


 اقدامهایدانشیوپژوهشیانجامشدهدرحوزهخانوادهوامنیت





برای حل مشکالت جامعه و برای داشتن پلیس کارآمد، علمی و  

.حرفه ای باید بر پژوهش و تحقیقات تکیه داشته باشیم  



.ناجا برای حل مسائل و مشکالت خود، باید مسیر علمی را دنبال کند   



مقتدرو
امین

برخورداراز
منابعانسانی
دانشی

یادگیرندگی
ومشارکت
پذیری
سازمانی

سیاست
گذاریو
هدفمندی
عقالیی

راهبردهاو
اقدامات
متناسببا
شرایط
محیطی

 :تحقق پلیس علمی از مسیر



 سیر تطور و تکامل ساختار دانشی پژوهشگاه

 شکل گیری و تصویب سازمان مرکز تحقیقات ناجا -1373

 مرکز تحقیقات کاربردی تخصصی در رده های ستادی ناجا 7ایجاد  -1382

 ایجاد معاونت های تحقیقات غیر صنعتی و نظارت و ارزیابی -1383

 ایجاد مرکز اسناد -1384

توسعه مراکز تحقیقات کاریردی ستادی به تمامی معاونت ها و پلیس  -1385
 شکل گیری هیات امنا –های تخصصی 

 ایجاد معاونت تحقیقات صنعتی -1386

 تغییر عنوان مرکز به سازمان –تعمیم ساختاری به تمامی استانها  -1387

 ایجاد مرکز آینده پژوهی -1388

 تغییر ساختاری سازمان و تعریف سه معاونت، دو مرکز و سه پژوهشکده -1391

 اخذ موافقت اصولی پژوهشگاه از وزارت علوم -1392

 تصویب اساسنامه پژوهشگاه توسط ستاد کل نیروهای مسلح -1393

 اخذ موافقت قطعی پژوهشگاه از وزارت علوم -1396





شمای کلی شبکه –تبیین شبکه دانشی ناجا   



ساختار کنونی –تبیین شبکه دانشی ناجا   













 حوزهبندیمطالعاتویژهدرمحیطاهدافمشترک





   کاربردی :تحقیق نوع
 08/08/95  تا 21/10/94 :اجرا سال
 :محقق
 باغ دامن مرتضی :خانوادگی نام و نام

 ارشد کارشناسی :تحصیلی مدرک              
  شناسی جامعه  :تحصیلی رشته

  
 :تحقیق ناظر
 حیدری آرمان :خانوادگی نام و نام

  
 دکتری :تحصیلی مدرک                

 

 نفر از جامعه علمی استان در شورای پژوهشی و دفتر تحقیقات کاریردی استان  160جذب و به کارگیری بیش از
 یزد

 
استفاده از جامعه علمی استان در هیئت تحریریه فصل نامه دانش انتظامی یزد 
 
انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی پژوهشی 
 
 مناسبت های علمی، هفته پژوهش،  )متجلی سازی دستاوردهای علمی پژوهشی ناجا در محیط علمی کشور

 ...(نمایشگاه مطبوعات و 
 
حمایت و تشویق جامعه علمی کشور به دانشی پلیسی از مسیر برگزاری جند دوره همایش علمی. 
 
 توسعه تعامالت علمی با مراکز علمی ودانشگاهی به منظور بهره گیری از قابلیت های علمی استان  

 بخشی از دستاوردهای توسعه شبکه علمی فرماندهی انتظامی استان یزد





 تحقیق
(طرح)  

 عملکرد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی یزد
 تاکنون 1388از سال 

 ترجمه و تالیف
 کتب تخصصی

(عنوان)  

 ترجمه و تولید
 مقاله علمی

(عنوان)  

 همایش

 هم اندیشی،
 سخنرانی

و میزگرد   

 حمایت از
 پایان نامه

 تفاهم نامه های
 عملیاتی شده

60 36 142 4 

136 56 32 



 سال مجری عنوان طرح ردیف

1 
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد و ارائه 

 مدل کاربردی جهت بهبود آن
 1396 پیام مجلسی

 1396 افراسیابی حسین فرا تحلیل تحقیقات و مقاالت حوزه خانواده و امنیت 2

 1396 علیرضا افشانی آسیب شناسی خانه ها و خانواده های شهر یزد در برابر خطر سرقت از منزل 3

 1396 ابوالفضل باغبان شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش بدحجابی در زنان و دختران شهر یزد 4

5 
تشخیص وجود عوامل بزهکاری ( تلگرامی)پیاده سازی اولین سامانه هوشمند 

 نوجوانان درخانواده و اجتماع

محمدجلیل 

 عبداهلل زاده
1396 

 گزیده طرح های حوزه خانواده و امنیت



 گزیده طرح های حوزه خانواده و امنیت

 سال مجری عنوان طرح ردیف

 بررسی ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه و تاثیر آن بر جامعه از منظر حقوقی 6
سید محسن 
 حکمتی مقدم

1395 

 1395 مرتضی دامن باغ های شهر یزد بررسی رابطه انسجام خانواده و احساس امنیت اجتماعی در بین خانواده 7

8 
بررسی نقش ساختار خانواده، هیجان خواهی و خودکارآمدی اجتماعی در 
 پیش بینی استفاده آسیب زا از فضای مجازی در بین جوانان شهر یزد

 1395 ابوالفضل دهقان

 1395 عباس عسگری ندوشن آینده پژوهی مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده و امنیت 9

 1394 وزیری شرعیاتیرضا  بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد خانواده و نقش آن در امنیت اجتماعی شهر یزد 10



 گزیده طرح های حوزه خانواده و امنیت

 سال مجری عنوان طرح ردیف

11 
بررسی نقش خانواده و پلیس در کاهش آسیب های ناشی از وابستگی فرد به 

 در یزد( موبایل و اینترنت)تکنولوژی های ارتباطی جدید 
 1394 عصمت صالحی

 (ا یزد.ا.مطالعه موردی ف)شناسائی و ارائه مدل تعادل کار و خانواده ویژه نیروی انتظامی  12
امیرحسین یاوری 

 بافقی
1394 

 بررسی نقش مهاجرین و خانواده های آنان در بروز جرم در شهر یزد 13
  علی رضا
 حیدرنژاد

1393 

 1393 امید عیسی نژاد های اخالقی در جوانان شهر یزد بررسی رابطه ساده و چندگانه کارکرد خانواده با رشد شایستگی 14

 1392 حامد آقاباقری بررسی رابطه ابعاد سبک زندگی اسالمی با سالمت روان نوجوانان پسر 15



 گزیده طرح های حوزه خانواده و امنیت

 سال مجری عنوان طرح ردیف

16 
مطالعه ارتقاء سالمت روانی و کارایی خانواده مبتنی برآموزه های فرهنگ اسالمی 

 و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی

  -فاطمه مصطفائی 

 احمد سوری
1392 

 1390 مرضیه منتظری بررسی عوامل اجتماعی خانوادگی موثر بر فرار دختران از منزل در شهر یزد 17

18 
بررسی ادراک و انتظارات خانواده های مناطق سه گانه شهر یزد از امنیت اجتماعی 

 و عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر آن

  –اعظم مقیمی 

 بی فاطمه حسینی زادهبی 
1390 

19 
های بهزیستی خانواده های کارکنان نیروی  بررسی و تعیین وضعیت شاخص

 انتظامی استان یزد و تأثیر آن بر عملکرد شغلی آنها
 1390 ابراهیم مسعودنیا



 پایان نامه های حمایت شده در حوزه خانواده و امنیت

 سال مجری پایان نامهعنوان  ردیف

1 
بازنمایی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در روابط فرازناشویی در بین زوجین 

 شهر یزد با تأکید بر شبکه های اجتماعی مجازی موبایل

مجتبی صالحی 
 وزیری

1395 

 1394 مسعود فتحی اجتماعیامنیت نفوذ شبکه های اجتماعی در نهاد خانواده و تأثیر آن بر  2

 1394 مهناز فرقانی (شهر یزد: مطالعه موردی)مقایسه بین نسلی احساس امنیت اجتماعی در خانواده   3

 1394 محمد شریفی مطالعه مردم شناسی نقش خانواده در تربیت فرزندان با تأکید بر امنیت اجتماعی 4



 پایان نامه های حمایت شده در حوزه خانواده و امنیت

 سال مجری پایان نامهعنوان  ردیف

نسرین فرحانی دره  تبیین زمینه ها و نحوه مواجهه زنان با اعتیاد به مواد مخدر در شهر یزد 5

 حسین افراسیابی -

1393 

اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر سازگاری زناشویی و خودتنظیمی هیجانی  6

 زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر یزد

 1392 ابوالفضل شیرمردی

مقایسه نگرش افراد مطلقه و غیر مطلقه نسبت به تأثیر تعامل خانواده و  7

 ماهواره بر بروز پدیده طالق در شهر یزد

 1392 محمدرضا مزیدی

 1392 شهاب کارگر نقش پیشگیری خانواده مدار در افزایش امنیت 8



 کتاب های حوزه خانواده و امنیت

 سال مولف کتابعنوان  ردیف

 1396 فریبا شایگان خانواده، جهانی شدن و آسیب های اجتماعی 1

 1396 مهدی توالیی معنی و ماهیت طالق از دیدگاه معتادان 2

دانشگاه یزد، معاونت  دانش در حوزه مطالعات ویژه خانواده و امنیتآورد  ره 3
 پژوهش و فناوری

1396 

 1394 داود دعاگویان اقتصاد، خانواده و امنیت عمومی 4



 کتاب های حوزه خانواده و امنیت

 سال مولف کتابعنوان  ردیف

 بررسی و شناسایی سازمان ها، نهادها و تشکّل های مرتبط با خانواده 5
مرکز مطالعات اجتماعی 

 اقتصادی جهاد دانشگاهی یزد
1394 

 1393 دفتر تحقیقات کاربردی مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی خانواده و امنیت 6

 1393 دفتر تحقیقات کاربردی مجموعه مقاالت برگزیده نخستین همایش ملی خانواده و امنیت 7

 1392 مجتبی ستوده -هاشم عزیزی  حجاب بستر خانواده و امنیت 8



 کتاب های حوزه خانواده و امنیت

 سال مولف کتابعنوان  ردیف

 کتابنامه خانواده 9
 مرکز مطالعات اجتماعی اقتصادی 

 دانشگاهی یزدجهاد 
1392 

 1392 سید جواد موسوی مددکاری اجتماعی و خشونت خانواده 10

 1392 منصور طرفداری خانواده در اقلیت های مذهبی ایران 11

 1392 جواد منظمی تبار خانواده، آینده پژوهی و امنیت 12



 کتاب های حوزه خانواده و امنیت

 سال مولف کتابعنوان  ردیف

 وضعیت خانواده در ایران و راهکارهای تحکیم آن 13
  –حسین افراسیابی 

 تقی زادهعلیرضا 
1391 

 خبره شناسی خانواده 14
مرکز مطالعات اجتماعی 

 اقتصادی جهاد دانشگاهی یزد
1391 

 1391 زارعی محمودآبادیحسن  پیشگیری از طالق و جدایی 15

16 
مجموعه دستورالعمل هایی در خصوص تحقیق و رسیدگی به 

 خشونت های خانوادگی
 1390 نعیم یاوریمجید 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح   

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

پژوهشگر  استاد ناظر زمان  

1396سال   پیام مجلسی اردجانی محمدعلی کریمی 

توصیف دقیق ویژگی های هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابطط خطانوادگی   . جامعه سالم در گرو سالمت خانواده می باشدخانواده اصلی ترین جزء اجتماع بوده و دستیابی به : چکیده

در میان عوامل تأثیرگذار بر سالمت روانی انسان هطا، خطانواده نقطش بسطیار     .  لذا برای بهبود وضع اجتماع، تالش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم ترین مسئله می باشد. موجود در جامعه است

هدف این پژوهش شناسطایی و اولویطت   . گیردمی ریشه بسیاری از نابهنجاری های روانی و رفتاری انسان ها در خانواده است و درعین حال بسیاری از پیشرفت های بشر نیز از خانواده نشأت . مهمی دارد

در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال هایی چون؛ چه عواملی بر تحکیم بنیطان خطانواده در   . بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد و ارائه مدلی کاربردی برای بهبود آن است

تحقیطق  . ل نهایی بنیان خانواده قرار می گیرند؟ هسطتیم مد استان یزد از دید مردان، زنان و هر دوی آن ها موثر هستند؟ اولویت بندی این عوامل از دید افراد چگونه است؟ کدام یک از این عوامل در

( مطرد /زن)بدین صطورت کطه ابتطدا بطا افطرادی      . است هدهحاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با استفاده از منابع کتابخانه ای، مصاحبه و مشا

بر اساس عوامل و زیرعوامل پرسشنامه های مقایسه زوجی به صورت معمطولی و فطازی طراحطی گردیطد کطه نطر        . مصاحبه شد سپس از میان مصاحبه ها، عوامل موثر شناسایی و دسته بندی گردید

عوامل و زیرعوامل، از دید مطردان، زنطان   ( اولویت گذاری غیرخطی فازی میخاییلوف)با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معمولی و فازی . بدست آمد 0.1سازگاری برای پرسشنامه ها کوچکتر از 

. محاسطبه شطد   0.872سپس پرسشنامه ای بر اساس عوامل طراحی گردید، که از لحاظ روایی مورد تایید متخصصین قرار گرفت و پایایی آن نیز با آلفای کرونبا  . و هردوی آن ها اولویت بندی گردید

سطپس  . پرسشنامه در استان یزد توزیع و جمطع آوری گردیطد   384بر این اساس . جامعه آماری این پژوهش استان یزد و نمونه آماری نیز خانواده های بدون مشکل، دارای مشکل و جدا شده هستند

. عامل شناسایی شده در مدل هطای نهطایی جطای گرفتنطد     19بر این اساس تمامی . با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه و شبکه عصبی به مدل سازی عوامل موثر بر بنیان خانواده پرداخته شد

استان یطزد ارایطه   سپس به سوال های پژوهش پاسخ داده شد و در پایان نیز پیشنهادهایی جهت تحکیم بنیان خانواده در . است% 78.6و شبکه عصبی % 76.5دقت مدل رگسیون لجستیک چندگانه 

 .گردید



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده مستخرج از مصاحبه ها

 معیار اصلی

 شغلیعوامل-3 اقتصادیعوامل-2 جنسیعوامل-1

 زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار

عدم تامین جنسی 
عدم تمکین جنسی 
عدم رضایت جنسی 
سرد بودن روابط جنسی 
سوء استفاده جسمانی 
اختالالت جنسی 
عدم توافق در مسائل جنسی و زناشویی 

عدم تامین نیاز رفاهی 
عدم پرداخت نفقه 
مهریه 
 (، رهن، مستقلای اجاره)وضعیت مسکن 

 (پایین، متوسط، باال)وضعیت اقتصادی 

میزان درآمد خانواده 
مشکالت مالی و اقتصادی 
ندادن خرجی 
فقدان حمایت اقتصادی 
نارضایتی از وضعیت اقتصادی 
عدم همراهی زن و شوهر در مسائل اقتصادی 

مشکالت شغلی 
بیکاری 
سطح شغل پایین 
 (رسمی پیمانی،قراردادی، )وضعیت اشتغال 

تعهد افراطی به کار 
(خانگی، بیرونی)اشتغال زنان 
ثبات نداشتن شغلی همسر 
وضعیت شغلی والدین 
ساعت کاری 
شیفت کاری 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده مستخرج از مصاحبه ها

 معیار اصلی

 عواملاعتیادی-6 اختالالترفتاری-5 عواملادراکی-4

 زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار

عدم تفاهم 

تصور مثبت از پیامدهای طالق 
زوجین جسمانی در کنار هم، عاطفی جدا از یکدیگر 
نبود احترام و گذشت در زوجین 
بی توجهی به همسر 
توجه زیاد یکی از زوجین به همسر 
تنها بودن زن 
کراهت زن و مرد از یکدیگر 
فقدان عشق 
عدم تامین نیازهای عاطفی 
عدم همراهی و همدلی 
عدم گذراندن وقت با یکدیگر 
تنفر 
های ارتباطی و رفتاریضعف در مهارت 
نادیده گرفتن نظرات یکدیگر 
عدم عالقه به یکدیگر 
عدم درک همسر 
عدم فرصت کافی برای تفریح با یکدیگر 
عدم احساس آرامش 

خشونت فیزیکی 

تخریب اموال 
فحاشی 
بدرفتاری 
مشکل با فرزندان 
مشکالت روانی 
تحقیر 
خشونت فیزیکی از سوی همسر 
داشتن توهمات منفی نسبت به یکدیگر 
عدم اعتماد 
عدم تعادل روحی و روانی 
ظن و بدبینیسوء 
وسواس 
عوامل اخالقی 

مشروبات الکلی 
مواد مخدر 
سیگار 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده مستخرج از مصاحبه ها

 معیار اصلی

 عدمتجانس-9 عواملجمعیتی-8 ازدواجمجدد-7

 زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار

صیغه 

ازدواج مجدد 
بعدی/مشکالت با فرزندان همسر قبلی 

(مدت ازدواج)هم  تعداد سنوات زندگی در کنار 

داشتن فرزند و تعداد آن 
نداشتن فرزند 
ازدواج در سنین پایین 
وجود اختالف سنی بین زوجین 
 ناخواسته، عدم میل به بچه دار  )بچه دار شدن

 (شدن

خانوادگی 

زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، لیسانس، فوق  )تحصیالت
 (لیسانس، دکتری

تفاوت فرهنگی 
اختالف اجتماعی 
تفاوت فردی 
اختالف نظر در اعتقادات مذهبی 
تفاوت عقاید زوجین 
اختالف سلیقه بین زوجین 
اختالف نظر در تعیین محل سکونت 
عدم توافق اخالقی 
نداشتن سازگاری 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده مستخرج از مصاحبه ها

 معیار اصلی

 عواملشخصیتی-12 شیوهازدواج-11 دخالتاطرافیان-10

 زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار
دخالت دوستان 
هادخالت خانواده 
دخالت اقوام،خویشان، نزدیکان 
اختالف خانوادگی 
مشکل با خانواده همسر 
هادلبستگی به خانواده 
هانارضایتی از خانواده 
زندگی با خانواده مرد 
رابطه خویشاوندی با همسر، فامیلی 
الگوپذیری دختر از مادر 

سنتی 
عاشقانه 
(عدم عالقه)اجباری 
غیابی 
ازدواج تحمیلی 
نسنجیده 
عدم شناخت کافی از یکدیگر 
انتخاب نادرست همسر 

 

تعصب 
حسودی 
ناسازگاری 
پذیریعدم مسئولیت 
بازیرفیق 
خساست 
جوییانتقام 
بندی به خرافاتپای 
مدگرایی 
پوشش و ظاهر ناآراسته همسر 
عدم رعایت بهداشت فردی 
عدم تغییر پذیری همسر 
شیوه نادرست تربیتی 
عدم بلوغ فکری و عاطفی 
(اختالف)عدم توانایی حل مساله 
های شخصیتینارضایتی از ویژگی 
مقایسه شدن 
گیریغر زدن و بهانه 
دهن ینی 
پایین آمدن آستانه تحمل 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده مستخرج از مصاحبه ها

 معیار اصلی

 برآوردهنشدنانتظاراتزوجین-15 تغییرماهیتنقشزن-14 بیبندوباری-13

 زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار

زنا 
خیانت 
دروغ گویی 
پنهان کاری 
دزدی 
تهدید به قتل 
سابقه دوستی و ارتباط قبل و بعد از ازدواج 
کاهش میزان حضور زن و مرد در خانه 
متواری بودن همسر 
زندانی بودن همسر 
عدم تعهد به ازدواج و خانواده 
رنگ شدن احساس تعلق به خانوادهکم 
های دینیکم رنگ شدن پایبندی به ارزش 
کم رنگ شدن کنترل و نظارت اجتماعی 
دیر آمدن همسر به منزل 

استقالل خواهی 
چندبخشی شدن نقش زن 
درآمد باالتر زن نسبت به مرد 
تغییر در ساختار هرم قدرت خانواده 
سلطه زن بر شوهر 

 

سفرهای متعدد 
عدم توجه به خواسته یکدیگر 
عدم مشورت در زندگی 
کاهش غیرت ناموسی 
برآورده نشدن انتظارات زوجین 
انتظارات و توقعات نابه جا از یکدیگر 
ایده آل سازی ناموجه و مردساالری 
برآورده نشدن انتظارات نقش همسری 
اختالفات داخلی 
بندی به قول و قرارهای مقرر شده قبل و  عدم پای

 بعد از ازدواج
ترس از درخواست نیاز از همسر 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده مستخرج از مصاحبه ها

 معیار اصلی

 عواملقبلازازدواج-19 عواملفناوری-18 عواملمحیطی-17 عواملجسمی-16

 زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار زیرمعیار

ناباروری 

های جنسیبیماری 
خواب و استراحت 
ورزش و تفریح 
  نظافت و بهداشت اعضای
 بدن
عقیم بودن 
نازایی 
بیماری جسمی 

زندانی بودن مرد 

دریافت حمایت اجتماعی 
امکان انجام تفریحات مشترک 
های دوستانگروه 
جذابیت و امکانات محیط 
وجود طالق در خانواده های دوطرف 

عدم حمایت خانواده از طالق 
حمایت اقتصادی والدین از زوجین 
مشکالت خانواده زوجین 
مهاجرت 
 (سنتی، مدرن، تظاهری)نوع سبک زندگی 
نارضایتی از وضعیت موجود زندگی 
موقعیت اجتماعی 
محیط نامناسب اجتماعی 
شکستن قبح طالق 

اینترنت 

تلفن همراه 
ماهواره 
رایانه 
تلگرام،  ) های اجتماعیشبکه

اینستاگرام، فیسبوک، واتس آپ، افزایش  
خیانت به همسر، افزایش طالق، بی حجابی، 

 (عادی سازی روابط جنسی
 

  عدم شرکت در دوره های آموزشی قبل از

 ازدواج

عدم آشنایی با آیین همسرداری 

عدم آشنایی با اصول زندگی مشترک 
عدم تحقیق کافی و مناسب قبل از ازدواج 
عدم آشنایی کافی قبل از ازدواج 
 ازدواجفاصله کوتاه آشنایی و 



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

 وزن نهایی نام معیار اولویت وزن نهایی نام معیار اولویت

 0.0391 عوامل ازدواج مجدد 11 0.1420 عوامل ادراکی 1

 0.0351 عوامل اعتیادی 12 0.1293 عوامل رفتاری 2

 0.0322 عوامل محیطی 13 0.1010 عوامل شخصیتی 3

 0.0298 شیوه ازدواج 14 0.0807 برآورده نشدن انتظارت زوجین 4

 0.0283 عوامل جسمی 15 0.0612 عوامل اقتصادی 5

 0.0271 عوامل جمعیتی 16 0.0501 عوامل شغلی 6

 0.0262 عوامل فناوری 17 0.0500 عدم تجانس 7

 0.0231 تغییر ماهیت نقش زن 18 0.0481 عوامل جنسی 8

 0.0118 عوامل قبل از ازدواج 19 0.0432 دخالت اطرافیان 9

 0.0417 و باریبی بند  10



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 اولویت بندی عوامل ادراکی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی

 وزن نهایی نام معیار اولویت وزن نهایی نام معیار اولویت

 0.0317 عدم تفاهم 11 0.1610 عدم تامین نیازهای عاطفی 1

 0.0273 تنها بودن زن 12 0.1370 ارتباطی و رفتاریمهارت های ضعف در  2

 0.0218 توجه زیاد یکی از زوجین به همسر 13 0.1131 عدمعالقهبهیکدیگر 3

 0.0202 نبود احترام و گذشت در زوجین 14 0.0962 به همسربی توجهی  4

 0.0199 تصور مثبت از پیامدهای طالق 15 0.0785 زوجین جسمانی در کنار هم، عاطفی جدا از یکدیگر 5

 0.0182 تنفر 16 0.0616 فقدان عشق 6

7 
 عدم همراهی و همدلی

 عدم گذراندن وقت با یکدیگر

0.0423 

0.0419 
17 

 0.0179 عدم فرصت کافی برای تفریح با یکدیگر

 0.0168 عدم احساس آرامش 18 0.0411 نادیده گرفتن نظرات یکدیگر 8

 0.0159 کراهت زن و مرد از یکدیگر 19 0.0376 عدم درک همسر 9

 0.1610 عدم تامین نیازهای عاطفی 10



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 اولویت بندی عوامل رفتاری بر اساس تحلیل سلسله مراتبی

 وزن نهایی نام معیار اولویت وزن نهایی نام معیار اولویت

 0.0329 عدم اعتماد   8 0.2312 بدرفتاری 1

 0.0272 و بدبینیسوء ظن  9 0.1732 خشونت فیزیکی 2

 0.0231 وسواس 10 0.1123 تحقیر   3

 0.0229 عدم تعادل روحی و روانی   11 0.1121 عوامل اخالقی 4

 0.0221 داشتن توهمات منفی نسبت به یکدیگر 12 0.0723 فحاشی 5

 0.0203 مشکل با فرزندان 13 0.0705 تهمت   6

 0.0197 تخریب اموال 14 0.0602 مشکالت روانی 7



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 اولویت بندی عوامل شخصیتی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی

 وزن نهایی نام معیار اولویت 0.1111 عدم بلوغ فکری و عاطفی اولویت

 0.0405 عدم رعایت بهداشت فردی 11 0.0982 مسئولیت پذیریعدم  1

 0.0369 عدم تغییر پذیری همسر 12 0.0721 تعصب 2

 0.0274 (اختالف)مساله عدم توانایی حل  13 0.0713 خساست 3

 0.0261 پوشش و ظاهر ناآراسته همسر 14 0.07 شیوه نادرست تربیتی 4

 0.0253 به خرافاتپایبندی  15 0.0692 حسودی 5

 0.0211 مدگرایی 16 0.0684 ناسازگاری 6

 0.021 مقایسه شدن 17 0.0641 رفیق بازی 7

 0.0196 بهانه گیریغر زدن و  18 0.0627 شخصیتیویژگی های نارضایتی از  8

 0.0193 دهن بینی 19 0.0572 انتقام جویی 9

 0.0185 پایین آمدن آستانه تحمل 20 0.1111 عدم بلوغ فکری و عاطفی 10



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

 تفاوت اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید مردان وزنان

 (نام معیار)مردان (نام معیار)زنان اولویت
 عوامل جنسی عوامل ادراکی 1

 شیوه ازدواج عوامل رفتاری 2

 تغییر ماهیت نقش زن عوامل شخصیتی 3

 عوامل قبل از ازدواج برآورده نشدن انتظارت زوجین 4

 عدم تجانس عوامل اقتصادی 5

 عوامل شخصیتی عوامل شغلی 6

 عوامل فناوری عدم تجانس 7

 عوامل اقتصادی عوامل جنسی 8

 عوامل شغلی دخالت اطرافیان 9

 عوامل ادراکی بند و باریبی 10

 دخالت اطرافیان عوامل ازدواج مجدد 11

 عوامل جمعیتی عوامل اعتیادی 12

 عوامل اعتیادی عوامل محیطی 13

 عوامل رفتاری شیوه ازدواج 14

 بند و باریبی عوامل جسمی 15

 عوامل محیطی عوامل جمعیتی 16

 برآورده نشدن انتظارات زوجین عوامل فناوری 17

 عوامل جسمی تغییر ماهیت نقش زن 18

 عوامل ازدواج مجدد عوامل قبل از ازدواج 19



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد طرح  

 و ارائه مدل کاربردی جهت بهبود آن

مدل
 کاربردی



 طرح فراتحلیل مطالعات خانواده و امنیت

مجری  استاد ناظر زمان  

1396سال   حسین افراسیابی و سعیده شهبازین محموتوکلی زاده راوری 

 :چکیده

اجتماعی امنیت برای   -به دلیل اهمیت فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی . امنیت از سازه های گسترده و در عین حال مبهمی است که توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است

یکی از موضوعاتی  . از این رو پژوهش هایی در زمینه عوامل موثر بر امنیت در ابعد مختلف انجام شده است. جامعه، بررسی و مطالعه عوامل موثر بر آن در راس مفاهیم بنیادین علوم مختلف قرار دارد

با توجه به انجام پژوهش هایى در این مورد، تحقیق حاضر به دنبال آن است تا ضمن برشمردن  . که به تازگی در مجامع علمی مورد توجه متخصصان قرار گرفته است رابطه نهاد خانواده و  امنیت است

تحلیل این مطالعه با استفاده از روش فراتحلیل  به دنبال . اهم این تحقیقات، دریابد که این پژوهش ها چگونه صورت گرفته اند و چه روش هایى را دنبال کرده و چه مسائلى را برجسته ساخته اند

 .در جهت پاسخگویى به سواالت باالست  نتایج و یافته های پژوهش های انجام شده در حوزه خانواده و امنیت

اثر علمی که در قالب   60مروری شناسایی شده در این زمینه، تعداد  مطالعه کمی و92بدین جهت از بین  .مطالعه حاضر با رویکرد اسنادی و با استفاده از روش فراتحلیل  انجام شده است: روش تحقیق

برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده   CMA-2از نرم افزار جامع فراتحلیل .  های گوناگون انجام پذیرفته بودند از لحاظ روش شناسی مورد قبول برای فراتحلیل به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند

 .  برای فراتحلیل از رویکرد هدجس و برای تفسیر از یافته ها از رویکرد کوهن استفاده شد. شد

عامل مؤثر به دست    5گیری از روش ترکیب اندازه اثر الگویی از  نتایج پژوهش حاضر با بهره. بررسی داده های ثانویه نشان داد که خانواده و امنیت از طریق جندعامل دارای ارتباط هستند: یافته ها

اقتصادی   -اندازه اثرهای ترکیبی محاسبه شده برای پایگاه اجتماعی . کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، خشونت در خانواده، پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده و سبک زندگی افراد: داد که عبارتند از

 .به دست آمد که همه ی مولفه ها از نظر آماری معنی دار هستند( 0/69)و برای کیفیت زندگی ( 0/81)رضایت از زندگی  ،(0/91)، سبک زندگی (1/2)، خشونت در خانواده (1/9)خانواده 

با  . دگی با امنیت دارای ارتباط هستندزن نتیجه فراتحلیل نشان داد که به ترتیب اهمیت پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده، خشونت در خانواده، سبک زندگی، رضایت از زندگی و کیفیت: نتیجه گیری

 .   هایی برای برنامه ریزی های فرهنگی استفاده کرد ها و اولویت های پژوهشی و نیز تعیین خط مشی استفاده از این اطالعات میتوان در راستای تدوین و اجرای برنامه



 طرح فراتحلیل مطالعات خانواده و امنیت

 نهاد خانواده

 هنجارشکنی

  هویتاجتماعی  امنیتاجتماعی

 تضعیفنهادهایمذهبی

 تضعیفنقشگروههایمرجع

 تضعیفزبانوادبیاتبومی

 بیتوجهیبهآدابوسنناجتماعی

 مسیرتاثیرخانوادهبرامنیتاجتماعی



 طرح آینده پژوهی مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده و امنیت

 مجری استاد ناظر زمان

1395سال  روحانی علی  عباس عسگری ندوشن    

.  ا در ابعاد و روابط آن ایجاد نموده استی رتحوالت فرهنگی و اجتماعی پرشتاب معاصر، خانواده را به عنوان نهاد عمده  اجتماعی تحت تأثیر قرار داده و تغییرات گسترده و دامنه دار: چکیده

ضعیتی بی تعادل، سالمت خانواده را در مواردی ر وسرعت این تغییرات اجتماعی، فرصت انطباق یابی را در مسیر گذار خانواده به شرایط جدید ربوده و با قرار دادن این نهاد اجتماعی عمده د

 .در چنین شرایطی اختالل در کارکردهای خانواده می تواند پیامدهای تأثیرگذاری را بر حوزه نظم و امنیت اجتماعی به همراه داشته باشد. مختل نموده است

ابتدا آمارهای مربوط به آسیب ها و مشکالت مربوط به حوزه امنیت خانواده ها از مراکز ذی صالح جمع آوری شده، . در راستای شناسایی مخاطرات خانواده و امنیت از روش ترکیبی استفاده شد

شین درباره هر یک از این موارد و پی سپس آسیب های عمده خانواده، برمبنای نظرات صاحبنظران و کارشناسان خبره، به روش تحلیل تماتیک اولویت بندی شد و با مطالعه پژوهش های

چالش ها و فرصت های آتی خانواده ها شناسایی و  تشکیل یک شورای راهبری، عوامل مؤثر بر رخداد انواع مخاطرات امنیت خانواده در آینده با استفاده از روش دیده بانی آینده پژوهی بررسی

 .  و راه کارهای اجرایی در هر مورد ارایه گردید

همچنین . آینده خواهد بوددر که انواع طالق و روابط عاطفی درون خانواده ها، کاهش تمایل به فرزندآوری و باال رفتن سن ازدواج جزو سه آسیب اولویت دار خانواده ها یافته ها نشان می دهد 

شکاف نسلی و اختالالت مرتبط ه، خیانت و روابط فرا زناشویی، اعتیاد اینترنتی و استفاده نادرست از اینترنت و فضای مجازی، ضعف اعتقادت دینی و دین گریزی درون خانواد: مواردی چون

 .با فرهنگ پذیری مهاجران افغان و ازدواج های بی هویت  و اختالالت فرهنگی، به عنوان دیگر مخاطرات و تهدیدها خانواده ها شناسایی شدند

   



 طرح آینده پژوهی مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده و امنیت

 مجری استاد ناظر زمان

1395سال  روحانی علی  عباس عسگری ندوشن    

 :نتایج

ان تهدید و عنوعده ای این موضوع را به عنوان تغییر اجتماعی دانسته و وجود تکنولوژی ها را در کاهش آن موثر می دانند، اما عده ای از شکاف نسلی به . اولویت اول تهدید برای خانواده ها، شکاف نسلی است-

 . مخاطره برای آینده خانواده ایرانی سخن می گویند

مشکالت اقتصادی و سنگین بودن هزینه های فرزندآوری و فرزندپروری، ادامه تحصیل زنان متأهل و یا : کاهش تمایل به فرزندآوری است که افراد دالیل مختلفی از جمله اولویت دوم تهدید برای خانواده ها،

مطالعات . یا عدم توانایی ژنتیکی را مسبب این عدم تمایل دانسته اند ی وشاغل بودن آنها در نیمی از ساعات روز، نگاه نادرست زنان به این امر یا توجه بیش از اندازه به اندام و آناتومی بدن و مشکالت زناشوی

 .  اگر جامعه ای در این سه مولفه ضعیف باشد؛ فرزندآوری در آن کاهش پیدا می کند. جهانی، سه مولفه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در ازدواج و فرزندآوری موثر می دانند

در این باب صاحب نظران دالیل گوناگونی را برای باال رفتن سن جوانان و تصمیم به امر ازدواج برشمردند که مهم ترین آنها، عدم . اولویت سوم تهدید برای خانواده ها، موضوع باالرفتن سن ازدواج شناخته شد-

 .  غال و به دست آوردن استقالل برای دختران بوده استاشتوجود شرایط مالی و اقتصادی مناسب برای پسران، برخوردار نبودن از شغل، مسکن و تهیه لوازم و ضروریات زندگی، تمایل به ادامه تحصیل و 

فهم دالیل روابط فرا زناشویی و فاکتورهای تاثیرگذار در آن اهمیت شاخصی در . خیانت و روابط فرازناشویی موضوع بعدی بوده که به عنوان اولویت بعدی برای تهدید خانواده ها مورد توجه قرار گرفته است-

عواملی چون نارضایتی از رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای  . ارتباطی و خانوادگی در بروز روابط فرازناشویی سهم دارد -شخصیتی، اجتماعی -عوامل متعدد فردی. پیشگیری از وقوع و شیوع آن در جامعه دارد

از عوامل موثر در شکل گیری روابط فرازناشویی ... الکل و و  تنوع یا هیجان، انتقام یا خشم، احساس عدم امنیت، بلوغ نایافتگی، دلبستگی و سبک های دلبستگی زوجین، در دسترس نبودن همسر، مصرف دارو

 .می باشند

این موضوع به علت . استباال رفتن تعداد مهاجران افاغنه و ازدواج های بی هویت و نیز اختالالت فرهنگی و اقتصادی که با حضور افاغنه در کشور به وجود می آید آخرین تهدید شناسایی شده در این زمینه، -

جای نگرانی را برای ... اما مباحثی نظیر باال رفتن ازدواج های غیر رسمی افغان ها با دختران ایرانی، فرزندان بی هویت و بی شناسنامه و . باالرفتن نیروی کار ارزان توسط مهاجرین کمتر تهدید شناخته شده است

 . آینده خانواده ها برجا گذاشته است
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 مورد7اجرایتئاترخیابانیباموضوعخانواده-
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 نفرازاینخدماتبهرهبردند2250روانشناسانومشاوراندرمناطقپرخطروآسیبزانمودهکه





 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 کودکان در خطر خودکشی کودکان بازمانده از تحصیل

 کودکان فاقد شناسنامه و کارت هویت مصرف مواد مخدر صنعتی توسط کودکان

 کودکان حاضر در شبه خانواده ها مثبت HIV مادران دارای

 کودکان در بحران بالیای طبیعی (قبول فرزندخوانده)فرزندخواندگی 

 کودکان با مادران زندانی کودکان دارای بیماری های روانی



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 نبود امکان دریافت حمایت از خویشاوندان بیماری شدید سرپرست خانوار

 باال رفتن سن ازدواج در زنان پدران معتاد به مواد مخدر صنعتی

ناتوان از پذیرش )زنان همسر از کار افتاده 
 (مسئولیت مالی خانواده

 تن فروشی

 نبود بیمه بیکاری برای بزرگساالن غیرشاغل خودکشی

 سوء تغذیه تکدی گری



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 تعصبات ناموسی زنان همسر فوت شده

 ترک تحصیل نوجوانان زنان مطلقه

 زندگی در مناطق حاشیه عدم گفتگو میان اعضاء خانواده

 نبود آموزش های قبل از ازدواج عدم دسترسی به تأمین اجتماعی و حمایت پایدار

 (ناامید از یافتن شغل)بیکار  کمبود تفریحات سالم در محیط پیرامون



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 دیگرآزاری-خودآزاری مصرف الکل

 طردشده از خانواده پدران معتاد به مواد مخدر سنتی

 طالق عاطفی کودکان در معرض خشونت های مسلحانه

 مادرها-کودک دخالت خانواده ها در مسائل زوج های جوان

 مصرف مواد مخدر سنتی توسط زنان سوء تغذیهای رداکودکان 



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 کودکان کار بیکاری گسترده

 کارتن خوابی (در جستجوی شغل)بیکار 

 زنان سرپرست خانوار اختالل شخصیت

 حرکتی واوتیسم-کودکان معلول جسمی (فرزندان-علیه همسر)خشونت پدر در خانواده 

 سال  18ازدواج اجباری پسران زیر (سالمندان)نگهداری از سالمندان در خانه 



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 کودکان دختر در معرض ختنه رابطه فرازناشویی

 فقر گسترده استفاده نامناسب از شبکه های اجتماعی

 مصرف مواد مخدر صنعتی توسط زنان زباله گردی

 نوجوانانی که از خانه فرار می کنند زندانی بودن سرپرست خانوار

 مصرف مواد صنعتی توسط کودکان نوزادان رها شده



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 دزدی های کوچک حضانت فرزندان

 عدم حمایت از مادران باردار کودکان دارای اچ ای وی مثبت

 زنان مطلقه خودسرپرست کودکان در معرض خرید و فروش

 (جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی)کودکان تحت آزار  کودکان معتاد به مواد مخدر

 نبود مهارتهای فنی و حرفه ای باالرفتن سن ازدواج در مردان



 مسئله احصاشده در حوزه خانواده 80

 استفاده نامناسب از اینترنت زنان دارای همسر زندانی

 پدرساالری سال 18ازدواج اجباری دختران زیر 

 کودکان دارای بیماری های جسمی مزمن طالق

 کودکان بزهکار فرزندان طالق

   طالق های توافقی



 نقاط قوت مسائل حوزه خانواده

   ءاعضاحمایت های مادی و معنوی خانواده از  -

نسبی کیفیت زندگی  ءارتقا -  

توزیع ساختار قدرت در خانواده  -  

سطح آگاهی اعضای خانواده  ءارتقا -  



 نقاط ضعف مسائل حوزه خانواده

 افزایش طالق بویژه طالق عاطفی  -

کمرنگ شدن کارکردهای خانواده  -  

( تأخیر ازدواج)کاهش تمایل به ازدواج  -  

شکاف نسلی  -  

خشونت خانگی  -  

  مصرف گرای -

بحران هویت  -  

تعارض نقش  -  

روابط فرازناشویی  -  

خانواده های تک والد و زن سرپرست  -  

پایین بودن سطح مهارت های زندگی  -  



 فرصت ها در حوزه خانواده

 خانوادهسیاست های تشویقی کشور در حوزه  -

 های مرتبط با خانواده   ترویج ارزش -

 اشتغال زنان   -

 رویکرد مثبت به مشاوره در خانواده ها  -



 تهدید ها در حوزه خانواده

 فضای نامطلوب رسانه  -

 کمرنگ شدن ارزش های دینی  -

 افزایش انحرافات اجتماعی   -

 دخالت اطرافیان   -

 کاهش امید به آینده   -

 مسایل اقتصادی   -



 قوت –استراتژی های فرصت 

 تبلیغات محیطی در راستای ارتقای تحکیم خانواده   -

 بسترسازی و ایجاد زیربناهای شغلی و افزایش امنیت شغلی زنان  -

 اشتغال    سازی زنان در زمینه توانمندسازی و آگاه -

 فرهنگ سازی سبک زندگی ایرانی اسالمی   -

 تدوین برنامه راهبردی خانواده سالم و پویا   -



 ضعف –استراتژی های فرصت 

 تقویت مهارت های ارتباطی والدین و فرزندان   -

 پذیرش و تسهیل مشاوره، آگاه سازی و آموزش به خانواده ها بویژه اقشار آسیب پذیر   -

 ها   کیفیت خدمات مشاوره ای و روزآمد کردن آنارتقاء  -

 ارایه محتوای مهارت های زندگی در برنامه درسی مدارس   -

 تقویت مهارت های زندگی به تفکیک گروه های سنی و جنسی  -

 حمایت از مشاغل خانگی با تأکید بر اقشار آسیب پذیر   -



 قوت –استراتژی های تهدید 

 سواد رسانه ای  ارتقاء سطح  -

 بهره مندی از پتانسیل فضای مجازی در راستای ارتقای تحکیم خانواده   -

 اصالح ساختار اداری در راستای بهینه سازی عملکردها   -

 توجه ویژه به کارآفرینی اجتماعی   -

 تدوین و تصویب قوانین جدید متناسب با شرایط روز در حوزه خانواده  -



 ضعف –استراتژی های تهدید 

 ارایه تسهیالت و خدمات حمایتی در راستای افزایش ازدواج   -

 بسترسازی فضای اشتغال برای جوانان   -

 توسعه زیرساخت های تفریحات سالم و ارزان   -

 ارایه خدمات و بسته های فرهنگی ارزان قیمت و باکیفیت   -

 اجتماعی   -های فرهنگی رویکرد خانواده محوری در برنامه -

 الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه های اقتصادی   -





 

 با آرزوی موفقیت

 ومن اهلل توفیق


