طرح تحقیق پایان نامه کارشناسي ارشد
واحد تهران جنوب
تمامي صفحات طرح تحقیق به صورت تایپ شده تکمیل شود.

عنوان پایان نامه:
مقایسه نگراني از تصویر بدني ،سبک فرندپروری ادراکشده و نشانگان اختالالت رواني در افراد مبتال به

فارسي

نارضایتي جنسیتي با افراد عادی
Comparison of body image concerns, perceived parenting style, and mental disorder syndrome in

انگلیسي

people with gender dysphoria with norma peaple

مشخصات دانشجو:
نسیم
نام:

شماره دانشجویي:

رشته :روانشناسی

9739310473
نام خانوادگي:

خضرایی نظمپور

گرایش :بالینی

دانشکده:
سال تحصیلي اخذ پایان نامه:
نیمسال تحصیلي اخذ پایان نامه :

1398
13139
دوم
13139

ترمهای مشروطي0 :

-99

امضاء دانشجو:

تعداد واحدهای گذرانده26 :
معدل دروس گذرانده شده:
19/54

کارشناس گروه /مدیر آموزش:
نام و نام خانوادگي استاد راهنما :مهران آزادی

نام و نام خانوادگي استاد مشاور (در صورت لزوم):

امضاء

امضاء

تصویب در شورای پژوهشي دانشکده:

تصویب در شورای گروه تخصصي:
تأ یید مدیر گروه

تأیید مدیر /معاون پژوهشي دانشکده

ام ضاء:

امضاء:

تاریخ:

تاریخ:

1

طرح تحقیق پایاننامه کارشناسي ارشد
عنوان فارسي پایاننامه :مقایسه نگرانی از تصویر بدنی ،سبک فرزندپروری ادراکشده و نشانگان اختالالت روانی در افراد مبتال به نارضایتی
جنسیتی با افراد عادی.

 - 1بیان مساله و روش اجرا:

(ابعاد مساله ،معرفی دقیق مساله ،فرضیه ها ،جنبه های مجهول ،متغیرها و پرسش ها و روشهای تحقیق)

بیان مساله:

نارضایتی جنسیتی 1از اواسط قرن بیستم به صورت بالینی مورد بررسی قرار گرفته است (بیک ،کوهن کتینس و
کروکلس )2016 ،2و همچنین مواردی از نارضایتی جنسیتی را میتوان در نوشتههای روانشناسان اولیه مانند کرافت
ایبنیگ )1894( 3و هیرشفلد )1945( 4مشاهده کرد (کولیر ،ابویل ،والتر و مایر.)2018 ،5
 -2پیشینه تحقیق و فهرست منابع:

(سابقه تحقیقات و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود در مقاالت و پایان نامه های اخیر درباره

موضوع تحقیق)

پیشینه:

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط عسگری و همکارانش ( ،)1386قرائت و محمدی ( ،)1393منتشلو ،شعیری و
حیدرینسب ( )1397و کوهن کتینس و همکارانش (زوکر )2008 ،6اختالل نارضایتی جنسیتی با آسیبهای روانی و
اختاللهای روانی همبستگی مثبت دارد.
در گزارشات سایمون و همکاران )2011( 7نشان داده شده که بین شیوههای فرزندپروری و برخی اختالالت ،ارتباط
معناداری وجود دارد .غفلت هیجانی و طرد کودکان توسط والدین در افراد مبتال به اختالل نارضایتی جنسیتی مشاهده
شده است.
بر اساس تحقیق انجام شده توسط پترسون ،مایتز ،اسمیتز و کونارد ( )2018نارضایتی جنسیتی با نگرانی از تصویر بدنی
همبستگی مثبت دارد.

1

gender dysphoria
Beek, T., Cohen-Kettenis, P.T., & Kreukels, B.P.
3
Krafft ebing, RF.
4
Hirschfeld, J.
5
Collier, M., O'boyle, M.,Walter, J., & Mayer , E.
2
Zuker, K.J.
3
Simon, H.A., et al
2

2

فهرست منابع:
 .1ابوالحسن تنهایی ،ح .شیری امینلو ،ش .و صنعت خواه ،ع .)1388( .بررسی زمینههای اجتماعی پرخاشگری جوانان در ایران .مجله جامعه
شناسی.31-9 ،)1(5 .
 .2بشارت ،م .و توالئیان ،ف .)1393( .مقایسه ابعاد مشکالت بین شخصی در افراد مبتال به اختالل هویت جنسی تغییر جنسیت داده ،تغییر
جنسیت نداده و افراد عادی .مجله روان شناسی سالمت ،فصلنامه علمی پژوهشی /سال سوم ،شماره .2
 .3جواهری ،ف .و کوچکیان ،ز .)1385( .اختالل هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن ،بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران .فصلنامه رفاه
اجتماعی ،سال پنجم ،شماره .292 – 265 :21
 .4عسگری ،م .صابری ،م .رضایی ،ا .و دولت شاهی ،ب .)1386( .شیوع آسیبهای روانی در بیماران با اختالل هویت جنسی .مجله علمی
پزشکی قانونی ،شماره  ،3مسلسل .47
 .5قرائت ،م .و محمدی ،ع .) 1393( .رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سالمت روان افراد جویای تغییر جنسیت .فصلنامه مددکاری
اجتماعی.19-32 ،)2(3 ،
 .6کاپالن ،سادوک ( )1393خالصه روانپزشکی ،علوم رفتاری /روانپزشکی بالینی ،ترجمه رضاعی ،تهران :انتشارات ارجمند
 .7کاپالن ،سادوک ( )1397دستنامه روانپزشکی بالینی ،ترجمه رضاعی ،تهران ،انتشارات ارجمند.
 .8لطیفیان ،م .وسیف ،د .) 1386( .بررسی تأثیر خودآگاهی بر اختالالت بین فردی دانشجویان .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
.150 – 138 ،)3(26
 .9منتشلو ،س .شعیری ،م .حیدری نسب ،ل .و ایزدی دهنوی ،س ،)2016( .بررسی مقایسهای نشانههای خلقی ،اضطرابی و تصویر بدنی در
افراد مبتال به اختالل مالل جنسیتی و افراد غیر مبتال .فصلنامه بیستم تندرستی50 – 42 ،)3(4 ،
 .10منتشلو ،س .شعری ،م .و حیدری نسب ،ل .)2019( .مقایسه ویژگیهای شخصیتی بین افراد مبتال به اختالل مالل جنسیتی با افراد
سالم .مجله پژوهش سالمت.103-96 ،)2(4 ،
 .11میهن دوست ،ز .)2019( .بررسی رفتار و اختاللهای شخصیت در دیفوری جنسیتی مطالعه موردی نشریه علمی رویش روانشناسی،
.42-33 ،)8(8
12. Becker, I., Gjergji, V., Romer, G., & Moller, B. (2014). characteristics of children and ado
gender identity clinic lescents with gender dyshphoria referred to the Hamburg praxis
kinder psychol kinderpsychiater, 63, 486-509.
13. Beek, T., Cohen – kettenis, P.T., & kreukels, B.P. (2016).Gender incongruence/gender
dsphoria and its classification history. International review of psychiatry, 28(1), 5-12.
14. Cohen-kettenis, P.T., & J. G. Gooren (1999) Transsexvalism: Areview of Etiology,
Dagnosis on Treatment, Journal of psychosomatic Research, 46 315-333.
15. Collier M cole, Michael O’boyle, Walter, j, & Mayer, E. (2018). Comorbidity of gender
– dysphoria and other major Psychiatric diagnoses. Archives of sexual behavior 26(1), 13
26.
16. American psychiatric Association, 3: 593-617
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-3روش اجرای تحقیق( :شامل روش تهیه دادههای مورد نیاز ،روش تجزیه و تحلیل دادهها ،مدلها ،و نرمافزارهای کاربردی)

روش تحقیق :این پژوهش توضیحی و به صورت علی -مقایسهای انجام میشود.
جامعه آماری:

افراد مبتال به نارضایتی جنسی مراجعهکننده در سال  1398به بهزیستی نواب ،دادگاه و پزشکی قانونی شهر تهران.
نمونه آماری و روش نمونه گیری:
این پژوهش توضیحی و به صورت علّی– مقایسهای انجام میشود .نمونهها از بین جامعۀ آماری افراد مبتال به نارضایتی
جنسی که به مرکز بهزیستی ،دادگاه و پزشکی قانونی تهران مراجعه کرده و دارای پرونده هستند و بیماری آنها توسط
کمیسیون روانپزشکی سازمان مزبور با توجه به مالکهای تشخیصی کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
روانی چاپ پنجم محرز شده است ،انتخاب میشوند .با توجه به هدف پژوهش و روش آماری مورد استفاده برای
طرحهای علّی –مقایسهای 50 ،نفر برای هر گروه آزمون مورد بررسی قرار میگیرد .لذا از بین افراد نارضایی جنسیتی
مراجعهکننده به بهزیستی مراجعه کردند ،حجم نمونۀ  50نفری به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب میشوند و بر
اساس متغیرهای ورود شامل سن و جنس همتا میگردند و همچنین  50فرد فاقد مشکل انتخاب میشوند.
ابزارهای پژوهش:
 -1سیاهه نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران.)2005 ،
 -2پرسشنامه سبک فرزندپروری ادراک شدۀ شفر (.)1965
 -3چکلیست کوتاه شدۀ نشانگان اختالالت روانی (نجاریان و داووی .)1380
اعتبار و روایي ابزارها:
سیاهه نگرانی از تصویر بدنی توسط لیتلتون و همکاران ( )2005با مقیاس نارضایتی-خجالت به خاطر ظاهر و عملکرد
ضعیف به دلیل نگرانی از ظاهر طراحی شده است.
لیتلتون و همکاران ،اعتبار این سیاهه را به روش همسانی درونی بررسی کرده و ضریب آلفای کرونباخ  0/93را به دست
آوردند .ضریب همبستگی هریک از سؤاالت با نمرۀ کل پرسشنامه از  0/32تا  0/72بوده است.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ عامل اول و دوم به ترتیب  0/92و  0/76ضریب همبستگی بین دو عامل  0/69گزارش
نمود .در ایران و در پژوهش محمدی و همکاران ( )1384میزان آلفای کرونباخ کلی  0/84از این سیاهه به دست آمد و
در مجموع از  19گویه ،دو عامل نارضایتی از بدن متداخل دربارۀ عملکرد اجتماعی شناسایی شد .میزان آلفای کرونباخ
عامل اول  0/84و برای عامل دوم  0/74محاسبه گردید.
4

طرح تحقیق پایاننامه کارشناسي ارشد
عنوان فارسي پایاننامه:

 -4زمانبندی /گانت چارت:

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زمان/ماه
نام فعالیت
جمعآوری اطالعات
بررسی پیشینه

1

3

2

4

5

6

....

9

نکته :پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده حداقل زمان قابل قبول برای پیش بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد  6ماه میباشد.

 -5نظریه شورای گروه تخصصي:
طرح تحقیق پایان نامه خانم  /آقای.............................................................................................. :
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته  .........................................................در شورای تخصصی گروه مورخ .................................
مطرح شد .پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت □ نگرفت □
ردیف

نام و نام خانوادگي

تخصص

1
2
3
4
5

مدیر گروه :

امضاء:

تاریخ:

5

نوع رای

امضاء

فرم شماره 1
باسمهتعالي
واحد تهران جنوب

تعهدنامه حفظ و دفـاع از حقـوق مادی و معنوی تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنها
مرتبط با دانشجویان کارشناسي ارشد

عنوان پایاننامه:
مشخصات دانشجو:

نام ..................................... :نامخانوادگی ............................................................ :شماره دانشجویی..............................................:
دانشکده ................................................ :رشته تحصیلی............................................... :گرایش................................................... :
سال اخذ پایان نامه:

تلفن:

- 139

نیمسال تحصیلی اول □ دوم □

139

پست الکترونیک:

تلفن همراه:
تعهدات دانشجو:

 -1محتوای پایاننامه کارشناسی ارشد ،از آن دیگران نیست (دست اول است) ،براساس اصول علمی تهیه شده است و با نام دانشگاه آزاد
اسالمی -واحد تهران جنوب ارائه خواهند شد.

1

 -2به منظور رجوع مناسب و روشن به آثار دیگران ،منابع و مآخذ مربوط به نقلقولها ،جدولها و نمودارها و یا نتایج تحقیقات دیگران در
پایاننامه دقیقاً ذکر خواهد شد؛ همچنین هیچگونه استفادهای از آثار دیگران بدون ذکر منبع اصلی و به گونهای که قابل تشخیص و تفکیک
از متن اصلی نباشد ،بهعمل نخواهد آمد.
 -3بدون ذکر نام دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران جنوب و در نظرگرفتن حقوق این دانشگاه ،در مورد ارائه و انتشار نتایج حاصل از پایاننامه
به شکل مقاله ،کتاب ،اختراع ،اکتشاف و ( ...در قالب مطالب چاپی یا غیرچاپی) در هر مرحله (قبل و بعد از دفاع از پایاننامه) ،اقدامی صورت
نخواهد گرفت .بدیهی است که ارسال هر مقاله مستخرج از پایاننامه باید با هماهنگی با استاد راهنما باشد.
 -4برای جلوگیری از درج مقاله در نشریات بیاعتبار ،قبل از چاپ مقاله ،اعتبار نشریه از فهرست نشریات بیاعتبار در سایت معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی  http://sp.rvp.iau.irبررسی خواهد شد.
 -5در صورت هرگونه مغایرت و تخلف از موارد اشاره شده در بندهای  1تا  3این تعهدنامه ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران جنوب مجاز است
از ادامه تحصیل و هرگونه فعالیت آموزشی و امکان دفاع از پایاننامه دانشجو در هر مرحله از تحصیل جلوگیری کند .همچنین خسارات
مادی و معنوی وارده به دانشگاه آزاد اسالمی و افراد ذینفع پرداخت خواهد شد.

نام و نام خانوادگی دانشجو:
امضاء:
تاریخ:

یا استاد مشاور) در مقاله درج شود .درج نام افراد غیرمرتبط ،تخلف محسوب میشود مگر آنکه طبق قراردادی با مؤسسات خارج از دانشگاه و تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ،این
مجوز با سهم معینی در مقاله به افراد داده شده باشد( .تبصره  2بخشنامه شماره  87/404822مورخ )90/10/29
*توجه :تشخیص نشریات بياعتبار :دو مورد اصلی در تشخیص نشریات بی اعتبار عبارتند از -1 :تقاضای اخذ وجه توسط ناشر در زمان ارسال یا پذیرش
مقاله و  -2آدرس الکترونیکی نشریات بیاعتبار (که اغلب پستهای الکترونیکی رایگان نظیر سایت  Yahooو غیره است) .همچنین کنترل نشریه در سایت
http://sp.rvp.iau.ir
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فرم شماره 2
باسمهتعالي

واحد تهران جنوب

عنوان فارسي پایاننامه:

حفظ و دفـاع از حقـوق مادی و معنوی تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنها
الف) استاد راهنما:

اینجانب

استاد راهنمای آقای /خانم

دانشـجـوی مقطع

کـارشنـاسی ارشـد دانشگـاه آزاد اسالمی -واحـد تهـران جنـوب ،از مفـاد بخشنــامه «حفظ و دفـاع از حقـوق مادی و

معنوی تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنها» ،آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن میدانم.
تلفن:

پست الکترونیک:
امضاء:
تاریخ:

ب) استاد مشاور( :در صورت لزوم)

اینجانب

استاد مشاور آقای /خانم

کـارشنـاسی ارشـد دانشگـاه آزاد اسالمی -واحـد تهـران جنـوب ،از مفـاد

دانشـجـوی مقطع
بخشنــامه «حفظ و دفـاع از حقـوق

مادی و معنوی تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنها» ،آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت
آن میدانم.
تلفن:

پست الکترونیک:
امضاء:
تاریخ:

7

بسمه تعالي

فرم الف
فرم اطالعات پایان نامه کارشناسي ارشد

واحد تهران جنوب

دانشکده .........................................

محل درج کد شناسایی پایان نامه

(لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید).

نام و نام خانوادگي دانشجو:

سال اخذ پایان نامه:

شماره دانشجویي:

نیمسال تحصیلي اخذ پایان نامه :

جنسیت :زن □ مرد □

تعداد واحد پایان نامه:

اول □

دوم □

رشته تحصیلي:
گرایش:

تاریخ تصویب در شورای پژوهشي
فني و مهندسي □

گروه آموزشي :علوم انساني □

شماره جلسه

علوم پایه □ دانشکده:

هنر و معماری □
عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:
شماره شناسنامه:

صادره:

تاریخ تولد:

رشته تحصیلي:
نوع همکاری :تماموقت □

کد ملي:

مرتبه علمي:
نیمهوقت □

عضو هیات علمي مدعو از سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي □
عضو هیات علمي مدعو از دانشگاه دولتي □

امضاء استاد:

نام و نام خانوادگي استاد مشاور (در صورت لزوم):
شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

رشته تحصیلي:
نوع همکاری :تماموقت □

صادره:

کد ملي:

مرتبه علمي:
نیمهوقت □

عضو هیات علمي مدعو از سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي □
عضو هیات علمي مدعو از دانشگاه دولتي □

امضاء استاد:

نکته  :1تمام اطالعات این فرم صحیح و کامل تایپ شود و به تایید اساتید مربوطه رسانده شود.
نکته  :2ارسال تصویر کارت ملی (پشت و رو) ،آخرین حـکم هیآت علمی ،رزومه علمی ،آخرین مدرک تحصیلی برای کلیه استادان راهنما و
مشـاور با مرتبه مربی و یا مدعـو (عضو هیات علمی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و یا وزارتین) برای یک بار الزامی است.
نکته  :3مسئولین مربوطه میبایست اصل این فرم را به همراه صورتجلسات پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده و فرم شماره 1
(یک نسخه چاپی همراه با یک نسخه فایل اکسل) و بطور همزمان به حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد ارسال نمایند.

رئیس دانشکده :

معاونت پژوهشي واحد:
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