با آرامش بي بيندي

 فرزند آوري بگيرند.

هاي اخير، خواهم كمي درباره فرصت مادري گفتگو كنم. در طي دههدوم بحث خودم مي در بخش
شرفت چ    شر پي شته  شمگيري در دانش و فن ب شري را تغيير داده    كه بهآوري دا شدت چهره جوامع ب

ــت. يان هم تغي     يپاي اين دگرگون به پا  اسـ تار آدم عادات و رف ــت. علييها  رغم همه اين  ر كرده اسـ
بسياري نشان    يهاژوهشپ پايداري خود را حفظ كرده است.  هنوز بيولوژي آدمي كمابيش هادگرگوني
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ست. به    35تا  20سن براي بارداري زنان بين   تريندهد مطمئنمي  15ها ديگر هر زن تنبيانسالگي ا
صت طاليي برا    شدن دارد كه مي ي فرزندسال فر ست واقع دار  ه شمار فرزنداني ك  بينانه با توجه بهباي

ين سده بيست ميانگ ريزي كند. در نيمه دومآن برنامه براي هامايل است داشته باشد و فاصله سني آن    
اي ههاي دههيافته يافته است.سال افزايش 29,3كه امروزه به سالگي بود درحالي 23سن بارداري زنان 

ــان مي ــمار باردارياخير نش ــالگي رو 40از  هاي پسدهد ش ــت. داليل فراواني براي  س به افزايش اس
ــن بارداري وجود دارد.  ــايد  افزايش سـ ازدواج و بارداري ديگر   بندي كلي بتوان گفت  در يك جمع  شـ

صنعتي و   مردان هاي گذشته زنان همانند  در حال رشد نيست. در دهه   اولويت نخست زنان در جوامع 
يالت ص اند. در دنياي امروز تحاند و در اين گستره كامياب نيز بوده كرده به تحصيالت عالي گرايش پيدا 

ر طودست آوردن پيشه و شأن اجتماعي باالتر است كه به      سرآغازي براي به براي زنان، همانند مردان، 
 15گيرند كه  سنواتي از  طبيعي حق زنان است. زنان براي رسيدن به اين حقوق اجتماعي تصميم مي   

صت طاليي خود را هزينه كنند. بنابراين قانون    ست  سال فر گذاران و طراحان اجتماعي بايد با درك در
 تسهيالتي ايجاد كنند كه بتوانند همراهها براي رشد و پيشرفت خواست آن از وضعيت زنان و احترام به

 يز عمل كنند.عنوان يك مادر ن به ن اجتماعي خودشأ تحصيل و ارتقاء
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 جامعه ارائه نوآورانه جايگاه مادر در هنر در تأثيرررسي ب
 

 2مهشيد باراني، 1 عشريسيدمحمدخليل اثني
 چكيده
ضر  مقاله صحاب  و هنر نقش پيرامون كنكاش و بحث پي در حا  نوآورانه تحولي با ارتباط در آن ا

 بنيان استمرار  و استحكام  ثبات، اركان تريناصلي  از يكي عنوانبه مادر منزلت ارزشمند  ارائه زمينه در
 االتؤس  اين به پاسخ  جهت در نوشتار  اين نويسندگان  تالش و سعي  باشد. مي امروز جامعه در خانواده

 ونح بهترين به تواندمي طريقي چه از كارا، و قدرتمند ابزاري عنوانبه اســت: هنر اســاســي و مهم
 مقام توان ميهنر  در نگرش كدام براسـاس  نيز و سـاز   متجلي را مادر واالي عواطف و احسـاسـات  

ست  بديهي نكته اين نمود؟ ارائه را بهتر مادر اجتماعي و فرهنگي عاطفي،  در هنري آثار و هنر كه ا
سات   برانگيختن سا ساني  عواطف و اح  عينيت به ذهنيت انتقال جهت در قدرتمندي و شگرف  تأثير ان

ست  عظمتي و هاارزش تفهيم و اثبات معناي به امر اين دارند.  رويكردهاي طريق از مقاله اين در كه ا
 كاركرد با ارتباط در متعددي نظرات رســد. تاكنونمي ظهور منصــه به مانا و يترؤ قابل ســمبليك

 جامعه در مادر ارزشمند  جايگاه همچنين اخالقي، ادراكات و باورها تعميق در آن تقش و هنر اخالقي
شري  ست؛  شده  ارائه ب صلي  هدف اما ا  تعالي در هنر نقش چگونگي و اهميت تبيين پژوهش، اين ا
سي  با جامعه در مادر جايگاه شد مي متعدد نظريات برر ساس  روند، اين طي در .با -تحليلي روش برا

 تر وجامع صــورت به مادر ارزشــي هايجنبه ســازيپياده به كه گرددمي اي مطرحنظريه توصــيفي،
ــاس، همين پرداخت. بر بتوان هنر طريق از تريمؤثر ــه در هنر نقش اس  و تعليم مختلف هايعرص

 نيز و ،)غيره و سازي مجسمه  نقاشي،  (تجسمي  هنرهاي ،)داستان  و شعر (ادبيات  نقش جمله از تربيت
 هاييافته به استناد  با نهايت در گيرد.مي قرار بحث مورد نوشتار  اين در آن، سمبليك  و نمادين نقش
 بر كيدتأ شـ پژوه اين در كهـ  نرـ ه طريق از مفاهيم الـ انتق نوع وترينـ پاسخگ و ترينؤثرـ م ق،ـ تحقي

 نگاه و سبك. شودمي مطرح امروزي مخاطب مقتضيات به توجه با ـــ دارد وجود مادر ارزشمند مفهوم
 مخاطب واداشت  عين در بيان، در صراحت  و سادگي  نوعي از گيريبهره كه است  ايگونه به نظر مورد

 ضوابط  و قراردادها به توجه با و هاارزش روحيات، با متناسب  هنري آثار مشاهده  در ادراك و تفكر به
 .گيردمي قرار توجه مورد اجتماعي

 
 .ي نوآورانه، جامعه: مادر، هنر، ارائهكلمات كليدي

                                                      
 r_esnaashari@yahoo.comايران.                  ، شيراز، دانشكده هنر و معماري ،شيرازدانشگاه مربي،  .1
 m_barani@shirazartu.ac.irايران.               ، شيراز، گروه معماري داخلي، هنر شيرازدانشگاه . مربي، 2
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 مثبت يفرزندپرور و يعاطف يهامهارت آموزش اثربخشي يهسيمقا
 توجه كاستي اختالل با فرزند داراي مادران والديني برخودكارآمدي

 )فعالي بيش(
 

 4يمراد فرزاد،  3نژاد يقربان ميمر ،2يليجل گالره، 1ياعظم سيادر
 چكيده

ــت، كل نظام خانواده          ــكل اسـ ثير قرار أرا تحت ت  مادر   ژهيوبه كودكي كه برقراري رابطه با او مشـ
سي    ديم ضر، برر شي ي سه يمقاهد. هدف پژوهش حا ي فرزندپرور وي عاطفي هامهارت آموزش اثربخ

ــت ،دارند  ADHDفرزند كهي مادران والديني برخودكارآمدي مثبت . بدين منظور طي يك طرح اسـ
شي با پيش نيمه كه دچار  ساله  12 ات 6كودكان  از مادر نفر 45آزمون و گروه گواه، آزمون و پسآزماي

شيوه    ADHD اختالل ستند، به  صادفي در    ه صورت ت نفري دو  12گروه  سه ي هدفمند انتخاب و به 
سپس  د؛والدين در ابتدا از نظر خودكارآمدي ارزيابي شدن .قرار گرفتند شاهد گروه كي گروه آزمايش و

ولي گروه  ندكردي آموزشــي را دريافت هااي، برنامههدقيق نودي هجلســ هشــتآزمايش طي  يهاگروه
شي دريافت نكرد  شاهد  نتايج  .شدند  شيآزما دوبارهگروه از نظر خودكارآمدي  سه  در انتها هر .آموز

شان دا  انسياروكوتحليل    تأثير مثبتي فرزندپروري هاتمهار آموزش و بودند مؤثر روش دو هر كه دن
 داشت. يعاطفي هاتمهار با سهيمقا دري شتريب

 
مات  يدي:  كل عالي)     ختالل ا كل جه (بيش ف ــتي تو هارت  ،كاسـ ندپرور  ،يعاطف هاي  م بت،  يفرز  مث

 .خودكارآمدي والديني

                                                      
 )مسؤول سندهي(نوكرمانشاه، كرمانشاه، ايران.  شناسي باليني، دانشگاه آزادارشد روان كارشناس .1

e azami@yahoo.com 
 elare.jalili@gmail.com     .   رانياكرمانشاه، دانشگاه كرمانشاه،  ي،عموم يشناسروان ارشد كارشناس .2
   ghorbani.maryamkd@yahoo.com.    رانيا راز،يدانشگاه آزاد مرودشت، ش ،مشاوره ارشد كارشناس. 3
  farzadkochi@ Gmail.com .     رانيا راز،يمرودشت، ش آزادمشاوره خانواده، دانشگاه  ارشد كارشناس .4
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هاي عاطفي در نقش راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و سبك
 شناختي مادران داراي كودك ناتوان ذهنيپريشاني روان

 
 3ي، سونا اسكندر2يرالهيخ نيري، ش1ياقبال يعل

 چكيده
هاي عاطفي در نقش راهبردهاي شــناختي تنظيم هيجان و ســبك نييصــدد تعحاضــر در پژوهش     

 يهمهپژوهش  نيا يآمار يجامعهدارند.  كودك ناتوان ذهني ي است كه شناختي مادران پريشاني روان 
  1392ـ 93 يليدرسال تحص ،مدارس استثنايي شهر تبريز را در ذهنيآموزان ناتواندانشداراي مادران 

 يامرحلهچند ياخوشــه يتصــادف يريگصــورت نمونه نفر بهدويســت ها آن ميانكه از گيرد در بر مي
و  جيكرا ،ي) گارنفسك CERQتنظيم شناختي هيجان (  ينامه هاها به پرسش يند. آزمودناهانتخاب شد 

افسردگي،  اسي) و مق2010) هافمن و كاشدان (AFQنامه سبك عاطفي ( ، پرسش )2001( نهاونياسپ 
ــترس ( ــطراب، اس ــخ دادند. برا1995( ) لويبانداDASSاض پژوهش از آزمون  يهاداده ليتحل ي)، پاس

 .ه استچندگانه استفاده شد ونيو رگرس يبستگمه
ــان افته ي  ــناخت   نيكه ب  دهند مي ها نشـ ــبك عاطفي    يمنف جان يه ميتنظ يراهبردهاي شـ و سـ
شاني روان پنهان شناخت  ،نيهمچن .مثبت وجود دارد يرابطه ،شناختي كننده با پري  يبين راهبردهاي 

د دارد. منفي وجو يرابطه ،شناختي كننده با پريشاني روان مثبت و سبك عاطفي تعديل  جانيه ميتنظ
درصد از   43كننده، درمجموع و سبك عاطفي تعديل  يمثبت، منف جانيه ميتنظ يراهبردهاي شناخت 

ر توان گفت كه نتايج اين پژوهش بيم ي،طوركلكنند. بهيم نييشــناختي را تبپريشــاني روان انسيوار
 شــناختيبيني پريشــاني روانهاي عاطفي در پيشنقش راهبردهاي تنظيم شــناختي هيجان و ســبك

 كند.  كيد ميأت
 

 .شناختيهاي عاطفي، پريشاني روانراهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، سبككلمات كليدي: 
                                                      

 )ولمسؤ سندهي(نو. رانيا ز،يتبر ،يتيگروه علوم ترب ان،يدانشگاه فرهنگ ،يشناسروان يتخصص يادكتر .1
 aeghbali88@gmail.com  

 .   رانيا ز،يتبر ،يتيگروه علوم ترب ان،يمشاوره، دانشگاه فرهنگ يكارشناس يدانشجو .2
kheirollahe1373@gmail.com 

   .رانيا ز،يتبر ،يتيگروه علوم ترب ان،يمشاوره، دانشگاه فرهنگ يكارشناس يدانشجو 3.
  sona-es@yahoo.com 
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 يسازمفهوم رد ياماهواره يهاو شبكه يمل يرسانه گاهيجا يبررس
 يرستانيدب دختران و مادران دگاهيد از خانواده

 
 1 يالبرز محبوبه

 چكيده
سال ها در نظام خانوادهسرعت تغيير و تحول       شد      هاي جاري، بيي ايراني در  سرعت ر شباهت به 

ــت. در نظري اجمالي مي       نظر توان گفت كه خانواده در ايران از   تكنولوژي اطالعات و ارتباطات نيسـ
صر و حتي كميت، تفاوت ساختار، اهداف، آرمان  ست. مطلوب يا نامطلوب    ها، عنا شته ا سياري دا   هاي ب

هاي كالن جامعه اســت؛ اما آنچه در چند ســال  ريزيبودن اين تحوالت در گرو توجه و تدبير و برنامه
هاي ر جمع خانوادهزبان دويژه فارسي اي بههاي ماهوارهاخير به سرعت اين تحوالت افزوده، ورود شبكه  

ي نقش ي ملي اســت. هدف پژوهش حاضــر، مقايســهها با رســانهشــدن آنبســا جايگزينايراني و چه
ــانه ــبكهرس ــت. براي  اي در مفهومهاي ماهوارهي ملي و ش ــازي خانواده از ديدگاه دختران جوان اس س

شي با رويكرد كيفي، به    ستيابي به هدف پژوه ستقرايي با تحليل ت شيوه د صيفي ي ا س و يري با ابزار تف
ــاحبه  ــامل پانزده دانش  ي عميق طراحي گرديد. نمونه  مصـ ــطه دوم و مادران آن  اي شـ ها،  آموز متوسـ

سانه           به ساني كه فقط ر شدند: ك سيم  سته تق سه د ي صورت هدفمند انتخاب گرديدند. گروه نمونه به 
كنند؛ كســاني كه هم ده مياي را مشــاههاي ماهوارهكه فقط شــبكهكنند؛ كســانيملي را مشــاهده مي

شـده  هاي انجامكنند. تحليل محتواي مصــاحبههاي ماهواره را مشــاهده ميي ملي و هم شــبكهرســانه
ــانه ــت كه مادراني كه به رس ــتري حاكي از آن اس هاي ملي توجه دارند، به تربيت دختران اهميت بيش

هاي هـ ل در برنامآدهـ اي ايانوادهـ ل خدنبا د بيشتري دارند و بهـ يت و تعهؤولـ مساس ـ د و احسـ دهنمي
ي ي بيگانگـ رملي توجه دارند، نوعـ هاي غيهايي كه مادران به رسانهويزيون ملي هستند. در خانوادهـ تل

گردد. در گروه ديگر، مادراني كه به هر شود و مفهومي متفاوت از خانواده ارائه مي فرهنگي مشاهده مي 
دنبال برنامه مناســب در برنامه ملي هســتند؛ ليكن  ارند، بيشــتر بهي ملي و غيرملي توجه ددو رســانه

شان  ست كه آن دهندهنتايج در گروه دختران ن سن و نيازهاي خود را در    ها برنامهي آن ا سب  هاي منا
 كنند.وجو مياي جستهاي ماهوارهشبكه

 
 
 

 ادران.ي ملي، دختران، ماي، رسانههاي ماهوارهخانواده، شبكه كلمات كليدي:
                                                      

 شيراز، ايران. ، گروه مباني تعليم و تربيت، شيرازدانشگاه ت علمي و عضو هيأ دانشيار1. 
malborzi@shirazu.ac.ir  
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 مادر بيچاره و ميرزا ايرج مادر بيچاره شعرهاي در مادر تصوير
 شهريار) مادرم واي اي(

 
  3اسكندري ياريولي عليرضا، 2موذني محمد ، علي1اميري ليال

 چكيده
  فرزندان تربيت در مادران اساسي   نقش. است  آن اساسي   ركن مادر و اجتماعي نهاد اولين خانواده     

 در آنان زيرا شود؛  خاصي  توجه مادران به جوامع، تمام در همواره كه است  شده  موجب آنان، هدايت و
 اين .دارند ايســازنده نقش فرزندان، اجتماعي روابط گيريشــكل چگونگي و خانوادگي پيوند تحكيم

صوير  به مقاله ضوعي  با شعر،  دو در مادر نقش و ت سان  مو   ايرج دوره، يعني هم تقريباً شاعر  دو از يك
ست  پرداخته شهريار  و ميرزا سانه   فرم نگاهي افقي؛ و عمودي محور دو به نگاهي با. ا گرا معني و شنا

  ساخت  و) فرم(اثر  صورت  هايزيبايي جهت از شعر  به دو اساس،  براين). ساختگرا  و شناسانه  صورت (
  دهش پرداخته دو شعر و نگاه دو در مادر نقش به گرديده سپس تحليل و توجه آن، گرايمعني و دروني
ست  شاعر،  اينكه. ا سي   حق و مادر به عالقه اظهار مقام در دو  ضوعي  چگونه او، هايزحمت از شنا   مو

 رد ميرزا ايرج. اندسروده  متفاوت فرم و دوصورت  و جداگانه نگاه دو با و متفاوت قالب دو در را مشترك 
  عنوان به مادر به خيال، چهارگانه صــور كاربرد بدون و تقريباً گراواقع توصــيفاتي با و قطعه قالب

شددهنده  و هاسختي  كنندهتحمل سه  زمان تا جنيني دوران از كودك ر .  نگردمي كودك رفتن مدر
 يك دگوينمي عوض در كه گراسنت نگاهي با البته دارد؛ كودك جسمي رشد در سزابه نقشي  كه كسي 
 در ريپس  از كه پيرزني به عنوان مادر، به متفاوت اندكي نگاهي با نو، شعر  قالب در شهريار، . دارد پسر 
ستاري  و مراقبت مانده خانه ست،  نگران مرگ از پس حتي و كندمي پر صويرهايي  او   اب انگيزخيال ت

 .آفريندمي عاطفه و احساس كارگيريبه و خيال صور تمامي از استفاده
 

 .شناسيصورت گرايي،ساخت شهريار، ميرزا، ايرج مادر،: كليدي كلمات

                                                      
 ايران. تهران، فارسي، ادبيات گروه تهران، دانشگاه عرفاني، ادبيات دكتراي دانشجوي. 1

 amiri2051@ yahoo.com  
    ايران.                                 تهران، فارسي، ادبيات گروه تهران، . استاد، دانشگاه 2

moazzeni@ut.ac.ir   
 .ايران تهران، فارسي، ادبيات گروه تهران، دانشگاه عرفاني، ادبيات دكتراي دانشجوي.  3

alireza.eskandari1339@gmail.com  
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 ابعاد نقش مادر در اسالم
 

 1سيده فاطمه حبيبيزاده، مژگان اميريان
 چكيده

است. اين كلمه آكنده از عشق و اميد است. كلمه شيرين » مادر«زيباترين كلمه بر لب بشريت كلمه      
. ستو مهرانگيز كه از اعماق قلب بر مي خيزد؛ مادر آن روح جاوداني است كه لبريز از عشق و زيبايي

ي اني و جسمانترين عامل تربيت و نگاهبان سالمت روحي، رومؤثري آفرينش است و زن زيباترين واژه
 هاي درونيزن به دليل نقش خاصي كه در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمايه فرزند و جامعه است.

يكي از اين  است.هبشري در رشد خود نيازمند اين ارزش يهبس گرانبهايي مجهز است كه جامع
اي بسيار شكوهمندي اجتماعات نموده هاي دروني عاطفه است كه در طول تاريخ و در تماميسرمايه

ا اي بباشد. روش حاضر كتابخانهداشته است. هدف از مقاله حاضر، تدوين ابعاد نقش مادر در اسالم مي
نشان دادند كه زنان در سه بعد فردي، خانوادگي و ها استفاده از بررسي اسناد معتبر بوده است. يافته

ربيتي در خانواده را به خوبي ايفا كند و هم در تواند هم نقش تباشند. مادر ميآفرين مياجتماعي نقش
ا ترين نگرش رترين و كاملهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بپردازد. اسالم جامعاجتماع به فعاليت

نقش همچنين زنان در خانواده و اجتماع است.  مؤثرنسبت به زن دارد و مادر از منظر قرآن عضوي 
 .اندداشته انقالبها و نهضت ،هابسيار مهمي در جنبش

 
 .: مادر، انقالب، اسالم، اجتماع، خانوادهكلمات كليدي

                                                      
1. habibifati2015@yahoo.com  



  همايش ملي جايگاه و نقش مادر
 31                               1395 شهريور ماه 29و  28 -دانشگاه شيراز                                     

 
 
 

 مادرانه اخالقي نظام طرح
 

 1باجالن اكرم
 چكيده

ــت كه الگو    هاي براي بقاي خود به نهاد    ايجامعه  هر       اخالقي را در اختيار   يها اخالقي نيازمند اسـ
متفاوت است؟ آيا آنچه فضيلت اخالقي براي    مردان با زنان اخالقي الگوي آيا اما. دهدافراد جامعه قرار 

سته مي  هازنان در الگوي اخالقي آن   اهپرسش  اين دارد؟ تفاوت مردان اخالقي هايبا فضيلت  ،شود دان
 به تا و گرفت قرار غرب در رايج اخالقي هايروي ديدگاه فرا ،مشابه با شروع جنبش زنان   هايسؤال  و

 تنهانه در حالي اســت كه تاكنون ايندهند.  درخور پاســخي آن به اندكرده تالش هافمينيســت امروز
ــتينياز فم كي چياز جانب ه   يياي حالت ثابت و پا      ي،مادر  اخالق يبرا ــده، بلكه    ها سـ  اخالقارائه نشـ

در  يلحاظ شــده اســت. مادر اتيو مقتضــ اوضــاع وابســته به ياز رفتارها يادر قالب مجموعه يمادر
 اخالقمعاصر   يكردهاياما در رو ؛است  قدرتيمنفعل و ب يموجود ،فرهنگ غرب يسنت  اخالق كرديرو

فته اي مادرانه دست  يتوانمند از رفتارها يبه استنباط » مادرانه تفكر«با روش  شود يم يفمينيستي سع  
 .شود
شده   در      ست  اين مقاله تالش  سائل،  اين تاريخي مرور با تاا ت اوبرابري اخالقي زنان و مردان، تف م

تها در ان .طرح و بررسي شود   ،اخالقي الگوي ارائه بر اخالقي زنان و مردان و برتري اخالقي زنان مبتني
ه ب هاغيرفمينيست و هافمينيست هرچند. گيردميقرار  رـ نظمدالق مادري ـ الگوي اخ هايهـ مؤلفنيز 

  كردنررنگپ تر،پيچيده مسائل  به گوييپاسخ  برابر در طاقت نداشتن  نگري،يئمانند جز ،داليل مختلف
 .اندانتقادهايي كردهاين الگو  به ،پدري نقش حذف و مادري نقش

 
 .اخالقي برتري اخالقي، تفاوت اخالقي، برابري مادرانه، اخالقي نظام :كليديكلمات 

                                                      
 . دانشجوي دكتري، دانشگاه اديان و مذاهب قم، گروه مطالعات و تحقيقات زنان، قم، ايران.1

a_bajelan28@yahoo.com. 
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 محبت و عشق گاهيتجل ؛در اسالم نقش مادري
 

  2يرشت زهرا، 1اهللا بدخشاننعمت
 دهيچك
شده   انيب ييزناشو  يهرابط يازدواج و برقرا يچهار هدف برا ن،يد ياياول سخنان  و قرآن اتيآ در     
  شد ر ،آرامش نيبه ا يابيدست  يبرا يكانون جاديا و يروان آرامش ،يمهربان و يدوست است از:   عبارت كه
ص    كمال و سان  تيشخ سان و توا  يبقا و يان سل  لدان ست فرزندان  تيترب ساز نهيزم كه ن  نيا نكهيباا. ا

  از قرآن كه يمهربان و يدوست  اصل  رسد يم نظربه هستند، رابطه  جاديا در يماز اهداف مه هدف چهار
  كمال و رشد  و يروان آرامش كهيطوره. بدارد ياژهيو تياهم كند،يم اديمودت و رحمت  عنوان با آن

  است  آن رب مقاله نياآورد.  شمار به آن جينتا و آثار از توانيم را فرزندان تيترب و نسل  ديتول و يانسان 
 ژهيوبه و شوهر  و زن انيم روابط در رحمت و محبت اصل  زن، يانسان  تيشخص   ريتفس  و فيتوص  با تا

س  يو چگونگ ينقش مادر مراه ه يروابط جاديمادر را در ا يكند و نقش كانون يارتباط با فرزندان را برر
قرآن  تاياست كه با استناد به آ  يفيروش ك ،نوشتار  نيدر ا قيتحق روشكند.  روشن با عشق و محبت  

 .كنديم ليو تحل ريتفس را موضوع ،مسلمان شمندانيو اند نيد يايو سخنان اول
 

 .اسالم ،يدوست ،ينقش مادر ،يمحبت مادر كلمات كليدي:
                                                      

 فلسفه و كالم، شيراز، ايران. گروه، و معارف اسالمي استاديار، دانشگاه شيراز دانشكده الهيات .1
 bada.mohamadali@gmail.com 

 .دانشجوي كارشناسي، دانشگاه شيراز، گروه علوم قرآن و حديث، شيراز، ايران .2
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 هاي مادرنقش
 
  1هپژواحمد به

 چكيده
ي انقالب اسالمي و تداوم آن ناگزير است كه به هاهدفنظام جمهوري اسالمي ايران براي تحقق      
ي خود عمل كنند، هاتيمسؤول، وظايف و هانقشي مادران توجه كند. بدون شك اگر مادران به هانقش
يق انديش، با تقوي، الما اصالح و رستگار خواهد شد و تربيت نيروي انساني رشيد، شجاع، نيك يهجامع

يابد. از اين رو، بيش از هر آتي به دست مادران اين مرز و بوم تحقق مي و شايسته براي عصر حاضر و
 طوري آنان تبيين گردد. همانهانقشامري ضرورت دارد كه به آموزش و بازآموزي مادران پرداخته شود و 

 دهد كه مربي است ومعلم است و تعليم مي همان قدركه تعليم و تربيت الزم و ملزوم يكديگرند، مادر 
كند و بدون ترديد مادر هم معلم است و هم متعلم. در اين مقاله سي نقش مهم مادر معرفي بيت ميتر

 ها توضيح داده شده است.برخي از آن يهشده و به اختصار دربار

 

 .نقش مادري، مادرانه بودن كلمات كليدي:
                                                      

 behpajooh@ut.ac.ir  .                                                    ، تهران، ايراناستاد دانشگاه تهران 1. 
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در مادران  هابررسي رابطه  افسردگي با تصور از بدن و مقايسه آن
 غيرورزشكار ورزشكار و

 
 3، فروزنده زرآور2، ربابه رستمي1ميمندي نجمه پرهيز

 چكيده
ها حاكي از اختالل تصور از بدن به دليل تغيير شكل بدن هستند. با توجه به ارتباط نتايج پژوهش     

هميت ادهند. از طرفي با توجه به گونه اختالالت، افسردگي را افزايش مينزديك ذهن و بدن احتماالً اين
بر بدن، مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه افسردگي با تصور از بدن و  تأثيرهاي ورزشي در فعاليت

صورت نفر از مادران به 60مقايسه هر يك از اين عوامل در مادران ورزشكار و غيرورزشكار انجام شد. 
 ي بك و تصور از بدنرافيك، افسردگهاي دموگنمونه در دسترس و هدفمند با استفاده از پرسشنامه

هاي آماري ضريب همبستگي و تي كش، در دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار بررسي شدند. از روش
ي منفي استفاده گرديد. نتايج رابطه 22ي نسخه SPSSافزاري ها در محيط نرممستقل جهت تحليل داده

نشان دادند. تحليل آماري تي ) =p<54/0-r, 05/0معناداري را بين تصور خوب از بدن و افسردگي (
) و تصور از بدن =001/0pمستقل نيز نشان داد كه بين مادران ورزشكار و غيرورزشكار در افسردگي (

)001/0p= تفاوت معناداري وجود داشت. با توجه به نتايج پژوهش حاضر حاكي از وضعيت بدني (
شود، جهت سالمت رواني و بدني، ه ميتر و افسردگي كمتر در مادران ورزشكار، به مادران توصيمناسب

چنين اطالعات مناسب در اين زمينه از طريق تري مورد نظر قرار دهند. همتوجه به ورزش را جدي
 سيما و  مراكز تندرستي در اختيار مادران قرار گيرد. و ها، صداباشگاه

 
 
 
 

 .افسردگي، تصور از بدن، مادران فعال و غيرفعال ورزشيكلمات كليدي: 
                                                      

 najmehparhiz@yahoo.com بدني، شيراز، ايران.        دانشگاه شيراز، بخش تربيتكارشناس ارشد .  1
 rostami@shirazu.ac.irبدني، شيراز، ايران.                          تاديار دانشگاه شيراز، بخش تربيت. اس 2
 . هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشكده پيراپزشكي، شيراز، ايران. 3

foroozavdeh zaravar@yahoo.com  
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هاي فرزندپروري مادر با شادكامي و ي بين سبكبررسي رابطه
 پرخاشگري در دانشجويان دختر دانشگاه شيراز

 
 4فرد، حبيب هاديان3، ليال خبير2، فاطمه عباسي1فخري تاجيك زاده

 چكيده
سن     آن بر ويژگي تأثيرهاي مختلفي به تعامالت مادر با فرزند و پژوهش      شخصيتي فرزندان تا  هاي 

ست.   ضر، هدف جواني پرداخته ا سي رابطه  از پژوهش حا سبك برر هاي فرزندپروري والدين با ي بين 
 -ي حاضــر به روش توصــيفيمطالعهاســت.  شــادكامي و پرخاشــگري در دانشــجويان دانشــگاه شــيراز

كارشناسي دانشگاه شيراز     مقطع  خترد پژوهش حاضر، دانشجويان   هجامعهمبستگي انجام شده است.    
ــادفي چندمرحلهبوده ــش  اند كه به روش تص ــدند. پرس ــجوي دختر انتخاب ش ــد دانش هاي نامهاي، ص

، مقياس شـادكامي  (فرم مادر)بوري  فرزندپروريهاي سـبك  ينامهپرسـش شـده در پژوهش،  اسـتفاده 
هاي ن نشان داد كه از بين سبكتحليل رگرسيو. بوده است آكسفورد و مقياس پرخاشگري باس و وارن

سبك فرزندپروري مقتدارنه بهترين پيش  شادكامي فرزندپروري،  ستبدان    بين  سبك فرزندپروي م ه، و 
سوب مي   بهترين پيش شگري مح سهل    بين پرخا سبك فرزندپروري  سيون شود و   گيرانه از تحليل رگر
ــد.  ــبك والديني نقش مهمي در تربيت فرزندا        حذف شـ ها بازي   ي آنن و آينده بنابراين، كيفيت سـ

 كند. مي
 

 هاي فرزندپروري، شادكامي، پرخاشگري، دانشجويان.سبكمادر،  كلمات كليدي:

                                                      
  شناسي باليني، شيراز، ايران. شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه رواني روانادانشجوي دكتر 1.

f.tajikzade@shirazu.ac.ir 
 ايران.شناسي باليني، شيراز، شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه روانرواني ادانشجوي دكتر2. 

fabbasi@shirazu.ac.ir  
 ايران.شناسي باليني، شيراز، شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه رواني روانادانشجوي دكتر 3.

leilakhabir@gmali.com 
 ايران.شناسي باليني، شيراز، روان شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروهدانشيار روان .4

 habib_hadianfard@yahoo.comا
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 هايمهارت بر مادران والدمحور يمداخله يبرنامه اثربخشي بررسي
 يادگيري ناتواني داراي كودكان اجتماعي

 
 2، صديقه رستمي1سوسن جباري

  چكيده
  اجتماعي هايمهارت بر والد محور يمداخله يبرنامه اثربخشي  بررسي  پژوهش، اين از اصلي  هدف     

  و آزمونپيش آزمايشــي طرح از هاي الزمداده آوردندســتبه براي اســت. يادگيري ناتوان كودكان
ستفاده  كنترل گروه با آزمونپس ست؛  شده  ا صت   شامل  اينمونه كه معنابدين ا  همادراني ك از نفر ش

في تصاد  صورت كنترل به و آزمايش گروه دو در و گرديد انتخاب يادگيري دارند، اختالل داراي كودكان
سيم  ست  ذكر شايان  شدند.  تق  يك مدتبه محور،والد يمداخله آموزش يبرنامه اجراي از پيش كه ا
سه    مدتبه سپس  آمد و عمل به اجتماعي هايمهارت آزمونپيش آزمايش و كنترل گروه دو هر از جل
سه،  هجده   آزمونپس آزمايش، دوباره گروه براي نيز اجرا از پس و شد  اجرا محورمداخله يبرنامه جل
 . شد اجرا اجتماعي رشد و اجتماعي هايمهارت

  اجتماعي هايمهارت بر محوروالد  يمداخله ياجراي برنامه كه داد نشان  كوواريانس تحليل نتايج     
عث    فاوت  با ناداري  ت عد  در همچنين ،)=001/0p(اســـت  شـــده مع يت    ب   ،)=0013/0p( قاطع
 نتايج. )=001/0p(است  شايان توجه كوواريانس نتايج نيز كنترليخود و )=001/0p(پذيري يتمسؤول
  دارند، ازطريق يادگيري اختالل داراي كودكان مادراني كه هايمهارت افزايش اســت كه آن ازحاكي 

مهارت  افزايش موجب تواندمي اجتماعي، مهارت و پروريفرزند فنون به با توجه و برنامه محتواي
 .شود كودكان در اجتماعي

 
 يادگيري. ناتواني اجتماعي، هايمهارت والدمحور، مداخله يبرنامه كلمات كليدي:

                                                      
 .شناسي كودكان استثنائي، شيراز، ايراناستاديار، دانشگاه شيراز، گروه روان. 1
  )مسؤول(نويسنده . كودكان استثنائي، شيراز، ايرانشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، گروه روان . كارشناس2

sedigherostami2014@gmail.com 
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  ثيقرآن و حد ي چهيدر از مادر

 
 1يچنار رايسم

 دهيچك
بخش مهربان و آرامش ف،يلط ياهيزن را مظهر جالل و جمال خود قرار داده و روح م،يحك خداوند

در وجود او نهاده و  است،  خداگونه كار ينوع كه را يآورندگديو پد شيزا توان. است  كرده تيبه او عنا
 ،اسالم  نيرا در د مادر گاهيجانوشتار   نيدانسته است. ا   يمادر گاهيجا و عاطفه داشتن  يسته ياو را شا 

(ص) اكرم امبريپ سنت  و رهيس  از آمدهدست به ثيسخنان و احاد  م،يقرآن كر اتيبا مرور و تفحص در آ
س  شان يا تيُباهل و س  نيا جينتا. كنديم يبرر ست  نيا ازي حاك يبرر سالم  نيد كه ا  تياهم كنار در ا
ــت    يكه برا  يادي ز ــمندتر  و نيتررا مهم يمادر  ،زنان قائل اسـ زنان در كانون خانواده     نقش نيارزشـ
ر د مؤثر يفرزندان و حت يو روان يجسم  تيعامل در رشد شخص    نيگذارترتأثيرمادران را  رايز داند؛يم
 ياگســترده يهاو ســفارش ميتعال ل،يدل نيهم. بهدانديم يدر طول زندگ هاآن شــقاوت و يبختكين

به  دنيدر راه رس  هاآن راه چراغ تا است بر فرزندان آورده شده   هاآن حقوق تيرعا لزومن و راماد يبرا
 باشد. يو اخرو يويسعادت دن

 
 سعادت. ث،يمادر، اسالم، قرآن، حد كلمات كليدي:

                                                      
 شناسي تربيتي، بندرعباس، ايران.انارشد، دانشگاه شيراز، گروه رو كارشناس 1.

samira.chenari88@gmail .com 
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 آموزش مهارت تاب آوري برخودكارآمدي شيردهي مادران  تأثير
 داراي نوزاد نارس

 
 2، هاله دالوري1زرين حبيبيان

 چكيده
آميزد و متناسب با نياز  شير مادر هديه اي خدادادي است كه با عاطفه و محبت مادري در هم مي  

آوري بر آموزش مهارت تاب تأثيرشـــود. اين پژوهش با هدف بررســـي كودك و ســـن او ســـاخته مي
شد. در اين مطالعه تعداد     شيردهي مادران داراي نوزاد نارس انجام  د مادر داراي نوزا 60خودكارآمدي 

ــادفي در دو گروه مداخله و كنترل قرارگرفتند. جهت تحليل داده         ــورت تصـ ها نيز آزمون  نارس به صـ
آوري كرومر و خودكارآمدي ش پرسشنامه تابـد. ابزارهاي پژوهـه شـار گرفتـوواريانس به كـل كـتحلي

اي ظر متغيرهداري از نشيردهي دنيس، قبل و بعد از آموزش توسط مادران تكميل گرديد. تفاوت معني
نه  فاوت معني          زمي عه ت طال تداي م يد. در اب هده نگرد ــا مايش و كنترل مشـ داري در اي در دو گروه آز

شت؛ اما اين ميانگين در گروه آزمون بعد     شيردهي بين دو گروه وجود ندا ميانگين نمره خودكارآمدي 
ــان داد. با توجه به  آوري بر خودكارآمدي تابآموزش  تأثيراز چهار هفته مداخله افزايش معناداري نشـ

هزينه در جهت ارتقاي ســالمت ها به عنوان يك روش مؤثر و كمشــيردهي مادران، آموزش اين مهارت
 گردد.مادران پيشنهاد مي

 
 .شيردهي، نوزاد نارس زايمان، از پس دوره دهي، شير خودكارآمدي آوري،: تابكلمات كليدي

                                                      
 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، مشاوره، دانشجوي دكتري. يزد، ايران.1

habibian_zarrin@yahoo.com 
  كارشناس ارشد، يزد، ايران.شناسي باليني، . دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، روان2
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مادر در  ينقش وجود ؛مادرشدن يهديدر پد شناسانهيهست يكاوش
 و مرگ نشيآفر ميمفاه نييتب

 
 3كشاورز نيشه ،2يحجار محمدجواد ،1يحجار اليل

 دهيچك
 به ردف نگرش كه است ) سم يالسي ستان يگز(ا ييگرايهست  يهفلسف  در مهم مطالب از مرگ يهديپد     
ــاهراه زندگ او يوجود چارچوب ،يزندگ طول در آن ــ يتا مرگ برا يرا در ش . مرگ كنديم مياو ترس

شد،  يكيزيف يادهيپد آنكه از شيپ صادف  اما يحتم يانيپا وجود بر يخودآگاه ينوع با  يزندگ يبرا يت
 يچگونگ ،مبنا نيا بر انســان يوجود بحران نيترمهم ن،يبنابرا ؛اســت آن يبرمبنا يزندگ تيريمد و

 كيبارز از  ييالگو ،مانيزا تا يباردار آغاز از مادرشدن  ندايفر دگاه،يد نيبا مرگ است. از ا  فرد برخورد
 يبيترك مسئله نيا. است بقا يبرا تالش و مرگ برابر در ،خودآگاه صورتهب ،انسان يدوره بحران وجود

ست  ش  يفرزند ؛همان فرزند اي يگريمرگ خود و مرگ د دربرابر مادر زمانهم يخودآگاه از ا  يكه بخ
ــت. از يباردار يهاز وجود مادر در دور  ــتن نبرد  يباردار يهدور در مادر روان رو،نيااسـ همواره آبسـ

نوزاد اســت. مرگ  ايخود  يمرگ احتمال ريدرگ مان،يخود و نوزاد و در هنگام زا يمرگ و زندگ ميمفاه
ــمبل به  ،مانيزا بهشـــت در او يآزاد و يباردار يهماهورود او به برزخ نه ،يزن در بدو باردار كيسـ

سف  يريتعب ست  يدر احوال آدم يس يدگرد ينوع يفل شن از مفهوم   ييكه الگو يرييتغ .ا كوچك اما رو
سف  ص    راوجود  يفل شخ سان  به مادر تيدر قالب  ضه  ان   از وجود يمبان نييتب با مقاله نيا. كنديم عر

 . پردازديم نشيجنبه از آفر نيا يتجل در مادر نقش به ييگرايهست دگاهيد
  

    .ييگرايهست وجود، مرگ، مادرشدن، كلمات كليدي:
                                                      

 lhajjari@gmail.com             ايران.، بوشهر، گروه زبان و ادبيات انگليسي، خليج فارسدانشگاه . مربي 1
 aminhajjari@gmail.com   ايران.، كرمانشاه، هاي خارجيگروه زبان، رازيدانشگاه . دانشجوي دكتري، 2
 ايران. ، شيراز، گروه زبان و ادبيات انگليسي، يام نورپدانشگاه ارشد،  كارشناسي . دانشجوي3

shahinkeshavarz14@yahoo.com 
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هاي شخصيتي سيندخت تحليل كيفي ويژگي سيندخت، مادر خردمند؛
 ي فردوسيدر شاهنامه

 
 3سوسن سهامي، 2مريم حسيني، 1بابك حيدري

 چكيده
ي شخصيت افراد دهندهدهنده و پرورشمثابه رنگمادران، به در ادبيات ايران، بارها، عشق و ايثار

منش را بپروراند و پاك و بزرگ تواند هم انسانيبا رفتار خود ميالگويي كه  شده است؛ جامعه معرفي
توانند مي براي تحقق اين هدف واال، از چه الگوهايي زمينراستي مادران ايرانبه هم فردي زبون و ناپاك.

 اند كه آگاهانه و با علم و درايت، توانسته باشندپيروي كنند؟ آيا در فرهنگ كهن ايران، مادراني بوده

 د؟هاي ديگر شدامان فرهنگبههاي متعدد خود را به بهترين نحو به انجام برسانند؟ يا بايد دستقشن
نام ســيندخت از خردمند به بانويي هاي شــخصــيتيدر نوشــتار حاضــر تالش شــده اســت ويژگي

سي (كه قرن شاهنامه  سطوره  هاي فردو  ناي از ميراث كهي بخش عمدهدهندههايش، انتقالاز طريق ا
  بررسي و واكاوي شود. و ملي ايرانيان بوده است)، فرهنگي

ستفاده   سيندخت را     در ابتدا با ا صيتي  شخ ستان زال و رودابه   از روش تحليل روايتي، تيپ  در دا
ــپس از منظري ديگر با بهره   هاي خردمندي او را  اي، ويژگيي زمينه گيري از نظريه تعيين كرده و سـ

 ايم.آشكار نموده
 

ي فردوسي، داستان زال و رودابه، تيپ شخصيتي، تحليل كيفي،      سيندخت، شاهنامه   كليدي:كلمات 
 اي، خردمند.ي زمينهتحليل روايتي، نظريه

                                                      
 (نويسنده مسؤول)ايران. ، مرودشت، شناسيگروه روان، آزاد اسالميدانشگاه ، . كارشناس ارشد1

b.heidarei@gmail.com  
  ايران.، مرودشت، شناسيگروه روان، آزاد اسالميدانشگاه . مربي، 2

      m.hosseini1970@yahoo.com 
     ايران.، مرودشت، شناسيگروه جامعه، آزاد اسالميدانشگاه يار، . استاد3

        so.sahami@gmail.com 
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ي بين انتظار مادر از فرزندپروري و انتظار مادر از رشد بررسي رابطه 

 نوزاد در مادرانـكودك با كيفيت تعامل مادر
 

 2فردهاديان، حبيب 1ليال خبير
 چكيده

د. گيري نوزاد شكل ميها و روابط اوليهپايه و اساس سالمت روان در طول زندگي برمبناي تجربه
نوزاد كه چارچوبي ـي مادرويژه رابطهكند؛ بهاي از روابط تجربه ميصورت مجموعهنوزاد دنياي خود را به

ي بين انتظار مادر از فرزندپروري ، آزمودن رابطهبراي پيامدهاي آتي رشدي نوزاد است. هدف اين مطالعه
ي از ديدگاه نظريه ،و انتظار مادر از رشد كودك با كيفيت تعامل مادر با نوزاد است. براي اين منظور

تظار ي اننامهاجتماعي و تعامل نمادين استفاده شده است. انتظار مادر از فرزندپروري با پرسششناختي
ي نامه)، انتظار مادر از رشد نوزاد با پرسش1982فرزندپروري گيلبرت و هانسون ( والدين از خود در نقش

كودك ي تعامل مادرـنامهنوزاد با پرسشـ) و كيفيت تعامل مادر1981آگاهي از رشد نوزاد مك پي (
 گيريها از روش نمونه) سنجيده شده است. داده2008روگمن، كوك، اينوسنتي، نورمن و كريستينسن (

جفت مادر و نوزاد كه به مراكز بهداشت و درمان شهر شيراز مراجعه كرده بودند،  150دردسترس و از 
ي مادر از فرزندپروري و انتظار نوزاد براساس تجربهبيني تعامل مادرـي پيشدست آمده است. فرضيهبه

دهد كه الزم است ها نشان ميمادر از رشد كودك، با تحليل رگرسيون تأييد شده است. اين يافته
 هاي فرزندپروري به مادران آموزش داده شود. روش

�
ي ي مادر از فرزندپروري، انتظار مادر از رشد كودك، كيفيت رابطهتجربهمادر، نوزاد،  كلمات كليدي:

 .نوزادمادرـ
                                                      

  )مسؤولايران. (نويسنده شناسي باليني، دانشگاه شيراز، شيراز، ي روانادانشجوي دكتر. 1
 leilakhabir@gmail.com  

 شناسي باليني، شيراز، ايران. شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه رواندانشيار روان. 2
habib_hadianfard@yahoo.com 
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 بررسي نقش صبر مادران در پيش بيني صبر كودكان دبستاني
 

 ، 4بيديده ، فاطمه آزادي3معراج درخشان، 2، اعظم فرماني1فرهاد خرمائي
 7بيگلو، فتانه قزل6دهنو، محبوبه صيادي5زادهمرضيه صادق

 چكيده
ود. ب بيني صبر كودكان دبستاني شهر شيرازنقش صبر مادران در پيشبررسي هدف پژوهش حاضر      

 218تعداد  بودند.ها شــهر شــيراز و مادران آن دبســتانيآموزان ي دانشي آماري پژوهش كليهجامعه
شه  گيريروش نمونهبه ها و مادران آنآموز دانش آموزان با دانش. نداي انتخاب گرديداي چندمرحلهخو

ــبر كودكان و نوجوانان و مادران آن ــال در اين  تكميل مقياس ص ــبر بزرگس ها نيز با تكميل مقياس ص
ــركت كردند   پژوهش ــان داد كه بين نمره كل و   نتايج  . شـ ــبر مادران و نمره كل و   هلف مؤنشـ هاي صـ

 يهمچنين اين نتايج نشان داد كه  نمره  هاي صبر فرزندان همبستگي مثبت معنادار وجود دارد.  لفهمؤ
رخصوص  د پژوهشي كل صبر فرزندان بود. با توجه به پيشنيه   ي نمرهبيني كنندهپيش كل صبر مادر 

صبر به  سيب  هايعنوان عاملي محافظتي در رويدادنقش مثبت  شاوران و خانواده     آ سان، م شنا زا به روان
پروري بر نقش صبر مادر و اثر آن بر صبر كودك   شود در آموزش الگوهاي فرزند يشنهاد مي پدرمانگران 

 كيد نمايند.أت
 

 صبر مادران. ،صبر كودكان، صبر كلمات كليدي:

                                                      
 khormaei@shirazu.ac.ir              شناسي تربيتي، شيراز، ايران.روان. دانشيار، دانشگاه شيراز، بخش  1
                     azamfarmani3@gmail.comتهران، ايران.     ،يشناسگروه روان دانشگاه پيام نور،ي، دكتر يدانشجو. 2 

 شناسي تربيتي، شيراز، ايران. . دانشجوي دكتري، دانشگاه شيراز، بخش روان 3
merajdrakhshan@yahoo.com 

 شناسي تربيتي، آموزش و پرورش فارس، شيراز، ايران. روانكارشناس ارشد . 4 
 شناسي، كازرون، ايران. . استاديار، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، گروه روان 5

Sadeghzadeh.mr@gmail.com 
 شناسي تربيتي، شيراز، ايران.روانارشد كارشناس .  6
 شناسي تربيتي، شيراز، ايران. روانارشد كارشناس .  7
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 پرخطر نوجوانان يدر رفتارها يمادر ونديپ نيب شينقش پ يبررس
 

 2 ، مليحه رباني1خرماييفرهاد  
 دهيچك

 يهارشـها و نگانتقال ارزش و يريپذجامعه ياسـاس يهامـسياز مكان يكياد خانواده به عنوان ـنه
 گاهيجا فرهنگ ايرانيكه در  ييبوده است. از آنجا ديكأو جوان همواره مورد ت ديجد يهاجامعه به نسل

 دونيپ نيبشينقش پ يزن كانون توجه قرار گرفته اســت پژوهش حاضــر به  بررســ يو مادر يهمســر
 پرداخته است.  رازيآموز شهر شپرخطر نوجوانان دانش يو رفتارها يمادر
ــ نيا ــتگ يفيپژوهش توص ــامل كل يو جامعه آمار ياز نوع همبس ــوم دانش هيش آموزان دوم و س

ش     شهر  سال تحص   رازيمتوسطه  دختر و  200نفر ( 400شامل   يد. نمونه آماربو 1394-1395 يليدر 
سن   200 سر با محدود  شه  يريگسال) بودند كه به روش نمونه  16-17 يپ  نياز ب ايچندمرحله ياخو
ش    كي ينواح شهر  شنامه    رازيو دو آموزش و پرورش  س  پاركر و ينيوالد ونديابزار پ يهااننخاب و به پر

) پاســـخ 1388( يو احمد آباد محمدي زاده يرانينوجوانان ا يريخطرپذ اسي) و  مق1979همكاران (
 دادند. 
رخطر پ يبعد مراقبت با رفتارها نيب يو معنادار يمنف يپژوهش نشان داد كه همبستگ   نيا جهينت

عد پرخطر بر اساس ب يبه رفتارها شيبيني گرانشان داد كه رگرسيون پيش جينتا نيوجود دارد. همچن
 ينيبشيپر خطر را پ يفتارهابه ر شيگرا صورت منفيتواند به يو بعد مراقبت مدار است مراقبت معني

ضر، م      كند. شواهد حا ساس  ستنباط كرد كه پ يبر ا ننده ك ينيبشيتواند نقش پيم يمادر ونديتوان ا
شد. بر ا   پر ينوجوانان به رفتارها شيدر گرا يمهم شته با ساس، تحك  نيخطر دا  أثيرت يمادر ونديپ ميا
 نوجوانان دارد.   يها و سالمت رفتاربياز آس يريشگيدر پ ييبسزا

 
 .پرخطر، نوجوانان يرفتارها ،يمادر ونديپ :يديكل كلمات

                                                      
 )مسؤولشناسي تربيتي، شيراز، ايران. (نويسنده گروه روان دانشگاه شيراز،، دانشيار .1

  Khormaie@shirazu.ac.ir  
 شناسي، شيراز، ايران. گروه روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز، ارشد روان كارشناس. 2

Rabani_malihe@yahoo.com 
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هاي فرزندپروري مادران هاي تفكر و نگرشبين سبكبررسي نقش پيش
 بر اضطراب كودكان

 
 2رحمت بريزي، 1 فرهاد خرمائي

 چكيده
فرزندپروري در بروز و تشـــديد اضـــطراب كودكان تاكيد دارند. هاي نظري بر نقش رفتارهاي مدل     

شناختي و عقايد فرزندپروري مادر مي سبك  ضطراب  كنندهبينيتواند از پيشهاي  هاي مهم اختالالت ا

كودكان باشــد كه به طور گســترده مورد پژوهش قرار نگرفته اســت. هدف اين پژوهش بررســي نقش  
ــبك  بينيپيش ــطراب كودكان بود.   هاي فرزندپروري آن  دران و نگرشهاي تفكر ما  كنندگي سـ ها در اضـ

شاركت  ستاني       6نفر ازمادران كودكان  230كنندگان در پژوهش م سر) مراكز پيش دب ساله (دختر و پ

هاي هاي سبك اي تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه    گيري خوشه شهر شيراز بودند كه از طريق نمونه  
ست فرزندپ    سترنبرگ، فهر سال  تفكر ا ضطراب كودك      AAPI-2( نوجوان–روري بزرگ شنامه ا س ) و پر

ــپنس فرم ــتگي  ) را تكميل كردند. براي تجزيه و تحليل دادهSCAS-P( والد اس ــريب همبس ها از ض

شان داد          شد. نتايج ن ستفاده  سيون چندگانه به روش همزمان ا سون و تحليل رگر سبك  پير ي هاكه 
ني بيمثبت اضـــطراب كودك را پيشكار به شـــكل حافظهتفكرنوع دوم مادران به ويژه ســـبك تفكر م

كند. انتظارات نامناسب از كودك و فقدان همدلي نسبت به نيازهاي كودك نيز اضطراب را به شكل     مي

سبك تفكر محافظه بيني ميمثبت پيش سب و ف كند. تركيب  سبت  قدان همدلكار با انتظارات نامنا ي ن
 بيني كرده است.بهتري پيش، اضطراب را به شكل به نيازهاي كودك

 
 .هاي فرزندپروري، اضطراب كودكانهاي تفكر، نگرشسبك كلمات كليدي:

                                                      
 khormaei@shirazu.ac.ir                   شناسي تربيتي، شيراز، ايران. گروه روان، شيرازدانشگاه . دانشيار، 1
 شناسي باليني، شيراز، ايران. . كارشناس ارشد روان2



  همايش ملي جايگاه و نقش مادر
 45                               1395 شهريور ماه 29و  28 -دانشگاه شيراز                                     

 
 
 

 رانيا و اسالم تمدن و فرهنگ خيدرتار مادر گاهيجا و نقش
 

 1يابوذرخسرو
 دهيچك
ضر،  پژوهش هدف      س  حا سالم و ا  خيمادر در تار گاهينقش و جا يبرر ست  رانيفرهنگ و تمدن ا  .ا

»  والدات« ،»ياُم موس« ،»يوالدت« ،»اُم«مانند  ،صورت مفرد و جمعمختلف، به هايگونه مادر به يكلمه
بلند اســـت كه در  يمقام ينيد نشيمقام مادر در ب .آمده اســـت ميكرفراوان در قرآن ... و» امهات«و 

  نزيآغا هايســده از مانده جاي به منابع. اســت ذكرشــده خدا عبادت و اطاعت فيردقرآن هم اتيآ
  ادرمي اجتماع گاهيجا و نقش به، آني بررس  با توانيم كه است  معتبري مستندات  از ،ياسالم  حكومت

  ،مسلمانان انيم دري اسالم باور استحكام با، بعد بهي اسالم نخستي هسد از .افتي دست دوران آن در

ست ي متون انعكاس شاهد  ص    مختلف وجوه به كه ميه شان  مجموع در هاافتهي .پردازديم زن تيشخ   ن
سالم  از شيپي هاتمدن و انيادي تمام در مادر كه دهديم ست  ، درخورا سالم ا  ؛احترام بوده ا  نياما ا

 يخيتار ،پژوهشاين  روش .رسيده است   خود اوج به(ص) امبريپ يو در دوره دهيبخش  ياحترام را فزون

ست  ستان ي هادادهبر  هيكه پژوهش با تك صورت نيبد ؛ا س  با  ها،گارهن تب،اعم از كُ يخيتار منابع ،يشنا
 يدوره رانيا باستان،  رانيا دركه مادران  است  الؤس  نيا به پاسخ  دنبال به ات،يروا و ميكر قرآن اتيآ

ي گاهيجاو  نقشچه  ،ياسالم  يهاحكومت دوران تينها درو  تيدوران جاهل ،يميابراه انياد ،ياسالم 

 . اندداشتهي بشر تمدنو  فرهنگ در
 

 .رانيافرهنگ، تمدن، اسالم،  خ،يمادر، تار كلمات كليدي:
 

                                                      
 .گروه معارف، كازرون، ايراناستاديار، دانشگاه سلمان فارسي كازرون،  .1

Khosravi_abozar@kazerunsfu.ac.ir 
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 دختر ديدگاه دانشجويان مادر ازهاي ويژگي يمطالعه
 
 2، رويا طيبي1فريبا خوشبخت

 چكيده
صوير زيبايي را از او و ويژگي   كند. تمامييمهايش در ذهن فرزندان حك تالش مادر در خانواده، ت

گيرد. از اين رو، شـــناخت جايگاه مادر در ي فرزندان، در خانواده و از رفتار مادر شـــكل ميهاطرحواره
ي مادري خويش (در هايژگيوآل و پنداشــت فرد از ي وي از مادر ايدهذهن فرزند و بررســي فاصــله 

  ي آتي كمك كند.هايزيربرنامهي تصور افراد از مادر و سازروشنبه  توانديمآينده) 
سي ويژگي   مطالعههدف از  ضر برر ست؛ مادر   ي حا شاخص مادر ا طوركلي)، مادر خانواده به( هاي 

شت يا هم    به( سخگو) و نقش مادري كه فرد در آينده خواهد دا اكنون پذيراي صورت خاص مادر فرد پا
ــت.  ــركت  با اين پژوهش، در رونيا ازنقش مادري اس ــؤال كلي از افراد ش ــه س كننده رويكرد كيفي س

ي تحليل محتواي به شـيوه سـؤال  نفر از دانشـجويان) پرسـيده و سـپس متن پاسـخ به هر      60 تعداد(
مادر  هاي شاخص ها وقتي ويژگيكنندهها نشان داد كه شركت  تحليل داده استقرايي بررسي شد.   كيفي

صبوري، ويژگي نددشمر يبرمخويش را  سوزي مادر را مدنظر  ازخودگذشتگ  هايي چون  ي، مهرباني و دل
ــ ــاره مي      وقتي به ويژگي  اما تند.  داشـ بر مهرباني و  كنند عالوه  هاي خود در آينده در جايگاه مادر اشـ

سائل و روش       صي ازجمله آگاهي به م صاي شتگي به خ هاي تربيتي، آگاهي از مرز بين اقتدار و ازخودگذ
شاره       سب و آرام ا ضاي منا شتر   . درواقع آنچه از خود انتظاركننديممحبت، آگاهي از ايجاد ف دارند بي

هاي شاخص  ها نشان داد كه ويژگي عمل بر اساس آگاهي از رفتار درست است. همچنين تحليل يافته   
ــتگ يطوركلبهيك مادر  ــبور ي،ازخودگذش ــت كه اين ويژگي ص ــوزي اس  ها تقريباً باي، مهرباني و دلس

ــت اما با ويژگي ويژگي ــان اس ــت. در كل، هايي كه از خود انتظار دارند مهاي مادر خود يكس تفاوت اس
شتر از اينكه به      شدن بي شجويان معتقدند براي مادر ست كه دان سي    يهايژگيو نتايج بيانگر اين ا احسا

 ي فرزندپروري نيازمندند.ي خاص دربارههايآگاهخاص نياز داشته باشند به 
  

 

 .دانشجويان دگاهيد ل،آي مادرانه، مادر ايدههايژگيو كلمات كليدي:
                                                      

 (نويسنده مسؤول) مباني تعليم و تربيت ، شيراز، ايران.دانشيار دانشگاه شيراز، گروه  1.
 khoshbakht@shirazu.ac.ir  

 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، گروه مباني تعليم و تربيت ، شيراز، ايران.  2.
royatayeb@yahoo.com 
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يك دوره فعاليت ورزشي بر كيفيت زندگي زنان ميانسال  تأثير
 غيرورزشكار

 
 2محسن ثالثي ،1فائقه دهقاني پور

 چكيده

صه          صي ست كه خ ستي فردي و اجتماعي ا شامل بهزي هاي مثبت و منفي زندگي كيفيت زندگي 
چون سالمت جسماني، خانواده،    مسائلي رضايت از زندگي در   يدهندهنشان كند و انسان را ترسيم مي  

تحقيق حاضــر به بررســي اثر فعاليت  بنابراين، ؛آموزش، اشــتغال، ثروت، عقايد مذهبي و محيط اســت
كه  هســتندورزشــكار زن غير 45هاي تحقيق ورزشــي بر كيفيت زندگي زنان پرداخته اســت. آزمودني

ــركت كردو طور داوطلبانه به ــادفي به  طوربه هاي پژوهش دني. آزمواندههدفمند در اين تحقيق ش تص
روع تقسيم شدند. يك هفته قبل از ش    ،نفر پانزدههر گروه ، پيوسته و كنترل  و سه گروه تمرين گسسته   

سه عمليات اجرايي تحقيق، آزمودني شنا      يها در جل ضمن آ شركت كردند و  شنايي  شدن با اهداف و   آ
حل پژوهش  يت   ،مرا ــا مه  فرم رضـ ــش     ينا نه و پرسـ ها گا مه  آ ند.       ينا ندگي را تكميل كرد يت ز كيف

ــش ــتفاده اندازه منظوربه   -SF 36ي كيفيت زندگ ينامهپرسـ  گرديد؛گيري كيفيت زندگي زنان اسـ
حداكثر ضربان قلب   70تا 50اي سه جلسه با شدت    مدت هشت هفته، هفته  سپس دو گروه تمريني به 

 ها مشــابه باگيرياندازه تمامي ،هفته هشــتان دقيقه به فعاليت ورزشــي پرداختند. در پاي 90تا  60و 
كيفيت زندگي زنان را افزايش  ،آزمون انجام گرفت. نتايج نشــان داد كه يك دوره فعاليت ورزشــيپيش

 .گرددميگروه كنترل  بادر مقايسه  هاآنرضايت زندگي  بيشتر شدندهد و باعث مي
 

 .ورزشكاركيفيت زندگي، ورزش، زنان غير كلمات كليدي:

                                                      
 .بدني، شيراز، ايراننشگاه شيراز، گروه تربيتارشد دا كارشناس .١

Parsamehr91@gmail.com  
 .بدني، شيراز، ايرانگروه تربيت دانشيار دانشگاه شيراز، .2
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مادران كودكان مبتال  يجانيه  ميو تنظ يآگاهذهن ،يآورتاب يسهيمقا
 و مادران كودكان بهنجار يفعالشبي-به نقص توجه

 
 3زادهصادق هيمرض ،2يشامل اليل ،1روستا ساره

 دهيچك
سمان  عوامل      س  سهم  يفعالشيب اي توجه نقص اختالل بروز در يج  ن،يوالد نقش اما دارد؛ ياريب

سبب  ،مادران ژهيوبه س   در  ضر با هدف مقا دارد ينقش مهم اختالل نيا يشنا تاب يسه ي. پژوهش حا
 با دارندتوجه  نقص اي يفعالشيكودكان مبتال به ب كه يمادران نيب يجانيه ميو تنظ يآگاهذهن ،يآور

 مادران كودكان بهنجار انجام گرفته است.
  كنندهدارند و مراجعه يفعالشيب اي توجه نقص اختالل به مبتال كودك كهمادر  33پژوهش،  نيا در      

شكالت رفتار  هاكينيكل به ش    يو مراكز م دارند؛ يعني  بهنجار كودك كهمادر  33 با اندبوده رازيشهر 
شك روان يپروندهفاقد كودكاني كه  ستند  خاص يشناخت روان و يپز  مادران نيا. اندشده  سه يمقا ،ه

ساس بر ص  زانيم و سن  ا ساز  مادر التيتح سه آزمون تاب  شده  يهمتا   سون، يويد و كانر يآورو با 
باهم  جان، و گراس يجانيه ميتنظ اسيمق و همكاران و بائر يآگاهذهن يوجهپنج ينامهپرســـش

ــهيمقا ــده سـ ه دو گرو نيآن بود كه ب يايگو ،(مانوا) يريمتغ چند انسيوار ليآزمون تحل جياند. نتاشـ
 ســبك و) يآگاه با همراه عمل و في(توصــ يآگاهذهن يمؤلفه دو ،يآورتاب زانيم لحاظ مادران از

را  آموزش ضــرورت و شــتريب توجه لزوم پژوهش، جينتا وجود دارد. يتفاوت معنادار ،يجانيه ميتنظ
كودكان مبتال  كه يمادران يجانيه ميتنظ يهامهارت بهبود و يآگاهذهن ،يآورتاب شيمنظور افزابه

 دارد. يدر پ ،دارند يفعالشيب ايبه اختالل نقص توجه 
 

 .مادران ،يفعالشيب-توجه نقص اختالل جان،يه ميتنظ ،يآگاهذهن ،يآورتاب كلمات كليدي:
                                                      

 كازرون،   ،يشناسروان گروه كازرون، يفارس سلمان دانشگاه ،يعموم يشناسروان ارشد دانشجوي كارشناسي. 1
   Roosta.sareh@gmail.com                                                                 )مسؤول سندهي(نو .رانيا    

 .رانيكازرون، ا ،يشناسروان گروه كازرون، يفارس سلمان دانشگاه ارياستاد .2
 Lshameli29@ gmail.com 

 . رانيكازرون، ا ،يشناسروان گروه كازرون، يفارس سلمان دانشگاه ارياستاد. 3
Sadeghzadeh.mr@gmail.com 
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 انطباق بر يآگاهذهن بريمبتن يدرمانشناخت آموزش تأثير يبررس
 زانخست مادران در يمادر نقش

 
 4، امل ساكي3، خالد اصالني2فرناهيد جوادي ،1سيده زهره سجاديان

 دهيچك
 اين مســئله، از عوامل اصــلي ندارند. ينقش مادر يفايدر ا يكاف تيصــالح ،زانخســت زنان اغلب

ست. آموزش به مادران   فقدان ست  شده منجر  يفرزنديمادر يامدهايپ از يتعداد بهبود بهتجربه ا .  ا
ضر،  پژوهش انجام از هدف س  حا   انطباق بر يآگاهذهن بر يمبتن يدرمانشناخت  آموزش تأثير يبرر
ست  مادران در يمادر نقش ست  زانخ   و آزمونپس - آزمونشيپ با يتجربمهين نوع از پژوهش نيا .ا
ست  يريگيپ يدوره ست  مادران شامل  يآمار يجامعه. ا صله  با زانخ پس از  سال دو  تا ماهي دو فا

ست  مانيزا ست  مادرچهل  شامل نمونه  .ا ست  زانخ صادف  طوربه كه ا   كنترل و آزمون يهابه گروه يت
.  اســت فريجواد يانطباق نقش مادر ينامهپرســش شــامل هاداده يآورجمع ابزار. نداهشــد ميتقســ

ــنجش براي آزمونشيپ ــد. يبرا يانطباق نقش مادر ينمره س  يط ،آزمون گروه هر دو گروه اجرا ش
شت   سه ه   از پس. نمودند افتيدر را يآگاهذهن بريمبتن يدرمانشناخت  آموزش ياقهيدق120يجل
سش  ،گروه دو هر افراد بعد، ماه كي و مداخله   با هاكردند. داده ليرا تكم يانطباق نقش مادر ينامهپر
 يمداخله از پس .ديگرد ليو تحل هيتجز SPSS افزارنرم در مكرر يريگاندازهخي دو  آزمون از استفاده 

را  يدارامعن شيافزا ،گروه كنترل با مقايســه دردر گروه آزمون  يانطباق نقش مادر هايهنمر نيانگيم
شان   در زنان  يانطباق نقش مادر يارتقا بر ي،آگاهذهن بر يمبتن هايهمداخل ).≥001/0P(دهد مين

ــاوره مراكز يهمهبرنامه در  نيا ياجرا اســت؛ بنابراين،اثربخش  زانخســت   منظوربه هاكينيكل و مش
 .خواهد بود ثرؤممادران  يروان يهابيآس از يريشگيپ
 

 
 .زانخست ،يآگاهذهن ي،درمانشناخت ،يمادر نقش با انطباق كلمات كليدي:

                                                      
 اهواز،   اهواز، شاپوردانشگاه جندي مشاوره در مامايي، دانشكده پرستاري مامايي،ارشد ي كارشناسي دانشجو. 1

    sajadianjz@gmail.com               ايران. (نويسنده مسوول)                                                                  
 .اهواز، ايران اهواز، شاپوري بهداشت باروري، دانشكده پرستاري مامايي ،دانشگاه جنديا. استاديار، دكتر2
 .اهواز، ايران شناسي، دانشگاه چمران،ي مشاوره، دانشكده علوم تربيتي و روانا. استاديار، دكتر3
 ، ايران.ي آمار زيستي و بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اهوازااستاديار، دكتر. 4
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هاي اخالقي در عصر نقش مادر در حفظ سبك زندگي اسالمي و ارزش
 فناوري

 
 2، مرتضي رحيمي1سميه سليماني

 چكيده: 
ار مداران كبه دليل فناوري و تسخير فضا، مرزها و مغزها به وسيله تكنولوژي، جامعه اسالمي و دين

آل موجب تضعيف سبك دشواري دارند، زيرا تبليغ سبك زندگي غربي به عنوان سبك زندگي ايده
المي زندگي اسالمي شده، از همين رو خانواده و مادران به عنوان اولين سنگربانان سبك زندگي اس

زيرا نسل امروز به تناسب شرايط جهاني مطالبات جديدي دارند كه ناديده  ،يت دشوارتري دارندمسؤول
گي و به سبك زندفائق آمدن بر اين مشكل با پايبندي  .پذير است و نه عقالنيگرفتن آنها نه امكان

پذير است، با توجه به تأكيد اسالم بر تربيت در زمان كودكي و تشبيه كودكان هاي اسالمي امكانارزش
به زمين خالي كه مستعد هر نوع محصولي اعم از خار و گل است، بايد سبك زندگي اسالمي در دوران 

ادينه شود. در اين راستا مادران كودكي به صورتي جذاب و متناسب با شرايط روز در وجود فرزندان نه
ه ببخش و الگوي ساير اعضاي خانواده باشند، از همين رو بايد توانند الهامنقش محوري دارند كه مي

اركان هاي اسالم روي آورده و بر اساس آموزه »تربيت خانواده محور«به  »وري محورآتربيت فن«جاي 
هايي از جمله: تربيت صحيح تواند با روشا مادر ميبازسازي و تقويت شوند؛ در همين راستخانواده 

كودك، تقويت ارتباط كودك با خدا، آموزش تفكر، تقويت حس خودباوري، دوستي با فرزند، نقشي مهم 
مادر بايد  روز در اين باره مهم است.به مسائل و مشكالت  مادراندر اين خصوص ايفا نمايد؛ آشنايي 

، نقش مادر در رويارويي با مشكالت خارج از رشد فرزندان حفظ كند بودن خود را براى تربيت و مادر
محيط خانواده نيز انكارناپذير است، چنان كه امام حسين(ع) در هنگام درخواست فرمانده يزيد بر تسليم 

 .داردهاى ضد الهى باز مياند ما را از اين برنامهدامن پاك مادرانى كه ما را تربيت كردهاند: فرموده
 

 .خانواده، سبك زندگي، فناوري، مادر مات كليدي:كل

                                                      
  s.soleimani23@gmail.com      يران.كارشناس ارشد فقه و كالم اسالمي از دانشگاه شيراز، شيراز، ا .1
  mrahimi@shirazu.ac.ir                                               ، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران.. استاديار2
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هاي دلبستگي ناايمن مادر و پرخاشگري كودك با نقش سبك

 گري استرس والدگري مادرواسطه
 

 ليال شاملي1، مرضيه صادقزاده2، محبوبه افراز3
 چكيده

ــ ياتادب ــان م يپژوهش ــددر  يدينقش كل والدين هايويژگيدهد كه ينش  كاهش يا يش، افزارش
ــگري ــ ين. هدف از اكندايفا مي كودكان ميزان پرخاش ــبك يرابطه يمطالعه بررس ــتگ هايس  يدلبس

ي آماري اين جامعهبود.  انمادر گرياســترس والد گريكودك با واســطه پرخاشــگريو مادر  يمنناا
ستان  يشكودكان پ يتمام پژوهش ش  يدب ست در   يرازش  هاياز مهد كودك آنها ازنفر  183كه  يراز ا

ســـبك هاي مقياس كودكان گروه نمونه،مادران صـــورت اســـت كه ند. روش اجرا بدينتخاب شـــدان
ستگ  سترس     و )CABI( رفتارهاي انطباقي كودكانسياهه  )،ASQ( يدلب  را )PSI( والدگريشاخص ا

ستگ     يافته. يل كردندتكم سبك دلب شان داد كه  سترس والدگري   ياجتناب يها ن مادر از طريق ميزان ا
).  β= 0/56 ،P≤ 0/0001(و معنادار افزايش دهد  ثبتمصــورت  را بهكودكان  يپرخاشــگرتواند يم

 طريق سبك دلبستگي و ميزان استرس والدگري    ي مذكور قابليت تبيين پرخاشگري كودكان از نتيجه
 دهد.مادران را نشان مي

 
 .مادر هاي دلبستگي ناايمن، مادر، پرخاشگري كودك، استرس والدگريسبك كلمات كليدي:

                                                      
 (نويسنده مسؤول). شناسي، كازرون. ايراناستاديار، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، گروه روان .1

 Lshameli29@yahoo.com  
  .شناسي، كازرون، ايراناستاديار، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، گروه روان .2

Sadeghzadeh.mr@gmail.com 
  .شناسي، كازرون، ايرانكارشناس، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، گروه روان. 3

Mahbobeh.afraz90@gmail.com 
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 روايات و قرآن نگاه از مادر حقوق و مقام
 

 1محمد شريفاني
 چكيده

ترين . مهماســت برخوردار ايويژه اهميت از مادر منزلت و مقام به توجه اســالمي، فرهنگ در     
سان  يعني مخلوقات ترينكامل و برترين پرورش جايگاه ومقام مادري  ،زن يوظيفه ست  ان از  مادر. ا

 رفتار و الگوي اولين مادران. اسـت ها هنگام خطر پناه كودك در روحي، نظرمددكار و از جسـمي،  نظر
خانواده و         ندان در  يت فرز ماران ترب گاران و مع عه  كردار و اخالق براي كودك و آموز ند  جام ــت . هسـ

صومين(ع)  تربيتي هايروش از مادران الگوگيري شد  مع شرفت   باعث ر در نتيجه،  وجامعه  فرد وو پي
سالم شود. در  حقوق فرزندان مي اداي صي    حقوق نيز والدين براي دين ا شخ ست  شده  تعريف م  كه ا
ــريعي بر فرمان بودن، فطري بر عالوه  ق،حقو اين به بودن متعهد. بودن آن نيز تأكيد داردالهي و تش
  براي ار اخروي و دنيوي تنعم و سـعادت  ها،نسـل  ميان پيوند و اسـتحكام  و صـحيح  ارتباط بر عالوه
 بر، كريم قرآن. كندميمادر امتحان  يا فقدانانسان را با وجود   ،دارد. خداوند دنبالآن به يدهندهانجام

ــان كيد كرده وأت مادر ويژهبهقدرداني از زحمات والدين  ــورتبه او را  به احترام و احس  درجداگانه  ص
كرده مطرح  او،نيكي و احسـان به مادر و تجليل و شـكرگزاري از زحمات    هايموضـوع  با و آيات قالب

  اداي در ناتواني و مادران ويژهبهنيز بر اهميت و منزلت مقام والدين  معصــومين(ع) روايات در. اســت
ست.     تأكيد هاآن حقوق ساس شده ا سان، قول كريم، خفض جناح، دعا و   برا روايات، رعايت اُنس، اح

  ين،والد به احترام. است او در برابر فرزند وظايف از مادر، به آميزهمنشيني و نگاه محبت مدارا، تقدم در
شي    و احتراميبي و و عقبي دنيا در فرد شدن  متنعم  عاق و عقوبت اخروي را به ها،آن در برابر سرك
 .داشت خواهد دنبال

 

 مادر، احسان، حقوق، والدين، عاق. كلمات كليدي:
                                                      

 sharifani40@yahoo.com .              . استاديار دانشگاه شيراز، دانشكده الهيات، گروه فقه و علوم قرآن1
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 يرانيا انيپر يهاقصه در مادر يالگوكهن يتجل

 
 2بذرافشان معصومه، 1 زادهصادق هيمرض

 دهيچك
ص   به نه مادر      صل  در بلكه ،يواقع مادر يروان يهايژگيو و تيشخ سب  ا س  روان برح   يليتحل يشنا

ــوم ييالگوكهن از فرزند قيعم ثرأت ونگ،ي ــورت به موس ــت. به باور  يمثال ص ــته اس  ،ونگيمادر وابس
 و كنديم فايافراد ا يبه بلوغ روان يابيدست  ريدر مس  ياعمده ارينقش بس  اريناهش  يروين نيا يهاكنش
. دهدسوق   يادهيچيپ اريبس  يعاطف يهايناهنجار سمت  به را فرد ممكن است  يآن حت يهايفرافكن

ــتان  ،ونگي ــطوره و داس ــدهطرح يهااس ــخص،  ياهاؤير همچون زين را هافرهنگ يتمام در ش هر ش
ساس پژوهش حاضر،    نيبر هم داند؛يالگوها متظاهر كهن يبرا ياصحنه   درمادر  يالگوكهن ظهوربه ا

 هكشده  پرداخته  يابرجسته  يبخش نخست، به نمادها  در كرده است.  توجه يرانيا انيپر يهاداستان 
ابل تق يالگو زيبخش ن نيدوم رفته است. در  كاربه مادر يالگوكهن شينما يبرا ييهاداستان  نيچن در

ستان با ا  س الگو كهن نيقهرمان دا  رويارويي زن و مرد با متفاوت يالگوها بر ژهيو طور و به شده  يبرر
ستان  نيا در الگوي مادركهن ست. در هر دو    تمركز ،هادا  زيمادر ن يالگوكهن بودناليس  ،بخششده ا

 است.  مدنظر بوده
 

 .انيپر داستان مادر، يالگوكهن ونگ،ي ،يليتحل يشناسروان كلمات كليدي:
                                                      

 )مسؤولايران. (نويسنده ، كازرون، شناسيگروه روان، سلمان فارسي كازروندانشگاه يار استاد .1
Sadeghzadeh.mr@gmail.com  

 ايران. ، شيراز، گروه زبان و ادبيات فارسي، نور شيرازپيام دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد،  .2
bazrmasom@gmail.com 
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 سيندخت، مادرِ ايران زمين
 ناريا پرورش و آموزش نياديبن لتربيتي در سند تحوهايتالگوي ساخ

 
 1قيصد فرخنده

  دهيچك 
  يبررس  درخور و مهم اريبس  يهاجنبه از ،جوامع و افراد سرنوشت   و يزندگ در مادر نقش و گاهيجا     
  راندخت تيترب امروزه. است  كرده تجربهرا  ياريبس  فرود و فراز تمدن، خيتار طول در گاهيجا نيا. است 

ش  ممكن، سازوكار  نيكارآمدتر و نيتراثربخش با يمادرانگ نقش يفايا يبرا س   يچال سا ست  يا  سند  .ا
  انسان  وجود در بهيط اتيح كه خود يمركز مفهوم تحقق يبرا ،رانيا پرورش و آموزش نياديبن تحول
 نيا استمرار  ،يرانيا ياسالم  مشترك  تيمحور بر است. اين سند   برشمرده را  يژگيو چهل ،ي است آرمان

  يفارســ اتيادب و زبان به شيگرا تيتقو كنار در آن ماندگار و لياصــ يهاارزش به افتخار و فرهنگ
  .رودشمار ميبه هاارزش نيا يِاتيعمل فيتعر در نيالگوآفر يهاتيشخص   از »ندختيس «. كنديم ديتأك

  وا،محت ليتحل روش به و يفردوس  يشاهنامه  يفيتوص  يهاداده مبناي بر تا است  آن بر حاضر  يمقاله
-ياجتماع يهاتنش و خانوادهي عني ؛كالن و خُرد ســطح دو در را يشــاه يبانو نيا نقش و گاهيجا
 هب توجه تياهم و ضرورت پرورش، و آموزش انيمشتر  و انيمتول به زمانهم و كند نييتب روز، ياس يس 
  آموزاندانش تيترب در را هاآن يدانـيم توان زين و يرانياـ  ياسالم دنـتم تيوـه در ودـموج يوهاـالگ

  دهديم نشان  يآرمان انسان  يالگو با ندختيس  يتيشخص   يهايژگيو قيتطب. شود  ادآوري يرانيا دختر
  و يعباد ي واعتقاد تيترب يعني ؛اول ساحت  از ياخالق بعد ،خاص طوربه و هاساحت  شتر يب در او كه

  فردمنحصربه و زمانهم يانمونه ي،اسيسـ  ياجتماع تيتربي عني ؛دوم ساحت بعد دو هر زين وي اخالق
 . است نمونه يمادر و بانو از
 

 ،يقاخال تيترب پرورش، و آموزش نياديبن تحول سند ران،يا مادرِ ندخت،يس شاهنامه، كلمات كليدي:
 ي.اسيس و ياجتماع تيترب

                                                      
 ، ايران، كازرون ،پرورش وش آموز تيريمد ،يآموزش تيريمد ارشد كارشناس .1

Farkhondeseddigh@yahoo.com 
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 راهكارها و هاچالش ؛مادران سالمت و رانيا ياسالم يجمهور
 

 2يونديحاج سولماز ،1يجانيدر يقيصد رضايعل
 دهيچك
شر   ترين حقوقبنيادي از يسالمت       ست ب ساير حقوق به   كه ا ساس  سان  رود.شمار مي پايه و ا  يهر ان

  ،انيمنيادر. اســتتوأم با كرامت  يزندگ يالزمهكه  دســت يابد ســالمتي از حق دارد كه به ســطح
 نيتضم ي معنا سالمت مادران به  نيتضم  زيرا .برخوردار است  ياژهيو گاهيجا از مادران سالمت  نيمأت

ست جامعه  سالمت  صل  مادران، يبرا سالمت  تحقق نهيزم در. ا  شود، اصل   شته اانگ دهيناد دينبا كه يا
مادران  ســالمت تحقق. اســتاز امكانات، كاالها و خدمات ســالمت  يبرخوردار نهيزم در ضيعدم تبع

ست موانع يهمه ساختن  برطرف ازمندين س    راه سر  بر كه ي ا ستر   اطالعات و آموزش خدمات، به يد
س    هايدر حوزه سالمت  شتار به جنبه  نيدر ا .دارند قرار مثلديو تول يسالمت جن   سالمت  از ييهانو

ــ ــاره يبارور و يجنس ــوديم اش ــالمت مادران دارند يديكه نقش كل ش ــالمت  در يول ؛در س نظام س
 كه بايد به آن توجه نشده است. چنانآن رانيا ياسالم يجمهور

 
 .سالمت خدمات ض،يتبع عدم مادران، سالمت سالمت، بر حق كلمات كليدي:

                                                      
 ارشد، دانشگاه مفيد، حقوق، قم، ايران. . دانشجوي كارشناسي1

 Alirezasedighi202@yahoo.com                             
 مترجمي، دانشگاه زند، مترجمي، شيراز، ايران. . دانشجوي كارشناسي2
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 دانشور نيميسي هارمان مادردر گاهيجا و نقش

 
 2كوهنورد هيرق 1ادكوه،يص اكبر

 دهيچك

پســرفت جامعه نقش  اي شــرفتيركن مهم خانواده اســت كه در پ ي،شــناســجامعه دگاهيمادر از د     
ضوع زن توجه ز  يسنت  اتي. در ادبداردي گذارتأثير ست    ياديما اغلب به مو شده ا حد  نياما در هم؛ ن

 هبود يو فداكار ثاريا ي وكامل مهربان يهآثار، مادر نمون نيتر اســت. در ابرجســته» مادر«اندك، نقش 
ست  ضاع  ريي. با تغا شد  زينقش مادران ن ،ياجتماع او  تنافيخود را به تفرد و  يو تقدس، جا هدگرگون 

 نيكهن و نو اتينقش مادر در ادب انيتفاوت م ياز محورها يكيموضــوع  ني. اداده اســت ديجد تيهو
ست.     ،پرداخته شتر يها در خانواده و جامعه بآن نقش و زنان به د خو آثار در كهي سندگان ياز نو يكيا

ست    نيميس  شورا شور . دان سات    و عواطف انيب به دان سا شكالت  و اح ي اديز تياهم ومادران زنان م
شون   قبيل  ي ازو يهارمان، پژوهش نيا در. دهديم سرگردان   و  يسرگردان ه ريجز، سوو را از  ساربان 
مادران را با  سـنده، ينو نيكه ا اسـت  نيپژوهش ا نيمهم ا يهااز پرسـش  .مياكردهي واكاو دگاهيد نيا

ها چگونه رمان نيو متجدد در ا يو مادران سنت  دهدي نشان مي و صفات اخالق  يرفتار اتيچه خصوص  
 نيترشيدانشور ب يمادر، برا گاهيكه زنان در نقش و جا دهديپژوهش نشان م يهاافتهياند. شده ميترس
مختلف، با مهارت پردازش كرده  يهاتيمتفاوت مادران را با فرد يهاتياو شـــخصـــ .دارند را تياهم

 .است
 

 .مادر دانشور، ن،ينو اتيادب ،يسنت اتيادب كلمات كليدي:

                                                      
 ايران. ،گروه زبان و ادبيات فارسي، شيراز، علوم انسانيدانشگاه استاديار  1.

 asayad443@gmail.com 
 )مسؤول(نويسنده  جهرم، ايران. ،ارشد، گروه زبان و ادبيات فارسي كارشناس .2

   P.koohnavard@gmail.com 
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 وغ فرخزادرتصوير مادر در آيينة شعر ف
 

 3فرد، معصومه مهدوي2، مينا مساعد1اكبر صيادكوه
 چكيده

اند. در آغاز اين عنصر جامعه سهم فراواني در پيشرفت تمدن انساني داشتهزنان به عنوان نيمي از      
ي گرفت، تا اينكه از حدود صد سال پيش، در سايهار فروتري به نسبت مردان قرار ميمهم در مقام بسي

هاي فمنيستي رنگ آثار ادبي و اجتماعي و به طور كل، نگرش جامعه ها و ديدگاهمدرنيته و شيوع انديشه
اند كه با زبان شعر يا ترين نقش را در اين تحول خود زناني داشتهشايد مهم اين باره دگرگون شد. در

غ فرو«ثيرگذار ايراني در اين زمينه، أهاي تاند. يكي از شخصيتداستان و غيره داراي جايگاهي بوده
ي به ويژه آثار معاصر از در همة آثار ادب» مادر«است. بنابراين بررسي نقش زنان، به ويژه نقش » فرخزاد

در اين مقاله سعي شده كه تصوير مادر در اشعار فروغ از  .شناسي و ادبي حايز اهميت استنظر جامعه
 يهكهن يهدهد كه فروغ، چهرهاي اين پژوهش نشان ميشناسي و اجتماعي بررسي شود. يافتهننظر روا

ي پيوند خورده با طبيعت كه واكاوي آن معناي كشد. تصويرمادر را با رنگ و رويي تازه به تصوير مي
هاي اصيل انساني كه هر بار است داراي ويژگي بخشد. مادر براي وي موجودياي به مفهوم مادر ميتازه

 كند. با طرحي نو موجوديت خويش را اثبات مي
 

 شناسي و اجتماعي.فروغ، مادر، فمينيست، ادبيات معاصر، روان كلمات كليدي:

                                                      
 ak_sayyad@yahoo.com   .           دانشيار، دانشگاه شيراز، گروه زبان و ادبيات فارسي، شيراز، ايران. 1
 ي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه زبان و ادبيات فارسي، اهواز، ايران  ادانشجوي دكتر .2

     minamosaed@yahoo.com 
 .                        و ادبيات فارسي، اهواز، ايرانكارشناس ارشد زبان . 3

           minaurl@yahoo.com 
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 الملل بشرحقوق مادران از ديدگاه حقوق بين بررسي
 

 2فرزانه پورسعيد، 1فرهاد طاليي
 چكيده

ــي قرار داد. در هر زمينه   جايگاه و نقش مادران را مي         اي كه اين  توان از ابعاد گوناگون مورد بررسـ
ــت. به  ــورت گيرد، بدون ترديد نقش مادران از اهميت خاص خود برخوردار اس دليل  ژه بهويمطالعه ص

ذاري را در گتأثيرتوانند نقش و جامعه هسـتند، مي  هايي در قبال خانوادهوليتآنكه مادران داراي مسـؤ 
ــد،   ــده باش ــايد كمتر بدان پرداخته ش روابط خانوادگي و اجتماعي ايفاء نمايند. به هر حال آنچه كه ش

ست كه مادران مي  شوند تا بتوانند بهتر حقوقي ا د را هاي خويتمسؤول ثرتر ؤو م توانند از آنها برخوردار 
وزه المللي در حبه انجام رسانند. بر اين اساس هدف اصلي مقاله حاضر آن است كه با بررسي اسناد بين  

هاي گوناگون را مورد تبيين و تحليل قرار دهد. بديهي اســت كه حقوق بشــر، حقوق مادران در عرصــه
ــتند كه   ــر هس ــت در زمره ابناء بش ــي را به آن ويژگيمادران در وهله نخس ها مادر بودن جايگاه خاص

 »ودنمادر  ب«بخشيده است. بر اين اساس است كه مادران در كنار ساير حقوق انساني، به دليل ويژگي 
صي نيز برخوردار مي  سناد         از حقوق خا سناد عام و ا سي ا ضر، به برر شند. در اين چارچوب مقاله حا با

پردازد. بديهي اســت رتباط با حقوق عام و خاص مادران ميالمللي در حوزه حقوق بشــر در اخاص بين
گذاري تأثيرها به تنهايي براي ايجاد تحول الزم و اســاســي در كه شــناخت جايگاه مادران و حقوق آن

هاي الزم براي تحقق كامل هاي خانوادگي و اجتماعي كافي نبوده و بايســـتي زمينهمادران در عرصـــه
هاي مزبور باشيم. بديهي است كه در   د آثار مثبت نقش مادران در عرصه حقوق آنها فراهم گردد تا شاه 

ستيابي به چنين هدفي دولت  سازمان د شش خود را به كار برده   هاي بينها و  ستي تمامي كو المللي باي
 هاي الزم را نيز ارائه دهند.و تضمين

 
 .الملليالمللي بشر، اسناد بينحقوق مادران، حقوق بينكلمات كليدي: 

                                                      
 ) لمسؤوالملل، شيراز، ايران. (نويسنده اه شيراز، گروه حقوق عمومي و بينالملل، دانشگ. دانشيار حقوق بين1

dr_farhad_talaie@yahoo.com 
 اد اسالمي اصفهان، واحد تحقيقات، اصفهان، ايران.  الملل، دانشگاه آز. دانشجوي دكتراي حقوق بين2

f.poorsaied@gmail.com 
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 ي؛اسالم انقالبز ا پسي نقاش در مادر ريتصوي بررس
  1390 تا 1370 رانياي نقاشي هادوساالنه بهي نگاه

  
 2، سيد جواد ظفرمند1شهنيپريا فردي

 دهيچك
 در به موضــوع مادر ،انقالب از پس نقاش هنرمندان توجه زانيم شــناخت منظور به پژوهش نيا

ساالنه  ش  يهادو س     ينقا ست.  صورت گرفته ا : ست ا رو شيپ پژوهش نيا در كهيي هاالؤپس از انقالب 
ــت ــاالنه اينكه نخس ــ يهادر دوس ــو به زانيپس از انقالب به چه م ينقاش  يمنزلهبه  زن و مادر ريتص

 ،انددهيكش  ريكه در آثارشان موضوع مادر را به تصو    يهنرمندان اينكه است. دوم  شده  توجهموضوع اثر  
 ند؟اهكرد استفادهي معان انتقال منظور به يسبك هايشيگرااز چه 
  روش با و مربوط اطالعات ازي بردارشيف وي اكتابخانهي هامطالعه ازي ريگبهره با پژوهش نيا
ست.   گرفته انجامي ليتحل شان  پژوهش نياي هاافتهيا  رد درآمده شينما به آثار نيب از كه دهديم ن

است و تنها حدود  زن ريتصو از استفاده  به از موضوعات مربوط  درصد 5/10 ،ازانقالب پسي هادوساالنه 
صاص دارد. همچن    صد در 7/1 ضوع مادر اخت ستفاده از ا  نيشتر يب ،نياز كل آثار به مو ضوع در   نيا مو

                 ،هادوســاالنه در مادر موضــوع با شــده گفت آثار ارائه توانيم ،نياول بوده اســت. همچن يدوســاالنه
 ،سميونيساكسپر و سميسمبول ،سميسورئال ي،انتزاعهـميق نـمطل ي،انتزاع سميسبك خاص رئالشش در 

 .شوندي ميبندطبقه
 

 .مادر زن، ،ينقاش ،يرانيا هنر كلمات كليدي:

                                                      
 .                              دانشگاه شيراز، گروه هنر، شيراز، ايران .1

    paria_fardishahni@yahoo.com 
 .             دانشگاه شيراز، گروه هنر، شيراز، ايران .2

                               szafarmand@gmail.com 
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 يفارس شعر در مادر ريتصو
 
 ، فاطمه فالحي1محمدجواد فالحي

 دهيچك
ها را توان آنمي كه است  شده  سروده  اشعاري  مادر، ستايش  يا سوگ  در فارسي،  شعر  بررسي  در     

 ليدك جستجوي  با كه است  آن بر مقاله اينآورد.  شمار  به نقاببي و دروغبي شعرِ  ذيل عنواني همچون
ارزش بپردازد كه درقالب  توجه شـــاعران به اين موجود با يشـــاعران، به بررســـ آثار در مادر يواژه

  ككالسي  و نو از اعم هاي شعر، تمام گونهبر  يقتحق مركزيت ها نمود يافته است. آن در شعر  صورخيال 
ــاعراني و ــت كه همچنين ش ــف در اس ــوگ در يا مدح و وص  ذكرمقاله با  يناند. در امادر قلم زده س

او  هاييژگيو بيان و مادر محور با شـعر  هر يل تصـويرسـازي  و تحل يبه بررسـ  شـاعران،  از هاييمثال
ست    پرداخته شينه . شده ا س  بهمعطوف  تحقيق، يپي شاهنامه مادر در  يگاهجا يبرر  يمتوني همچون 
  شــناســيمقاله نوعي خود مقاله اين. اســتو چند شــاعر زن از مشــروطه تا امروز  ياناو راما يفردوســ
 است.  يمادر در شعر فارس يگاهجا تحليلي و توصيفي

 
 .مادرانه ،يفارس شعر مادر، الِيصورخ مادر، كلمات كليدي:

                                                      
 ايران.  مرودشت، ي آموزش و پرورش،معلم زبان و ادبيات فارسي اداره . استاد زبان و ادبيات فارسي،1

yahoo.comJ.fallahi@ 
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  خود يناهمخوان يرابطه يوسواس تيشخص اختالل ياواسطه نقش
 يجبر كودكـ  والد يرابطه تيفيك و درمان در

 
 4يمنصوره سادات صادق ، 3منصور الدن ،2يقنبر ديسع ،1يمجتهد مهسا

 دهيچك
صله  به خود، يناهمخوان       شاره  يديبا خود و آلايده خود با يواقع خود نيب يفا   يهايناهمخوان. دارد ا
) 1987 ،1989( نزيگيه خود يناهمخوان مدل. باشد داشته دنبالبه يعاطف يهايآشفتگ ممكن است يدرون
  نيا. دارد يپ در يمنف هايجانيه افراد يشناخت  يهاييبازنما چطور كه دهديم ارائه يمنسجم  هاييهفرض 

  يانجيم نقش با كودك -رمادي رابطه تيفيك و مادر در »خود يناهمخوان« يرابطه نييتع هدف با پژوهش
ص    اختالل س    تيشخ سوا   نيبد. دارند سال  هفت ريز كودككه  ي انجام پذيرفتمادران انيم در يجبريو
 روش به ،بودند سپرده  تهران شهر  يهامهدكودك به 94-93 سال  در را خود كودكان كه مادر 173 ،منظور
  آزمون خود، يناهمخوان يكپارچهي شــاخص يهانامهپرســش به و شــدند انتخاب دردســترس يريگنمونه

سخ  كودك-مادر يرابطه يابيارز اسيمق و 3لونيم يچندمحور ينيبال ستفاده  با هاداده ليتحل. دادند پا  از ا
ستگ  سون، يپ يهمب س  ليتحل ر س  ليتحل و چندگانه ونيرگر شان  هاافتهي .رفتيپذ انجام ريم  نيب هك داد ن
ص   آليدها -يواقع خود يناهمخوان   يرابطه طرد و يرگتيحماشيب كودك -مادر يتعامل يهاسبك  و يشخ
ص    يديبا -يواقع خود يناهمخوان نيب نيهمچن .دارد وجود معنادار ص    اختالل و يشخ س    تيشخ سوا -يو

  ،يشخص   آليدها -يواقع خود يناهمخوان داد نشان  ونيرگرس  جينتا. شد  مشاهده  معنادار ايرابطه زيني جبر
ص    يديبا - يواقع خود يناهمخوان نيهمچن. دينمامي ينيبشيپ را طرد و يتگريحماشيب   شنق با يشخ
شانگان  يانجيم ص   اختالل ن س   تيشخ سوا   در يتگريحماشيب يتعامل سبك  يكنندهينيبشيپ ي،جبر-يو

ــت آن از يحاك پژوهش جينتا .خواهد بود كودك -مادر يرابطه ــاخت در بايد خود يناهمخوان كه اس   س
 .رديگ قرار توجهمعرض  در شيپ از شيب ينيبال هايلهمداخ و ينظر يالگوها

 

ص    اختالل كودك، -مادر يرابطه خود، يناهمخوان كلمات كليدي: س    تيشخ سوا   ،آلايدهخود  ،يجبريو
 ي.ديبا خود

                                                      
 )مسؤولي (نويسنده ايران.، تهران، شهيدبهشتيدانشگاه مشاوره خانواده،  كارشناس ارشد .1

 mahsa.mim@gmail.com    
   .ت علمي دانشگاه شهيدبهشتي، گروه مشاوره، تهران، ايرانشناسي باليني، عضو هيأدكتراي روان .2
   .ت علمي دانشگاه شهيدبهشتي، گروه مشاوره، تهران، ايرانكارشناس ارشد مشاوره، عضو هيأ .3
    .ت علمي دانشگاه شهيدبهشتي، پژوهشكده خانواده، تهران، ايرانشناسي عمومي ، عضو هيأ. دكتراي روان4
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. 

 
 »زمين سوخته«هاي آن در رمان مادر و نمود شخصيت

 
 2مرادي ، مرضيه 1مرادي محمد

 چكيده
شك هاي اصلي، نقشي اساسي دارد. بياست كه در رويدادها و جريان مادر عنصري نهادين در جامعه     

و نقش  توان به حضور مادر، جايگاهگراي َآن، ميويژه در جريان واقعهاي فارسي، بهدر بازخواني رمان
آن و همچنين نوع نگاه نويسندگان پي برد؛ نگاهي كه برآمده از تصوير اجتماعي مادران در زمان نويسنده 

از احمد محمود و » زمين سوخته«است. در اين مقاله به روش تحليل محتوا، پس از بررسي رمان 
ند، اداستان مطرح بوده عيهاي اصلي و گاه فرعنوان شخصيتها مادران بههايي كه در آناستخراج نمونه

دهد آفريني آنان در فضاي داستان بررسي شده است. نتايج نشان ميتصوير مادر، نوع شخصيت و نقش
هشت شخصيت نسبتاً محوري در اين رمان نقش مادر دارند كه احمد محمود در پرداخت سيماي هر 

هاي اجتماعي و همچنين نقش آنان در شان در اتفاقها، متناسب با رويدادها و جايگاه مادرييك از آن
برد و نقش مادرانة هر يك از اين قهرمانان در داستان را كار ميسطح خانواده، شگردهاي متفاوتي را به

 كند.مطرح مي
 

 پردازي، خانواده.: احمد محمود، زمين سوخته، مادر، شخصيتكلمات كليدي
                                                      

      .رانيا، رازيشي، فارس اتيزبان و ادبر، دانشگاه شيراز، گروه اياستاد. 1
       momoradi@shirazu.ac.ir  

 ايران.، رازيشي، فارس اتيگروه زبان و ادب، رازيدانشگاه ش، ارشد يكارشناس يدانشجو. 2
Marziemoradi63@yahoo.com 
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 نوجوان و كودك اشعار در مادر تصوير بررسي

 شريف)يميني عباس و آبادي دولت پروين كيانوش، (محمود
 

 2مرادي ، معصومه 1مرادي محمد
 چكيده

يكي از بسترهاي بررسي تصوير و جايگاه مادر در ادبيات، اشعاري است كه با در نظر گرفتن مخاطب      
پس از بررسي  ي مادر سروده شده است. در اين مقاله به روش تحليل محتوا،كودك و نوجوان و درباره

آبادي و عباس روين دولت، پ(محمود كيانوش كسوتشعر كودك و نوجوان از سه شاعر پيش 250 حدود
ژوهش هاي اين پي توصيف آن بررسي و تحليل شده است. يافتهشريف) نوع نگاه به مادر و شيوهيميني

چون: خورشيد، آب، دريا  ي طبيعيهايدهد كه اين شاعران، در تصوير آفريني مادر به پديدهنشان مي
چنين در اين اشعار عالوه بر ستايش مقام مادري، به مفاهيمي چون دنياي كودكي ... اشاره دارند. همو

بخشي، تشويقي، هاي عاطفي، آرامشهاي مادران و نقشمشغوليها و دلآن با مادر، خستگيو ارتباط 
 داري، تربيتي و اجتماعي مادران اشاره شده است.خانه

 
 .يفشريمينيآبادي، عباس وجوان، محمود كيانوش، پروين دولت: مادر، شعر كودك و نكلمات كليدي

                                                      
 . رانيا، رازيشي، فارس اتيزبان و ادبر، دانشگاه شيراز، گروه اياستاد. 1

  momoradi@shirazu.ac.ir  
  .رانيا،  رازيشي، فارس اتيگروه زبان و ادب، رازيدانشگاه ش، ارشدي كارشناس يدانشجو. 2

.moradimasoome@ymail.com 
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 خواندنكودك و  ،رماد
 زابل) يعموم يهاكتابداران زن شاغل در كتابخانه ي:مورد ي(مطالعه

 
 1يمروت هيمرض

  چكيده
 در مطالعه به عادت پرورش و جاديا وي خوانكتاب يزمينه در ،مادر ژهيوبه ،نيوالد ليبديب نقش     

س ، كودك ش ي برك سعه در  يعموم يهاكتابخانه گاهيجا به باتوجه. ست ين دهيپو به  مادران يآگاه يتو
ضوع،   نيابعاد گوناگون ا ضر  پژوهشمو صوص  كتابداراني هاتجربه و هادگاهيد نييتب هدف با حا  درخ

ــورتآن  يارتقا  يعادت به مطالعه در كودكان و راهكارها        جاد ينقش مادران در خواندن و ا     گرفته  صـ
ست  ست كه از  يفيك ايمطالعه ،پژوهش نيا. ا ست.       قيطر ا صورت گرفته ا صاحبه    آماريي جامعهم

  با اهداده ليتحل و هيتجز. شودمي را شاملشهرستان زابل  يعموم يهازن شاغل در كتابخانه كتابداران
ستفاده  ست  شده  انجام محتوا ليتحل ازروش ا مطالعه، خواندن  يالگو مثابه به مادر همچوني موارد. ا

 به توجه ،يكتاب و مواد خواندن يهيخواندن، ته يمشخص برا و مكان (با) كودك، اختصاص زمان يبرا
 كه بودي نيمضـــام جمله از ي،خواندن موادي محتوا به و توجه يمواد خواندن ،مناســـبي ســـن گروه

سخ  صوص  انيگوپا شاره   به آن مطالعه نيا در مادران نقش درخ   لزوم بر نيهمچن كتابداران. اندكردها
 داشتند. ديتأك باره نيا در يسازفرهنگ و آموزش

 
 ي.عمومي هاكتابخانه مطالعه، به عادت ،يخوانمادران، كودكان، خواندن، كتاب كليدي:كلمات 

                                                      
         .  رانيا، زابل، يشناسدانش و اطالعات علم گروه. دانشگاه زابل، 1

       morovatim@yahoo.com 



  همايش ملي جايگاه و نقش مادر
 65                               1395 شهريور ماه 29و  28 -دانشگاه شيراز                                     

 
 
 

 
 مادر يريگدرشيب براساس فرزندان يليتحص رمولديغ رفتار ينيبشيپ

 فرزندان تيو جنس يليتحص ينقش رشته يبررس
 

 2، محبوبه فوالد چنگ1مينا مهبد
 چكيده 

ــد  ينحوه بر ثرؤم نظام نياول ،ياجتماع نهاد نيترعمده مثابه به انوادهخ        ــت افرادرش . عوامل اس
ــول  كه تحول فرزندان   ند يبر فرا ،مادر  نقش ويژهبه مختلف موجود در خانواده     خانواده ي و ثمرهمحصـ

ــتند،  ــر پژوهش. دارد اثرهس ــناخت هدف با حاض   رمولديغ رفتار بر نيوالد يريدرگشيب يرابطه ش
ص  ست شد  انجام فرزندان يليتح شيراز      308 ،پژوهش كنندگانشركت . ه ا شگاه  شجويان دان نفر از دان

  يريدرگشيب اسيو مق اندهشد  انتخاب ايچندمرحله ايخوشه  يبردارنمونه روش براساس  كه هستند 
) را تكميل كردند. 2012( مكوسير يليتحص رمولديرفتار غ اسيمق و) 2011( بوچانان و مونيل نيوالد
را  انيمصــرف مواد و تقلب دانشــجو ي وكارلاهما ،مادر يريدرگشيب كه دهدمينشــان  ليتحل جينتا

سران  و دختران نمرات نيانگيم نيهمچن. كندبيني ميپيش ص  رمولديغ رفتار در پ   گريكدي با يليتح
شد  مالحظه بارزيمادر تفاوت  يريدرگشيب نظر اما از ؛دارد يدارامعن تفاوت ست ن   ليتحل عالوهبه. ه ا

ــان  راهه كي  انسي وار ــ رمولد يمادر و رفتار غ   يريدرگشيب نمرات نيانگي م كه  دهد مينشـ   يليتحصـ
  دارد. يتفاوت معنادار يليتحص يپنج رشته در انيدانشجو

 
 ي.ليتحص رمولديرفتار غ ،يليتحص يرشته ت،يجنس مادر، يريدرگشيب كلمات كليدي:

                                                      
  .، ايرانشناسي تربيتي، شيراز، گروه رواناس ارشد، دانشگاه شيرازكارشن .1

minmah2431bod@yahoo.com 
 .      ، ايرانشناسي تربيتي، شيرازگروه روان ،دانشيار، دانشگاه شيراز .2

                 foolad.shirazu.ac.ir 
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 بين مادران شيرازي در آن با مرتبط عوامل و نفس عزت ميزان بررسي
 

 2، مرضيه مرداني1مجيد موحد
 چكيده

ــدن و ايفاي نقش ما              ــر    دري، بنيان مادري، با دو وجه مادر شـ ــل و تربيت بشـ -يعني توليد نسـ
همواره نيازمند شــرايطي ســالم از حيث فردي،    -ه خداوند زنان را اليق آن دانســت هايي كرســالت 

ــت. يكي از اين نيازمندي بر اين آيتم اســت.  مؤثرها، اعتماد به نفس و عوامل خانوادگي و اجتماعي اس
 سازگاري  اصلي  عامل عنوان به را آن متخصصان   اغلب و است  بشر  حياتي نيازهاي از يكي نفس عزت

ــيعي تواند پيامدهايپايين مي نفس عزت .گيرندمي نظر در عاطفي -اجتماعي ــته  دنبال به وس داش
شد؛ مي  ضطراب،  موجب تواندبا شار  ا سردگي  براي شديد  آمادگي و تنهايي احساس  رواني، ف و شود   اف

كانون خانواده موجبات نارضــايتي زناشــويي را فراهم آورد. با توجه به اهميت عزت    تر از همه درمهم
ــر با هدف تعيين          ــل آتي، پژوهش حاضـ نفس در كانون خانواده و در بين مادران به عنوان مربيان نسـ

مل    بانوان و عوا تا گامي در جهت آينده      بر آن انجام مي  مؤثرميزان عزت نفس  ــت  گيرد و بر آن اسـ
 له مادري بردارد و راهبردهايي براي مديريت آن پيشنهاد دهد.پژوهي مسئ

نامه مورد بررسي قرار داديم. تحليل  مادر شيرازي را به شيوه پيمايش و ابزار پرسش    600لذا تعداد      
در دو سطح توصيف و تحليل انجام شد، در سطح توصيف نتايج  SPSS 16 افزارها با استفاده از نرميافته

چنين تحليل شان متوسط است. همدرصد ميزان عزت نفس 2/69اين است كه، اكثريت مادران نشانگر 
سون، آزمون   يافته ستفاده از پير شغل   Tو  Fها با ا ست كه بين نوع  سخ  بيانگر اين ا شغل  پا گويان، نوع 

سخ           صيالت پا شتر، ميزان تح سر بي شتن تعداد پ سر، دا سر، ميزان درآمد هم شته    هم سرش، ر گو و هم
ي در باب ـ هاي دينذيرش ارزشـ اجتماعي، ميزان پـ   ي اقتصاديقومي، طبقه اءادر، منشـ ي مـ حصيلت

ــانه      ــتفاده از رسـ دار و مثبت  ه معنا هاي جمعي با عزت نفس رابط   خانواده، ميزان دينداري و ميزان اسـ
 وجود دارد. 

 
 مادري، عزت نفس، خانواده، دينداري، رسانه. كلمات كليدي:

                                                      
 mmovahed@rose.shiasu.ac.ir           شناسي، شيراز، ايران.دانشيار، دانشگاه شيراز، بخش جامعه.  1
 ).. (نويسنده مسؤولنور واحد مرودشت، مرودشت، ايرانمربي، دانشگاه پيام .  2

 mardani.marzieh@yahoo.com ، 
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 نمودهاي عملي احترام به مادر از منظر قرآنبررسي 
 

 1فاطمه نادي نژاد
 چكيده

سالم جايگاه ويژه        س كنندهكه خداوند خود اولين تكريمطورياي دارد، بهاحترام و تكريم در ا ان ي ان
ــت. چنان ــت: اس جايگاه و در بين تمام مخلوقات، والدين » 2ولقَد كرّمنَا بنَي آدم«كه در قرآن آمده اس

سناً    «تري دارند، خاص يه حسانَ بِوالد صينا اإلن صي كه    » 3و شخ و احترام به مادر در زندگي طبيعي هر 
ست؛  خود را از او دارد، ضرورتي اجتناب  ي زندگيتمام مراحل اوليه حملَته اُمه كُرهاً و وضَعتُه  «ناپذير ا

ا هدف بررســـي نمودهاي عملي احترام به والدين عنايت به اين مســـئله، ب در اين پژوهش، با». 4كُرهاً
ي واكاو تحليليطور خاص، آيات قرآن و تفاســير با روش توصــيفيتكريم مادر به طور عام و احترام وبه

. احسان و 1از پنج نشانگر و نمود اساسي است كه عبارت است از:     هاي پژوهش حاكيشده است. يافته  
سخن و 2كردن؛ نيكي شرت؛    3كالم مطلوب؛  .  سن معا ضع و فروتني؛  4. ح . دعا و طلب آمرزش، 5. توا

 شكل خاص. طور عام و مادر بهبراي والدين به
 

 نمود عملي، احترام، مادر، قرآن، والدين. كلمات كليدي:

                                                      
                ، رفسنجان، ايران. و معارف اسالمي عصر، گروه الهياتآموزشيار، دانشگاه ولي .1

       fanadi71@yahoo.com 
 .70 ،اسراء. 2
 .14 ،لقمان .3
 .15 ،. احقاف4
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 له حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسهأسي مسبرر
 

 2فر، ربابه خطيبي1مائده يدالهي 
 چكيده

ضانت        ساس نيازهاي حال و       ح سماني و تربيت وي بر ا صحت ج ست كه  نگهداري طفل به نحوي ا
آينده او و وضعيت والدين تأمين گردد. اين مسأله و اولويت هر يك از والدين در نگهداري و سرپرستي     

ــوند.ها از هم جدا ميگردد كه آنزماني مطرح مي ــهور فقها و قانون مدني ايران بر اين عقيده  شـ مشـ
تر است. حقوق فرانسه نيز سال شايسته 7سال و دختر تا  2هستند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا 

ضانت را به عنوان   ستي، واليت بر اموال كودك را نيز    » واليت ابويني«ح سرپر مطرح نموده و عالوه بر 
ــانت  گيرد. با وجود نظرات مخالف در اين زمينه   در بر مي براي مادر حق و   ، ظاهراً در اين حقوق حضـ

ترين مســأله در حضــانت، حفظ مصــلحت طفل بوده كه مد نظر   براي پدر حق و تكليف اســت. مهم
شند،      گذار نيز ميقانون صالحيت اخالقي الزم با شد. به همين دليل زماني كه هريك از والدين فاقد  با

سته     اين حق از آن شاي سلب و به فرد  ضر از  شود. مقاله ميكند، اعطا اي كه دادگاه تعيين ميها  ي حا
سي حقوق و تكاليف والدين در قبال        صراً به برر ست و مخت سي تطبيقي بهره برده ا حيث روش، از برر

 فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه پرداخته است.
 

 .تابويني، تعليم و تربي  حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، واليتكلمات كليدي: 
                                                      

 . كارشناس ارشد مديريت دولتي، دانشگاه تهران، گروه مديريت، سمنان، ايران.1
  lili.dalton@yahoo.com 

 الملل)، سمنان، ايران.بين(دامغان، گروه حقوق  الملل، دانشگاه آزاد اسالمي واحدكارشناس ارشد حقوق بين .2
 RaHamin1359@yahoo.com 
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 انسان يزندگ در مادر نقش تياهم
 

 1اشرف احمدلو
 چكيده

  لمراح نيترييابتدا از رايز ؛اســت مادران آنِ از فرزندان بر اريذگتأثير و تيترب ســهم نيشــتريب     
سان  همراه يمرب يمنزلهبه شيدايپ ستند  ان شق  مظهر ،مادر. ه ست  ثاريا و يفداكار و ع  نيباتريز او. ا

شت چشم گونه هيچ بدون را هامشقت  و هايسخت  تمام كه است  خلقت عالم در كلمه  .كنديم تحمل يدا
ست  خداوند بر زنان لطف ،بودن مادر سؤول  از ينيسنگ  بار ،لطف نيا پرتو در و ا ــيم ها آن دوش بر تــ

ست  صل  مادر قتيحق در. ا شمه    و شه ير و ا ست  كودك يسرچ س  كودك و ا   .ست ا او وجود از يانعكا
  دمتول زادهيآدم چند هر انسان فرزند. كنديم افتيدر مادر از را شيخو تيشخص ياصل  يهيسرما  كودك

  ريمس  در توانست  خواهد كه است  تيترب يواسطه  به تنها و ست ين يواقعمعناي  به انسان  اما ؛شود يم
سان  تكامل و رشد   و كرد خلق محبت و عاطفه از سرشار   يموجود را زن ،متعال خداوند .بردارد گام يان
صل  به تا نهاد آن دل در را تيترب يبردبار و صبر  س  صالح  افراد تيترب كه خود يفهيوظ نيتريا  با ت،ا
شاند  عمل يجامه ييبايشك  ست   فرزند در مادر اخالق تأثيرشنوي فرزند از مادر و  حرف. بپو به قدري ا
 هك باشند  يمادران فرض محال، بر اگر و هستند  راتيخ مبدأ مادرهاشدني نيست.   با ديگران مقايسه  كه

  .رددا انسان تيترب در را ياصل نقش مادر پسخواهند بودند.  شر مبدأ ،كنند تيترب بد رافرزند خود 
 

 .زن ت،يترب فرزند، مادر، كلمات كليدي:

                                                      
  .دانشگاه اراك، اراك، ايران بيولوژي، كارشناس.  1

iso@abfamarkazi.ir 
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 تناسلي زگيل از پيشگيري براي واكسن تزريق در آموزش تأثير
 1394 در سال 

 
 2مداركصاحب اوالد الهه ،1خاتوني اصغري اعظم

 دهيچك
 يمقاربت هايبيماري از زنان كشور ايران، در. دارد بسزايي نقش خانواده استحكام در جنسي سالمت     

 در يتناسل زگيل جمله از مقاربتي هايبيماري شيوع. كنندمي اجتناب آن بيان از و دارند اندكي آگاهي
 ستممكن ا تناسلي هايمشكل ايجاد بر عالوه ويروس اين. است افزايش به رو ايران در خصوص به و دنيا

 زا پيشگيري در آموزش نقش بررسي منظور به مطالعه اين. گردد تناسلي يناحيه سرطان ايجاد عامل
 به كنندهمراجعه هايخانم از نفر پنجاه آگاهي اي،مداخله ايمطالعه در. شده است انجام بيماري اين

 بعد د وش بررسي تناسلي زگيل پيشگيري روش و عوارض، عالئم از تبريز، الزهرا بيمارستان زنان درمانگاه
 درصد 14يعني  نفر هفت از .گرديد بررسي واكسن تزريق براي هاآن يمراجعه آموزشي، فيلم پخش از

 العاط واكسن از نفر پنج بودند، عالئم بدون كه ديگر نفر 43 از و نفر يك فقط بودند، دارعالمت كه هاخانم
 دريافت شرايط حائز كه نفر 41 از آموزش، از بعد. بودند زده واكسن درصد 4يعني  نفر دو تنها. داشتند
 آموزش .كردند مراجعه واكسن دريافت براي بعد ماه طي صد،رد 65يعني  نفر 27 بودند، واكسن
 در ستا الزم و دارد زنان آگاهي سطح افزايش در مثبتي تأثير آن پيشگيري روش و مقاربتي هايبيماري
 .  شود گنجانده مادران سالمت هايبرنامه

   
 زنان. سالمت ،HPV واكسن تناسلي، زگيل مقاربتي، هايبيماري كلمات كليدي:

                                                      
 يمركز آموزش  يپرستار  قيتحق تهيعضو كم  ،يارشد آموزش پزشك   يدانشجو  ،ييماما آموزش ارشد  كارشناس . 1

 .     رانيا، زيتبر ز،يتبر يپزشك علومدانشگاه  ز،يالزهرا تبر يدرمان
       a.asghari.kh@gmail.com    

  بريز،ت الزهرا درماني آموزشي  مركز زنان تحقيقات مركز رئيس اونكولوژي، تخصص فوق زايمان، و زنان تخصص . م2
 .رانيا، زيتبر ز،يتبر يپزشك علومدانشگاه 

 elmadarek33@yahoo.com 
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 و پس از آن يردهيمادران در دوران ش ييزناشو تيرضا زانيم يسهيمقا
 

 2مينا توانگر، 1 اعظم افشاري
 چكيده

و  يردهيمادران در دوران ش ييزناشو ياز زندگ تيرضا زانيم يپژوهش بررس نيهدف از انجام ا     
است كه به  رخواريفرزند ش يشامل مادران دارا يبود. جامعه آمار يردهيآن با پس از دوران ش سهيمقا

به  يريگدند. نمونهبو نفر 141نمودند كه مشتمل بر يشهرستان كرج مراجعه م 4مركز بهداشت شماره 
. با ديگرد نيينفر تع 103حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  ساده صورت گرفت. يروش تصادف

 يردهيو پس از دوران ش يردهيدوران ش نيدر دو نوبت ح »چيانر ييزناشو تيضار«نامه استفاده از پرسش
 ليو تحل هيتجز SPSSحاصل با نرم افزار  جي. نتاديگرد يبررس ييزناشو ياز زندگ يمنديترضا زانيم

 يردهيدر دوران ش ييزناشو ياز زندگ تيرضا زانياز آن است كه م يپژوهش حاك يهاافتهي. ديگرد
 .ابدييكاهش م

 
 .يردهيدوران ش ،ييزناشو تيمادران، رضا كلمات كليدي:

                                                      
 ايران.  ، كرج، شناسيگروه روان، مين اجتماعي البرزأعلمي كاربردي بهزيستي و ت دانشگاهمدرس، .  1

 afshariazam@yahoo.cm                                                                                           )مسؤولنويسنده (      
 ايران. ، كرج، شناسيگروه روان، مين اجتماعي البرزأتي و تعلمي كاربردي بهزيس دانشگاهمدرس، . 2 



 همايش ملي جايگاه و نقش مادر 
 1395 شهريور ماه 29و  28 -دانشگاه شيراز                                  74
 
 
 

 
 
 
 
 

پذيري شناختي با حل ي ارتباط عاطفي مادران و انعطافبررسي رابطه
 له اجتماعي دخترانأمس

 
 2محبوبه البرزي ،1عبدالرحمن انباري

 چكيده
له پذيري شناختي با حل مسأو انعطاف ي ارتباط عاطفي مادرانهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه     

آموزان دختر كالس ششم ابتدايي شهر شيراز كه با نفر از دانش 100اجتماعي دختران بود. بدين منظور 
)، 1964هيل برن، اي انتخاب شدند، مقياس جو عاطفي خانواده (تصادفي خوشه گيريروش نمونه

پذيري نامه انعطاف) و پرسش2002(ديزوريال، نزو، ميدو و اليورس،  له اجتماعينامه حل مسأپرسش
مورد تحليل  SPSSافزار ها با استفاده از نرم) را تكميل كردند و داده2010شناختي (دنيس و وندروال، 

ري پذين و انعطافهاي ارتباط عاطفي مادرار گرفتند. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين متغيرقرا
چنين بررسي رگرسيون له اجتماعي همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد و همشناختي و حل مسأ

ادران في مپذيري شناختي نشان داد كه ارتباط عاطله اجتماعي بر ارتباط عاطفي مادران و انعطافحل مسأ
 له اجتماعي در دختران است.ي حل مسأكنندهبينيي شناختي پيشپذيرو انعطاف

 
 .پذيري شناختيله اجتماعي، انعطافارتباط عاطفي مادران، حل مسأكلمات كليدي: 

                                                      
 )مسؤول(نويسنده  آموزش و پرورش ابتدايي دانشگاه شيراز.ارشد كارشناسي . دانشجوي 1

 abdorrahmananbari@yahoo.com  
 .شناسي دانشگاه شيرازدانشكده علوم تربيتي و روان . دانشيار2
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 يهاميآنز زانيم بر يهواز تيو فعال E نيتاميمل ومك مصرف هفته 12 تأثير
 يرالكليغ تيمبتال به استئاتوهپات مادران) ALT، AST، ALP( يكبد

 
 5يفتاح محمدرضا ،4يمحمد يمهد ،3ينيمع ميمر ،2انوشيفرهاد در ،1آگاه ميمر

 دهيچك
 قيتحق است. هدف يرالكليكبد چرب غ يماريب عيوس فياز ط بخشيي، رالكليغ تياستئاتوهپات يماريب     

ن مادرا يكبد يهاميآنز زانيبر م يهواز تيو فعال E نيتاميهفته مصرف مكمل و دوازده تأثير يحاضر، بررس
 يسن يبا دامنه يرالكليغ تياستئاتوهپات ماريب سي ،منظور نيهم به .ي استرالكليغ تيمبتال به استئاتوهپات

درمان با نفر)،  ده( E نيتاميمكمل و درمان با سه گروه ي انتخاب شدند و درطور تصادفسال، به 57 تا 25
 يهاشدند. گروه مينفر) تقس ده ،يهواز تيبا فعال E نيتامي(مكمل و يبيتركدرمان نفر) و  ده( يهواز تيفعال

در روز، مصرف كردند.  IU 400 زاني، به مE نيتاميهفته مكمل و دوازدهمدت به ،يبيو ترك E نيتاميمكمل و
بود،  هندياز نوع فزا يهواز تيكه شامل فعال ينيتمر يبرنامه ،يبيترك و يهواز تيفعال يهادر گروه ،نيچنهم

 ليتست وابسته و تحل tاز آزمون  استفاده ها باداده يابي. ارزشد هفته اجرا دوازدهمدت  سه جلسه در هفته و به
ه انجام شد رصدد 5 يها در سطح معنادارداده يگروهنيو ب يگروهدرون يسهيمقا يبرا ،طرفهكي انسيوار

 يهواز تي، فعالE نيتاميهر سه گروه (مكمل و مارانيسرم ب ASTو  ALT ريمقاد يگروهدرون راتييتغ .است
 يكاهش معنادار ALPاما در سطوح  ؛داشت ي)، كاهش معناداريهواز تيبا فعال E نيتاميمكمل و بيو ترك

و  E نيتاميمكمل و يهاگروه نيب ALPدر سطح  يتفاوت معنادار ،يگروهنيب يسهيمشاهده نشد. در مقا
در  ياما تفاوت معنادا ؛مشاهده شد E نيتاميبا مكمل و يبيترك يهاگروه نيب ،نيچنو هم يهواز تيفعال

 نيتاميكه مصرف مكمل و دهدمي مطالعه نشان نيا جينتا .ه استها مشاهده نشدگروه نيب ASTو  ALTسطوح 
E يالكلريغ تياستئاتوهپات يماريتواند باعث بهبود بيم يهواز تيو فعال )NASH (نيدر مادران مبتال به ا 
 شود. يماريب

 
 ي.كبد يهاميآنز ،يهواز تي، فعالE نيتاميمكمل و كلمات كليدي:

                                                      
   .رانيا شيراز، ،رازيش دانشگاهشناسي روان و تربيتي علوم دانشكده ،يورزش يولوژيزيارشد ف كارشناس .1

gmail.com @ m20agah  
  .رانيا راز،يش شناسي دانشگاه شيراز،روان و تربيتي علوم دانشكده ورزشي، فيزيولوژي اريدانش .2

daryanoosh@shirazu.ac.ir   
 .رانيا از،ريشتخصص گوارش و كبد ،  فوق گوارش وكبد قاتيمركز تحق ،رازيش يدانشگاه علوم پزشك ،اريدانش .3
 .رانياراز، شي راز،يش دانشگاه يشناسروان و يتيترب علوم دانشكده ،يآموزش يزيربرنامه و تيريمد گروه اريدانش .4
 .رانيا راز،يش وكبد، گوارش قاتيتحق مركز رازيش يدانشگاه علوم پزشك ،كبد و گوارش تخصص فوق، استاد .5
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) به تنهايي و همراه PMT( ي اثربخشي آموزش مديريت والدينمقايسه
اعتنايي در كاهش عالئم اختالل بي) AMT( با آموزش مديريت خشم

 )ODDي (مقابله
 

 2فارسي، حسين مسنن 1مريم بختياري
 چكيده

ــت كه به  اي يكي از اعتنايي مقابله   اختالل بي      اي از عنوان زيرمجموعه  اختالالت دوران كودكي اسـ
ست كه   شده هاي گوناگوني براي اين اختالل طراحيشود. درمان بندي مياختالالت رفتار ايذايي طبقه ا

ي اثربخشـي آموزش  . هدف از اين پژوهش، مقايسـه ها، آموزش مديريت والدين اسـت يكي از اين درمان
ــم، در كاهش عالئم كودكان مبتال به اختالل  مديريت والدين به تنهايي و همراه با آموزش مديريت خش

كودك بر اساس  30والدين آزمايشي است در اين پژوهش كه از نوع  شبه  اي بوده است. اعتنايي مقابلهبي
گذاري نفري جاي 15آموزان دبستاني انتخاب شده و در دو گروه  هاي شمول از ميان والدين دانش مالك

ــياهه  ــه ابزار مقياس تنيدگي والدين، س ــدند. براي غربال گروه نمونه از س ي رفتاري كودك و مقياس ش
ستفاده شد. پس   پيش ستفاده از بين تشخيص ا سياهه همان آزمون آزمون نيز با ا  ي رفتاري كودكانهاي 

ناداري را در عالئم اختالل بي        يت، هر دو گروه، بهبود مع ها فت. در ن ــورت گر له     صـ قاب نايي م اي اعت
 اما بين دوگروه، تفاوت معناداري در ميزان بهبود مشاهده نشد. ؛دادندنشان

 
 والدين، آموزش مديريت خشم.اي، آموزش مديريت اعتنايي مقابلهاختالل بي لمات كليدي:ك

                                                      
 .ت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. عضو هيأ1
 . شيراز، ايران.ي تعليم و تربيت دانشگاه شيرازي فلسفهادانشجوي دكتر .2

 farsihossein@hotmail.com 
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منظور بهبود تعامل  هاي توانمندسازي مادران بهمروري بر روش
 كودك و فرزندپروري مثبت در خانوادهمادرـ

 
 3شهروز نعمتي ،2سوسن جباري ،1حجت پيرزادي

 چكيده
مادر          مل  عا ــد            -ت يار مهمي در رشـ ــ هاي تحولي بسـ مد يا مادران، پ ندپروري  يت فرز كودك و كيف
ي ي يادگيري اجتماعي، تعامالت ناسازگارانهدنبال خواهد داشت. براساس نظريهشناختي كودكان بهروان

سازگارانه والدين و كودك  ست. بنابراين، فرض بر اين  تأثيري كودكان در بروز و تداوم رفتارهاي نا گذار ا
ــيوه ا ــت كه با تغيير ش ــازگاري آني رفتار والدين، ميس د. ها كمك كرتوان به بهبود رفتار كودكان و س

منظور بهبود تعامل مادر و كودك و هاي توانمندســـازي مادران بههدف پژوهش حاضـــر بررســـي روش
ست. براين  ستفاده   فرزندپروري مثبت در خانواده ا ساس، باا ستماتيك       از روشا سي سي مرور   ليدبا كشنا

ــايواژه در   Mother empowerment, Positive parenting, Mother-child interactionه
وجو انجام شد جست Google scholarو  Science Direct PubMed, Elsevierهاي اطالعاتي پايگاه

ــازي مادران، عموماً بر   ــان داد كه توانمندس ــتخراج و تحليل گرديد. نتايج نش و منابع و متون مرتبط اس
شكالت روان محورهاي آموزش رواني سترس فرزندپروري متمركز   اجتماعي، كاهش م شناختي و كاهش ا

ــت. براين ــاس مياس ــازي ما اس ــلي توانمندس ــالمت توان نتيجه گرفت كه خطوط اص دران بر ارتقاي س
صت   روان ست. ازاين هاي يادگيريِ مهارتشناختي و ايجاد فر طريق هاي فرزندپروي براي آنان متمركز ا
ــدي       توان به بهبود رابطه  مي ي مادر و كودك، تقويت فرزندپروري مثبت در مادران و ارتقاي محيط رشـ

ــينه توجه بادر خانواده كمك كرد. كودكان  ــالمت رواني و ي تبه تأكيد پيش جربي بر نقش و اهميت س
شــود از و كودك و ســازگاري آنان، پيشــنهاد مي هاي فرزندپروري مادران در بهبود تعامالت مادرمهارت

 استفاده شود.   هاي باليني كودكي كاربردي و اثربخش در فعاليتاين جنبه
   

 وري مثبت، خانواده.كودك، فرزندپرتوانمندسازي مادران، تعامل مادرـ كلمات كليدي:
                                                      

  ايران.، تهران، كودكان استثنايي شناسي و آموزشگروه روان، ي، دانشگاه عالمه طباطباييا. دانشجوي دكتر1
H.pirzadi@ut.ac.ir 

 ي دانشگاه شيراز، گروه كودكان استثنايي، شيراز، ايران.ا. دكتر2
 ايران.، تبريز، گروه علوم تربيتي، تبريزدانشگاه ي ا. دكتر3
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 نوزاد  -بررسي رابطه بين استرس فرزندپروري و كيفيت تعامل مادر
 در مادران

 
 4فرد، حبيب هاديان3زاده، فخري تاجيك2، فاطمه عباسي1ليال خبير

 چكيده
پايه و اساس سالمت روان در طول زندگي بر مبناي تجربيات و روابط اوليه نوزاد است. از آنجا كه      

كنند، كيفيت و پايداري روابط به ويژه اي از روابط تجربه مينوزادان دنياي خود را به صورت مجموعه
نوزاد مبنايي براي پيامدهاي آتي رشدي نوزاد است. هدف اين مطالعه آزمودن رابطه بين  -رابطه مادر

 تي اجتماعي و تعاملاسترس فرزندپروري و كيفيت تعامل مادر با نوزاد بود كه از ديدگاه نظريه شناخ
) و كيفيت 1995نمادين استفاده شد. استرس فرزندپروري با فرم كوتاه استرس فرزندپروري (ابدين، 

كودك (روگمن، كوك، اينوسنتي، نورمن و كريستينسن، -نوزاد با پرسشنامه تعامل مادر -تعامل مادر
بهداشت و درمان شيراز مراجعه كرده  جفت مادر و نوزاد كه به مراكز 150ها از ) سنجيده شد. داده2008

نوزاد بر  -بيني تعامل مادرشد. فرضيه پيش گيري در دسترس استفادهبودند، به دست آمد. از روش نمونه
ا ها نشان داد كه مادران در رابطه بشد. اين يافتهناساس استرس فرزندپروري با تحليل رگرسيون تاييد 

 دارند.   مراقبت از نوزادانشان نياز به حمايت
 

 .نوزاد-استرس فرزندپروري، كيفيت رابطه مادرمادر، نوزاد،  كلمات كليدي:

                                                      
 )مسؤولده(نويسن ايران.شناسي باليني، شيراز، شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه رواندانشجوي دكتراي روان .1

 leilakhabir@gmail.com  
 .ايرانشناسي باليني، شيراز، شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه رواندانشجوي دكتراي روان. 2

fabbasi@shirazu.ac.ir 
  ايران.شناسي باليني، شيراز، گروه روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز، دانشجوي دكتراي روان. 3

F.tajikzade@shirazu.ac.ir 
 شناسي باليني، شيراز، ايران. شناسي باليني، دانشگاه شيراز، گروه رواندانشيار روان. 4

habib_hadianfard@yahoo.com  
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 هاي اجتماعي در ايفاي نقش مادريها و تهديدهاي شبكهبررسي فرصت

 
 3رضوان ميرزايي ،2سنيشهرزاد شاه ،1نجمه دستوري

 چكيده
 نيشناسان بر اغالب روان است. يفردانيو م يعاطف يوندهايپ گذارهيخانواده، پا كيعنوان قلب  مادر به

 يبرا يشتر يمادران فرصت ب  ،در گذشته  سازد. يكودك را م ندهيارتباط مادر با فرزند آ تيفيباورند كه ك
درحالي كه مقتضــيات زندگي مدرن تغييراتي در تعامالت مادر و فرزند به  تعامل با فرزندشــان داشــتند
سي     ست. برر شته ا شان همراه دا شبكه   مي هاي آماري ن ستفاده روزانه ايرانيان از  هاي دهد كه ميانگين ا

ــت كه مادران بيش از پدران از   9اجتماعي قريب به  ــت. همچنين تحقيقات حاكي از آن اس ــاعت اس س
ستفاده مي شبكه  س  نيا از هدفكنند. هاي اجتماعي ا صت  يپژوهش برر  يهاشبكه  يدهايها و تهدفر
 يمادر چه نقشاً اساس. 1هاي اصلي اين پژوهش عبارتند از . پرسشاست  ينقش مادر يفايدر ا ياجتماع

هايي را براي ايفاي نقش مادري هاي اجتماعي چه فرصــتشــبكه. 2 كند؟مي فايدر ارتباط با فرزندش ا
 ميپارادا ؟كنديم جاديا ينقش مادر يفايا يرا برا ييدهايچه تهد ياجتماع يهاشبكه. 3؟ ندكفراهم مي

و در ارتباط  ياسناد  وهيها در ارتباط با پرسش اول به ش  داده يآورروش جمعو  است  يفيپژوهش ك نيا
و  هي. روش تجزرديگياز مادران صــورت م افتهيســازمانمهيمصــاحبه ن قيبا پرســش دوم و ســوم از طر

 است. يريتفس - يفها نيز توصيداده ليتحل
 

 .تهديدهاي تربيتي ،هاي تربيتيفرصت ،هاي اجتماعيشبكه ،نقش مادريكلمات كليدي: 
                                                      

 .رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيتارشد كارشناسي . دانشجوي 1
 dastourin@gmail.com 

 .شيراز بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه ت علميعضو هيأ. 2
 shshahsani@yahoo.com 

 .يسيانگل اتيزبان و ادب يكارشناس يدانشجو. 3
 rezvan.el.1995@gmail.com 



 همايش ملي جايگاه و نقش مادر 
 1395 شهريور ماه 29و  28 -دانشگاه شيراز                                  80
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تأملي بر جايگاه علمي و سياسي مادران پس از انقالب اسالمي ايران
 

 2آباديمحسن شفيعي سيف 1ي،ليال شامل
 چكيده

 رد انقالب از بعد در اوضاع  جايگاه مادران پيشرفت  روند ي حاضر، تحليل و تشريح  هدف اصلي مقاله      
سي    محوردو  سيا ست  علمي و  ست كه جايگاه و مقام مادر پس از      اين از .ا صلي مقاله اين ا سؤال ا رو، 

صه    سالمي ايران، در عر ست؟ نتايج     انقالب ا سي چه تغيير و تحوالتي را به خود ديده ا سيا هاي علمي و 
درصــدي  50 رشــد علمي زنان، اســالمي، انقالب پيروزي از دهد كه پسحاصــل از پژوهش نشــان مي

ست افزايش يافته  ست  حاليدر اين. ا سوادي  نرخ كه ا سالمي  انقالب از قبل زنان با  و درصد  35 حدود ا
صد  80 از بيش به آن از پس سيده  در ست  ر صه عالوه .ا صه براين، در عر ي هاي متعددي همچون عر

سي، عملي و تئوريك، در    سطح توده       سيا سي و در  سيا ساتيد  ، ايمقام نمايندگان مجلس و معلمان و ا
 ي زنان مشاهده گرديد.رأي حضور فعاالنه حق از استفاده و انتخابات در كتشر همچون

 
 مادر، انقالب اسالمي، جايگاه علمي، سياسي. كلمات كليدي:

                                                      
 ) مسؤول(نويسنده . شناسي، كازرون، ايراناستاديار، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، گروه روان. 1

Lshameli29@yahoo.com 
 ي علوم سياسي، دانشگاه ياسوج، گروه علوم سياسي، ياسوج، ايران.ادكتر. 2

 Sh.mohsen178@gmail.com 
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 هاي مادران قرآنيها و نقشبررسي ويژگي
 

 1شهرزاد شاه سني
 

 چكيده
اشتباه در آن موجب فساد و نقش مادري، مهارتي است كه در وجود زن نهاده شده است كه غفلت و      

ورد. در مادر صداقت، مهر و صفا به آاي خيرخواه و متكامل پديد ميتباهي جامعه و مراقبت از آن جامعه
هاي مادراني كه در قرآن كريم ها و نقشرسد. هدف از پژوهش، بررسي ويژگيترين درجه خود ميعالي

اند؟ : چه مادراني در قران كريم به تصوير كشيده شدهزا اند. سؤاالت پژوهش عبارتندبه تصوير كشيده شده
آوري هاي آنان چيست؟ روش پژوهش، روشي كيفي است. روش جمعها و نقشاز منظر قرآن كريم ويژگي

تفسيري است. نتايج نشان داد كه  -ها، توصيفيها اسنادي (قرآن كريم) و روش تجزيه و تحليل دادهداده
(س)،  (س)، حضرت مريم رت مريم (س) برده شده ولي مادر حضرت مريمدر قرآن كريم تنها نام حض

به تصوير كشيده (ع)،  (ع) و همسر حضرت لوط حضرت نوح (ع)، آسيه، همسر مادر حضرت موسي
اند. برخي از آنان داراي نقش مثبت و برخي داراي نقش منفي، تعدادي داراي نقش پررنگ و تعدادي شده

 هاي متعددي هستند.باشند و هر كدام از مادران داراي ويژگيداراي نفش كم رنگ مي
 

 .(ع)، آسيه (س)، مادر حضرت موسي ها، حضرت مريمها، ويژگيمادران قرآني، نقشكلمات كليدي: 

                                                      
 .تربيت، شيراز، ايران استاديار، دانشگاه شيراز، گروه فلسفه تعليم و. 1

.shshahsani@yahoo.com 
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 هاي كهن ايرانهاي مادران در قصهبررسي ويژگي
 

 2بختفريبا خوش ، 1رويا طيب
 چكيده

 هاي بعديســينه به نســلبهباورها و عقايد آن قوم اســت كه ســينهادبيات شــفاهي هر قومي بيانگر      
 هاي بعدي روشن سازد.  هاي گذشته را براي نسل  تواند عقايد نسل بررسي اين آثار مي  .شود منتقل مي

هاي كهن ايران است. رويكرد پژوهش حاضر   هاي مادران در قصه ي حاضر بررسي ويژگي  هدف از مطالعه
ا بودن شخصيت مادر، داشتن ي   به فرعي و اصلي  توجه ها بامالك تحليل داستان تحليل محتواي كيفي و 

 53هاي ايراني (رو، تمام قصــههاي ظاهري و رفتاري بوده اســت. ازايننداشــتن قدرت جادويي و ويژگي
كل  كي مثابهبه و جداگانه صورت بهاهللا مهتدي بوده، ي فضل نوشته  ،يصبح  يهاقصه قصه) كه در كتاب  

هاي ايراني، قدرت جادويي نداشتند و از  دهد كه مادران در قصه بررسي شده است. نتايج نشان مي    واحد 
و باتدبير داشــتند.  ها شــخصــيتي صــبور، دلســوز و فداكاركردند. آنقدرت طبيعي خويش اســتفاده مي

صه         هنگامي ست، همانند ق ستان ا صلي دا صيت ا شخ  زن، او فرديقلههاي بز زنگوله پا و كدو قلكه مادر 
شه     ست كه كلي سو   هاي مربوطشجاع و باهوش ا سيت زن را مانند تر و در  شكند بودن، درهم مي به جن

صه  صه    ق صيت فرعي دارد، همانند ق شخ  بودن باعثرغم فرعيعلي ور،ي كالغ و روباه و پيلههايي كه وي 
 شود.شدن شخصيت اصلي داستان ميقهرمان

 
 هاي صبحي.هاي مادران، ادبيات كهن ايران، قصهويژگي كلمات كليدي:

                                                      
  .رانيا راز،يش ،يو دبستان يدبستانشيپرورش پ و بخش آموزش راز،يدانشگاه ش ارشد، يكارشناس يدانشجو .1

royatayeb@yahoo.com 
 . رانيا راز،يش ،يو دبستان يدبستانشيپ پروش و آموزش بخش راز،يش دانشگاه ت،يترب و ميتعل يمبان اريدانش .2

khoshbakht@shirazu.ac.ir  
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  تعامالت يدر الگو يفرزندپرورو  سالمت روان مادر

 
 2مهدي رضا سرافراز 1،رگس عطارانن

 چكيده
ــت؛ اما كمتر به          تأثير ي نقش مادر و  درباره       ــده اسـ او بر فرزندان، تاكنون تحقيقات زيادي انجام شـ
شكالتش در طول زمان فرزندپروري پرداخته تنش ضوع    هاي مادر و م سي اين مو اند. اين پژوهش به برر

هايي كه اي معيوب، چگونه از نقش مادري خود و پيامشـــدن در چرخهپردازد كه مادر، در پي درگيرمي
سال مي در اين زمان ا شار رواني مي ر نفر از مادران  300به اين منظور، شود.  دارد، اثر پذيرفته يا دچار ف

     هاي ي شــيوهنامهپرســش) به 38/6معيار: و انحراف 37ســال (ميانگين:  50ا ت 18ي ســني در محدوده
ند  ــترس   و  PSI(Inventory  Style (Parenting((پروري فرز ــطراب، اسـ ــردگي، اضـ ياس افسـ   مق

Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS))(      ته ياف ند.  ــخ داد بار  پاسـ ــنجي ها پس از اعت سـ
ستفاده  ضريب هم باا سون و   از  ستگي پير سيون گام  ب ست. ن    و گام تجزيهبهتحليل رگر شده ا تايج تحليل 
شان مي  سبك فرزندپ      3بين  دهد كه ازن ستبدادي)،  روري سبك فرزندپروري (مقتدرانه و آزادگذار و ا

ستبدادي، پيش  سردگي در     ي قوي براي تجربهكنندهبينيا سترس و اف ضطراب، ا ي حاالت رواني منفي ا
اي در كنندههاي انتقال پيام در خانواده، نقش تعييندهد كه چرخهمادر اســت. اين پژوهش نشــان مي 

 ن شده است.نگر، بحث و تبييتعامل ها براساس نظريات تبادل پيام/سالمت مادر دارد. يافته
 

ي هنگر خانواده، چرخمشكالت تربيت فرزندان، فشار رواني، آسيب رواني، الگوي تعامل كلمات كليدي:
 دار.هاي مشكلتعامل

                                                      
 ايران. ، شيراز، شناسي بالينيگروه روان، شيرازدانشگاه ارشد،  كارشناسيدانشجوي  .1

narges.attaran@shirazu.ac.ir 
 ايران.، شيراز، شناسي بالينيگروه روان، شيرازدانشگاه استاديار،  .2

msarafraz@shirazu.ac.ir  
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توان كم كودك داراي مادران روان سالمت بر مثبت تفكر آموزش تأثير
 مرودشت در شهرستان ذهني

 
 2نياكورش ، مريم1آقاييعوض زهرا

 دهيچك
 يدهه يط ،گرامثبت شناسيروان رويكرد اصلي هايشاخص از يكي مثابهبه) بينيخوش( مثبت تفكر     
 پي در گرامثبت شناسيروان. داده است اختصاص خود به روان بهداشت يحوزه در ايويژه جايگاه اخير

 هدف با حاضر پژوهش .دگير بهره رواني برابر بيماري در سپري مثابه به هاانسان قوت نقاط از كه است آن
 و آزمايشي صورتبه پژوهشاين  شده است. انجام روان سالمت بر مثبت تفكر آموزش تأثير بررسي

 كودك داراي مادران آماري اين پژوهش، يجامعه. بوده است كنترل گروه با آزمون،پس و آزمونپيش
. دندش بيست نفري تقسيم  گروه دو به تصادفي صورت به است كه مرودشت در شهرستان توان ذهنيكم

. دننمو دريافت ايبرنامه كنترل گروه. دريافت كرد مثبت تفكر آموزش يبرنامه جلسه هشت آزمايش، گروه
داد در سالمت  نشان نتايج. شد استفاده (GHQ) سالمت روان ينامهپرسش از ها نيزداده گردآوري براي

 تحليل دارد. وجود معناداري تفاوت برنامه، اجراي از پس كنترل و آزمايش گروه دو بين روان و ابعاد آن،
 ,P=0.0001, df=1( آن هايمؤلفه و روانسالمت بر تفكرمثبت نقش معناداري بيانگر كوواريانس،

F=24.07( آن ابعاد و )افسردگي و كاركرد اجتماعي اضطراب، جسماني، عالئم ((P<0.02, df =1 

F=5.761) ,(P<0.0001, df=1)  (F=16.626) ), 6.767 (P<0.01, df=1, F= df=1, P<0.0001 

F=21.557)( تواندمي و است آن ابعاد و سالمت رواني بر مثبت تفكر آموزش اهميت گوياي هايافته. است 
 . شود واقع درمان مؤثر و پيشگيري براي

 
سماني،  سالمت رواني،  ،)بينيخوش( تفكر مثبت كلمات كليدي: ضطراب،  عالئم ج   اعي،اجتم عملكرد ا

 افسردگي.

                                                      
 . رانيا ،مرودشت ي،تيترب يشناسروانگروه  مرودشت، آزاد دانشگاه ،ارشد . دانشجوي كارشناسي1

z.aghaee95@yahoo.com  
 .رانيا ،مرودشت ي،تيترب يشناسروانگروه  مرودشت، آزاد دانشگاه ،ارياستاد .2

 Mayam-kouroshnia@yahoo.com  
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 در يك دهه گذشته تحليل بصري پوستر فيلم هاي ايراني با موضوع مادر
 

 2سيدجواد ظفرمند ،1معصومه فرخي
 چكيده

كوشد كه پوسترهاي فيلم با موضوع مادر را در يك دهه اخير مورد تجزيه و تحليل پژوهش حاضر مي     
، به سنجش متغيرهاي رنگ، ريخت شناسي تجزيه و تحليلدر طي اين  بصري و فرماليستي قرار دهد.

(نظير  و غيره) و بازتاب پيامي احساس پوستر همراه فرزند ،سكوت، در متفكر(مانند  احساسي تصوير مادر
-1385هاي شود. از ميان توليدات فيلم ايراني در فاصله سالو غيره) پرداخته مي شكست ،غم ،ترحم

اند. بازه زماني در اين پژوهش شامل يك دهه حوريت موضوع مادر توليد شده، تنها چهار فيلم با م1395
اين  اند. دو عدد ازها به عنوان موارد بررسي اين پژوهش در نظر گرفته شدهگذشته است. پوستر اين فيلم

باشند. لذا در مجموع تعداد پوسترهاي مورد مطالعه شش عدد چهار فيلم داراي دو پوستر مجزا مي
اند. از نتايج حاصل آمده اين گونه برداشت باشد كه به صورت جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهمي
وان پس به عن اهي. استفاده از رنگ سباشنديغالب م يفاقد عناصر بصر يرانيا ياكثر پوسترها شود كهمي
ايه بندي به عنوان پركيباصول تو غم آلود شده است.  نيسنگ يفضا جاديپوسترها موجب ا نيدر ا نهيزم

و اساس طراحي پوستر، در بسياري از پوسترها رعايت نشده است. در پوسترهاي مورد مطالعه فضايي 
دهند و يا غمگين و متفكر گردد كه يا او را در حالت سكوت نشان ميغمگين براي حضور مادر معرفي مي

در،  بازتاب غم و رنج بيشتر به چشم است. در بازتاب پيامي احساس پوسترهاي فيلم با محوريت ما
 خورد. مي

 
 پوستر، فيلم، تحليل بصري، تصوير، مادر. كلمات كليدي:

                                                      
 ايران.  ، شيراز، گروه هنر و معماري، شيرازدانشگاه پژوهش هنر، ارشد كارشناسي . دانشجوي 1

sfgraph@gmail.com 
       ايران.، شيراز، گروه هنر و معماري، شيرازدانشگاه ت علمي، . عضو هيأ2

     szafarmand@gmail.com 
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 جايگاه زن دركتب ابتدايي ايران بررسي نقش و

 
 4صغري نوروزي ، 3نظري شيوا ،2پورحبيب ملك ،1خليل فروتن

 چكيده
هاي درسي مقطع ابتدايي زن در كتاباين مقاله به بررسي ساختارهاي جنسيتي و نقش و جايگاه      
هاي پردازد. در اين تحقيق، ساختارهاي جنسيتي كه در پنج كتاب درسي دوره ابتدايي (كتابمي

اند، مورد بازتاب داشته) 1394ـ 95هاي آسماني، اجتماعي، فارسي، علوم و رياضي در سال تحصيلي هديه
ع هاي درسي مقطوضعيت ساختارهاي جنسيت در كتاب است. بخش نخست از بررسيمطالعه قرار گرفته 

ها و به روش تحليل محتوا انجام شد. مفاهيم و عباراتي كه ابتدايي با تمركز بر محتواي متون اين كتاب
ها نقش«ها استخراج و با عناويني چون كردند از متون كتابهاي جنسيتي را القا ميها يا نابرابريكليشه

، »هاي خانوادگيها و فعاليتنقش«، »هاي اجتماعي و گروهيها و فعاليتنقش«، »فردي هايو فعاليت
ها هليشبندي و تشريح شدند. ذيل هر كدام از اين عناوين، كدسته» هاارزش«، و »هاشغل«، »فضا و مكان«

در بخش دوم، محتواي  صورت آشكار و پنهان وجود داشتند نيز نشان داده شدند.هايي كه بهو نابرابري
شناسانه مورد بررسي قرار گرفتند تا با ارزيابي تصاوير، هاي زيباييها از نظر امكانات بصري و ويژگيكتاب
ويري هاي تصهاي جنسيتي چگونه در قالبها و رمزگشايي از معاني آنها نشان داده شود كه كليشهنشانه

 .شوندالقا و بازتوليد مي
 

 .كتب ابتدايي جنسيت، زن، شنق ي:كلمات كليد

                                                      
 سؤول)آزاد اسالمي المرد. (نويسنده مدانشگاه  ريزي درسي،. دكتري برنامه1

khalil_foroutan@yahoo.com 
 mehdi.noori11@yahoo.com.        اشكنان، پرورش فارس آموزش و تحقيقات آموزشي، ارشد . كارشناس2
 shiva.nnn1369@gmail.com.        اشكنان، پرورش فارس تحقيقات اموزشي، آموزش و ارشد . كارشناس3
 s.nourozi94@gmail.com.                     اشكنان فارس،پرورش  موزش و. كارشناس آموزش ابتدايي، آ4
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 رشد مختلف مراحل دراسالم  منظر از مادر يتيترب نقش
 

 3يمانيا محسن ،2يرخانيم الساداتعزت ،1فروزنده زهرا
 دهيچك
 دنقش در مراحل رش  يفايضرورت ا  داشتن  نظر در با مادر، يتيترب نقش تياهم ييشناسا   و نييتب     

  يهاچالش و هايكاست  ا،هكاهش خأل ي خواهد بود برايمناسب  يراهكارهابه  يابيدست  ساز نهيزم ،فرزند
 يعمل اتتأثير و اسالم  يتيترب يهاهيتوص  با مواجهه در ابهامات به ييگوو پاسخ  تيترب عرصة  در موجود

  ينظر يكردهايرو يبررســ ،قيتحق اين از هدفجامعه.  يتيترب يهدر حوز هاتعارض نيا از مانده جابه
 يتينقش ترب يهدربار اسالم  يهادگاهيد كه سؤال  نيا به پاسخ و  است مادر  يتينقش ترب يبارهدر اسالم 

مهم اسالم   اتياز غا ،نسل  سالمت  و نفس سالمت  از بحث كهاست   نيپژوهش ا يهيفرض  ست؟ يمادر چ
ــارع مقدس  ــت كه در تدارك آن، ش ــد يتيترب داتيتمه يتمام ،اس                 از قبل يحت ،را در تمام دوران رش

از نوع  قيتحقاين انجام  روش اســت. نظر گرفته در ...و ســتهيشــا ينيگزبر همســر ديبا تأك ،نطفه انعقاد
            يبردارشيف براســاس و ياكتابخانهياســناد اطالعات، يگردآور روش و ياديبن يهاپژوهش و يليتحل يفيتوصــ
 يبارهدر ،اسالم  يتيترب ريتداب انگريب قيحاصل از تحق  جي. نتااست اطالعات  ليتحل ي، نتيجهقيتحق يهاافتهي. است 

 .است كودك رشد نديفرا با متناسب ،فرزند رشد مراحل از كي مادر در هر يتينقش ترب
 

 .رشد مراحل اسالم، مادر، ،يتيترب نقش كلمات كليدي:
                                                      

 ايران. ، تهران، گروه مطالعات زنان، تربيت مدرسدانشگاه ي ا. دانشجوي دكتر1
sfrozandeh@yahoo.com 

 ايران.  ، تهران، گروه مطالعات زنان تربيت مدرس، دانشگاهعلمي ت. دكتري، هيأ2
 ايران. ، تهران، شناسي تربيتيگروه روان، تربيت مدرسدانشگاه علمي ت. دكتري، هيأ3
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انسوليني و بر مقاومت  HIITحجم مدت و كميك دوره تمرين كوتاه تأثير
 وزن و مبتال به ديابت نوع دو پروفايل چربي زنان دچار اضافه
 

 3انوشي، فرهاد در2ينعمت جواد ،1قدرت اليل
 چكيده

ي ديابت نوع دو است و به اين معناست كه در تعامل بين انسولين كنندهمقاومت به انسولين، مشخص     
 ديگر هورمون انسولين و آثار آن دربرابر هاسلولشود؛ بنابراين مقاومت ايجاد ميهاي هدف، و سلول

با  گليسريد و ليپوپروتئينتري ،كه در آن وجود دارد در ديابت نوع دو اختالل ليپيدي حساس نيستند.
حاضر،  پژوهشهدف از  يابد.كاهش مي ،ي باالو ليپوپروتئين با دانسيتهيافته افزايش  ،ي پاييندانسيته
بر مقاومت انسوليني و پروفايل چربي زنان دچار  HIITحجم مدت و كميك دوره تمرين كوتاه تأثيرتعيين 

نترل دو گروه ك دربيمار ديابت نوع دو،  براي اين پژوهش،بيست اضافه وزن و مبتال به ديابت نوع دو است.
روي تردميل انجام  را HIIT، و تمرين قرار گرفتند. گروه تمرين به مدت دو هفته و هر هفته سه جلسه

ساعت بعد  24و  صورت افزايش تكرارها بود. قبل از اولين جلسهدادند. اضافه بار هر دو جلسه يك بار و به
 ELISAگيري به روش بيوشيمي و آوري و براي اندازههاي خوني جمعي تمرين، نمونهاز آخرين جلسه

 گروه كنترل، كاهش معنادار بادرمقايسه تمرينهاي گروه آزمونتست مستقل پس tاستفاده گرديد. نتايج 
شان ن در بيماران مبتال به ديابت نوع دو را گلوكز و انسولين سرمي و كاهش مقاومت به انسولين ميزان

 مشاهده شد HIITدنبال به HDLو افزايش معنادار  LDL). كاهش معنادار كلسترول و ≥05/0P( داد
)05/0P≤(. لحاظ آماري معنادار نبودگليسريد بهكاهش تري ،همچنين )05/0P≤.( طوركلي نتايج به

تواند عامل مهمي در بهبود هموستاز گلوكز، مي HIITمدت پژوهش نشان داد كه يك دوره تمرين كوتاه
و مبتالبه ديابت نوع دو  وزنكاهش مقاومت به انسولين و كاهش اختالل ليپيدي در زنان دچار اضافه

 باشد.
 .، ديابت نوع دوHIIT كلمات كليدي:

                                                      
ش . 1 ش   ورزش،ي ولوژيزيفي اجوي دكتردان شگاه  شكده علوم تربيتي و روان  رازيدان سي، گروه   دان  وي بدنتيتربشنا

   .رانيا راز،يش ،ورزشي علوم
     .رانيا راز،يشي، ورزش علوم وي بدنتيتربي، گروه شناسروان وي تيترب علوم راز دانشكدهيش ار، دانشگاهياستاد. 2

 Nemati_phy@yahoo.com                                                                         ) مسؤول(نويسنده     
 .رانيا از،ريش ي،ورزش وعلومي بدنتيترب، گروه رازيش دانشگاهي شناسروان و يتيدانشكده علوم ترب ار،يدانش. 3
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 نقش مادر در پيشگيري از ترس هاي كودكان
 

 2فرهاد خرمائي، 1 سيما قيصراني
 چكيده

كودكان  ترس در باشد.ميهاي كودكان هدف اين پژوهش بررسي نقش مادر در پيشگيري از ترس     
(فيلد  دهندرشد نشان ميكودكان الگوهاي طبيعي ترس را در سرتاسر دوران  اي رشدي است.پديده

 ازصدمه ديدن و  ارتفاع خون، حيوانات، ترس از تاريكي، ).2003به نقل از فيلد، الوسون،  ،2001 وديوي
كوتاه  هااين ترسبسياري از . )1988 ،النديك هميلتون، (كينگ، هاي شايع دوران كودكي هستندترس
ه اين . بندكها را ناتوان ميشود و آنهاي خاص شديد ميترس ،در برخي كودكانبا اين حال ؛ است مدت

الزم و  ترساين موارد تشخيص و درمان  در و كندها تداخل ايجاد ميصورت كه با عملكرد طبيعي آن
رسد به نظر مي ).2001 به نقل از موريس و همكاران، ؛شناسي آمريكا(بر اساس انجمن روان استضروري 

ر اين ثر باز باب شناسايي عوامل خانوادگي مؤبررسي چنداني  با وجود رايج بودن اين مشكل در كودكان،
هاي كودكان و بررسي بندي ترسدر مقاله حاضر پس از تعريف و طبقه ها صورت نگرفته است.ترس

ه از ترس كودكان پرداخت رويكردهاي مختلف در تبيين اين پديده به بررسي نقش مادر در پيشگيري
بدين صورت كه پيشينه پژوهش در خصوص  باشد.مروري مي -اين پژوهش از نوع نظري خواهد شد.

سپس نقش  چنين نظريات مطرح در اين خصوص مورد بررسي قرار گرفته است.هاي كودكان و همترس
ادات و راهبردهايي براي كاهش . در نهايت پيشنهقرار گرفته استها مورد تحليل مادر بر اساس اين نظريه

 ارايه شده است. با محوريت مادر ترس كودكان
  

رويكرد شناختي  ويكرد يادگيري اجتماعي،رواكنش هيجاني،  ترس كودكان، مادر، كليدي: كلمات
 رفتاري.

                                                      
 ايران.، شيراز، شناسي تربيتيگروه روان، شيرازدانشگاه  .1

sima85gheisarani@gmail.com 
 ايران.، شيراز، شناسي تربيتيگروه روان، شيرازدانشگاه  2.

 khormaei@shirazu.ac.ir 
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 كيد برأدر دوران نونهالي  با ت نقش مادر در تربيت ديني فرزند

 ابعاد رشد
 

 1مرضيه كهنوجي
 چكيده 

ــت كه در آن شـــخصـــيت فرد پايهدوران كودكي از دوران      ريزي هاي مهم و مؤثر زندگي آدمي اسـ
شكل مي   مي سنين       گيرد. امروزه اين حقيقت انكارشود و  ست كه كودكان در  سيده ا ناپذير به اثبات ر

سماني نياز ندارند، بلكه اين توجه و مراقبت بايد    شد ج ر ابعاد در ديگكم، فقط به توجه و مراقبت براي ر
مل              وجودي آن عاد، عوا مدنظر قرار گيرد. اين اب عاطفي و عقالني نيز  ماعي،  عاد اجت مل اب ها شــــا

ستند. اگر تربيت فرزند بر پايه          كنندهتعيين سان ه صيت يك ان شخ سي  سا صول تربيت دي ي ا ني و ي ا
ويژه مادران، والدين، بهشناسي و مراحل رشد او نيز توجه شود، حال به اصول روانمذهبي باشد و درعين

ضر به روش توصيفي   ست.   تحليلي و ازدر امر تربيت موفق خواهند بود. پژوهش حا لحاظ نوع، كاربردي ا
ــني  يافته ــت كه نونهاالن (گروه س ــال) توانايي درك گزاره 6تا3هاي تحقيق بيانگر اين اس هاي معتبر س

ــده اســت. از مجموع ناســالم (اعتقادات، اخالقيات و احكام) را دارند كه از آ ها به تربيت ديني تعبير ش
سب     نتيجه مي هايافته صولي كه موجب طيب خاطر كودك و متنا ساس ا با  شود كه تربيت ديني بايد برا

ــد، پايه ــد او باش ــود و هم عاملي براي  ظرفيت و ابعاد رش ــحيح او ش ــود تا هم باعث تربيت ص گذاري ش
ــالت اين ادل ترين ي مادر اســت كه بيشعهده از همه بر مر خطير بيشزدگي او نباشــد. همچنين، رس

 كند.وقت را با فرزند سپري مي
  

  مادر، فرزند، دوران نونهالي، تربيت ديني، ابعاد رشد. كلمات كليدي:

                                                      
 ايران.عصر رفسنجان، گروه فلسفه و الهيات، رفسنجان، . استاديار، دانشگاه ولي1

 marzieh.kahnooji@yahoo.com 
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 ورزشكارآن در بين مادران ورزشكار و غير مقايسه سالمت روان و ابعاد

 
 3رزآور، فروزنده 2، ربابه رستمي1فاطمه محمدحسني

 چكيده
ي بدندرماني در كنار فعاليتشناسي و روانهاي گذشته توجه بسياري به مسائل رواندر طي سال     

شده است. با توجه به اختالالت روز افزون مشكالت رواني در بين بانوان و به خصوص مادران كه نقش به 
ت روان و ابعاد آن در بين مادران ي سالمسزايي در آينده جامعه دارند، پژوهش حاضر با هدف مقايسه

نفر  60جهت بررسي اثر سطح فعاليت، طراحي و اجرا گرديد. در اين پژوهش ورزشكار و غيرورزشكار، به
مت بدني و سالهاي دموگرافيك، فعاليتگيري هدفمند با استفاده از پرسشنامهصورت نمونهاز مادران به

ها استفاده گرديد. فرايند تجزيه و ستقل جهت تحليل دادههاي آماري تي مروان انتخاب شدند. از روش
انجام گرفت. نتايج تحليل آماري نشان داد  21ي نسخه SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمتحليل داده

)، اختالل در عملكرد =04/0Pهاي جسماني (كه بين مادران ورزشكار و غيرورزشكار در بعد نشانه
) تفاوت معناداري وجود داشته، كه =005/0Pي كل سالمت روان (و در نمره) =001/0Pاجتماعي (

ات سودمندي بر هاي ورزشي اثرباشد. مشاركت بانوان در فعاليتبرتري با گروه مادران ورزشكار مي
اي هگذارد. با توجه به يافته اين پژوهش شركت در فعاليتهاي فردي و تعامالت اجتماعي آنان ميجنبه

 شود.تري به مادران توصيه ميتلف به طور جديورزشي مخ
 

 سالمت روان، مادر، ورزشكار، غيرورزشكار.كليدي: كلمات 
                                                      

 Fmohamadhasani365@gmail.com .                      كارشناس ارشد رفتار حركتي دانشگاه شيراز. 1
 .شناسي دانشگاه شيرازعلوم تربيتي و روانورزشي دانشكده استاديار بخش علوم . 2

 Rostami@shirazu.ac.ir 
 شيراز. عضو هيأت علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي . 3

 Foroozandehzaravar@yahoo.com.  
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 يشناسكودك به مادر ازمنظر اسالم و روان يدلبستگ
 

  2يرازيشانيعبدالرسول هاد ،1يرازيشانيكوثر هاد
 دهيچك

ض  از      س   مكاتب روان ينظر بع سان در    يشنا سالمت روان ان و  يو كودك يدوران نوزاد اب يسال گربز، 
ستق  ارتباط ،كودك با مادر يرابطه ستگ ، اعتماد و دليزندگ يهي. اگر در دوران اولدارد ميم به مادر  يب

به يسالدر بزرگ يبستگاعتماد و دل ينهي، زمبداند شيازهاين يشود و كودك، مادر را ارضاكننده جاديا
دل جاديا يالزمه يشناس  روان علم ازنظر. داشت  خواهدسالمت روان   يسال بزرگ در فرد و ديآيوجود م

ستگ  سائل  يب ش آغوش در ليقب از يدر نوزاد، م ضا دادن بهريگرفتن مادر،  كودك  يازهاين كردنموقع و ار
 ياحكام درباره نيا تيشـده اسـت كه رعا   انيكودكان ب يبارهدر ياحكام زين ياسـالم  اتياسـت. در روا 

  اصول تيدادن مادر و رعاريشود. شيمنجر م يشناس لحاظ روان از منيا يبستگ همان هدف دل به ،نوزاد
موقع به ييگوكردن و پاسخيباز نوازش، دن،يگرفتن، بوسآغوش ، دركودك بر نهادن باي، نام زآن قواعد و

كودك  يبستگ دل يبررس  پژوهش، ني. هدف از ااست احكام  نياز هم ياهكودك، نمونه يهيمادر به گر
 است.  موضوع نيبا امتناسب اتيو روا يشناسنظر روان به مادر از

 
 . اسالم روان، سالمت ،يمادر، كودك، دلبستگ كلمات كليدي:

                                                      
   . شناسي، كازرون، ايرانشناسي، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، گروه رواندانشجوي كارشناسي روان .1

kowsarhadian@yahoo.com 
 استاديار، دانشگاه قرآن و مطالعات تطبيقي شيراز، شيراز، ايران. .2
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 (مورد دعوي حضانت) بررسي دسترسي مادران به عدالت در نظام قضايي ايران

 
 4، مهري بهار3، طوبي شاكري2، محمد فرجيها1فاطمه همدانيان

 چكيده
ام ـ دالت در نظـ ادران به عـ دالت جنسيتي، حق دسترسي زنان و مـ ي عوزهـ ادين در حـ هاي بنياز دغدغه      

با ايجاد دولت رفاه شــكل گرفت، به  1970ي پارادايمي كه از منزلهقضــايي اســت. دســترســي به عدالت، به 
سيب ويژه گروهتوانايي افراد به ستگاه هاي آ سمي براي     پذير جامعه در مراجعه به د سمي و غيرر ضايي ر هاي ق

ست مطالبه سي محدود زنان و مادران به عدالت، پديده    آن يرفتهي حق ازد ستر شاره دارد. د ي ي پيچيدهها ا
 اجتماعي و فرهنگي، هاي حقوقي، نهادي، ساختاري، اقتصاديرود كه تركيبي از نابرابريشمار مياجتماعي به

هدف اين مقاله آن اســت كه  پذير اجتماعي بيشــتر اســت.ايگاه قشــر آســيبآن بر زنان در ج تأثيراســت و 
ستفاده  شرايط دسترسي مادران به عدالت خانوادگي در ايران را بررسي و         از مطالعهباا سنادي و مصاحبه،  ي ا

شان موانع موجود را تبيين كند. يافته ست كه موانع موجود در جامعه، مادران را دهندههاي پژوهش ن  ي آن ا
به حضانت در  ي باالي اجتماعي و اقتصادي از دسترسي به عدالت خانوادگي در دعاوي مربوط    حتي در طبقه

ضايي باز مي  سائل فردي و رواني عامليت زنان را      نظام ق ضايي و م ستر جامعه، نهاد ق دارد. موانع موجود در ب
ــر در دعاو  براي مراجعه به نهادهاي حقوقي ــكايت عليه همس ــايي و طرح ش ــانت تحت قض قرار  تأثيري حض

ر كننده به دادگاه دعالوه دستگاه قضايي ايران نيز نتوانسته است حمايت الزم براي مادران مراجعه    دهد. بهمي
هاي جاري اصالح شده است و در رأي    چند قانون حضانت در ايران در سال   دعوي حضانت را فراهم آورد. هر 

ــايي نيز اعمال مي ــود؛ اما همقضـ ــت كودك چنان باشـ فتار فرهنگي و اجتماعي، تمهيدهاي الزم براي زيسـ
ــت. در اين مقاله، باتوجه      والد به  تك  ــت    همراه مادر خويش را پذيرا نيسـ يابي  به وجود موانع چندگانه در دسـ

منظور تحليل موانع اســتفاده شــده اســت. ي تالقي بهي نقطهمادران به عدالت در دعاوي حضــانت، از نظريه
ي بافتار قضــايي، اجتماعي و شــرايط و   ها نيز بيانگر آن اســت كه زنان از مجموعه مصــاحبه برايند تحليل 

ه دسترسي ب مثابه نوعي آسيب رواني به خود و مانعي درتمهيدهاي اقتصادي رضايت الزم را ندارند و آن را به  
 كنند. عدالت تلقي مي
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