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ودک روغلیمعلرو فرنز

وتهر   س یدومم یزود  شگیهو

 

وفرز دوآنایو لز مرو یستو،و میو،وفرز دوپرنایوضرناتو ج خیبوهبهو"فرز د"وووووووو  یو زوییلقوزنجوآفرینو ست،و

ترینو یپذیرو ست.وفرز دآنایو هومییهوتفییرو ستونو هوبهی هوبرتریوطلبر،وو میوفرز دوپرنایونوفر همو مود وبییس ه

میودنستود ایمووواسیلتویطیرونووتلیشو ازشمخدونومی دگیاو ست.ووهمهبس روبر یواشدونوشکوفییروشخصیتوفرز دو

فرز دوییوفرز د  روسیلم،وهوشمخد،وعیقل،ویلیق،وپر شیطونوصیلحود ش هوبیشیم.وفرز د  وعیقلونوصیلحو زوبیازترینو

وهییوهس رو ست. عمت

بدیلومونوهوشمخدونوتو  یوسرمییهوبرهیست،و سلوپوییونوجمعیتوسیلترینوحلقهونصلو سل،وزیبیترینونوبییس ه"فرز د"

وهروجیمعهوونو زوشییصوهییو ق د اوملرو ست.

یی و دهودنواکنو سیسرود اد،وز /میداونوشوهر/پدا،ویی و دهوبهومثیبهوبیغوپرطر نترو ستوکهوداوآ وز /میداو

ونوحمیی گروهمیشهووآا مونوآا مشوبیغبی ودل بخشو ستونوشوهر/پداو،وسخگربی ویی و دهو،و مخیتوآفرینو ینوبیغو

هییو ینوبیغوهس خد،ویی و دهوهیونومیوهگلو- گروبیشخدو–بیغبی وز دگروو)همسرو(و ست،ونوبییدوبیشد!ونوفرز د  و

وگرو ست.بوس ی وآا مشونود  شگیهوفرز دپرنایوداوقیمتونوشیکلهوعرنس/د میدودلوآا مونوآا مش

مطلوبوترینوموقعیتوفرز دوآنایوزمی رو ستوکهوز ونوشوهروو زوبیش رینوآمیدگروشخیی رونوان  رو،وبیلیترینو     

اضیمخدیوزنجیتوونو زوسلیمتونوآمیدگروزیس روفوقو لعیدهو یوبریواد اوبیشخد،وداو ینومهمو،وسنوزیس رونوان  رو

و زوسنوشخیسخیمهو یو یشی وو ست.وونو شیطومعخویوهمسر  و،وبهونیژهویی موهی،ومهموتر

ونوضرناتوهییو ج میعروفرز دوآنایونوفرز دوپرنای شخیی رمبی روان  ییدد شت:و

وبیو گیهو لگویو سلیمرو یر  روپیشرفت

و

و

ونوضرناتوهییو ج میعروفرز دوآنایونوفرز دوپرنای شخیی رمبی روان  

وبیو گیهو لگویو سلیمرو یر  روپیشرفت

و

و

و
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وبهوگو هو یوکهوووووو وآغیزوانیشوجو  هونجودوفرز دوهخگیمهوبهیاوبیشدو، و وبییس هو ستو،زمی و  عقیدو طفه، شییس هون

بیش روینوانزوهییووسهومیههودنموبیاد ایومیداوداوفصلوتیبس ی ون قعوگردد،وجخینوداوسهومیههودنموحییتووقبلو زو

لوکخشوهییوذهخرونوفعیلیتوهییوحرک رو  رژیوزییدیومصرفومروکخدونوبهوطواوفوقو لعیدهو یووتولدویودو،وبهودلی

وبهو کسیژینوپیکوو ییزود اد.ونو ییموتیبس ی وبه رینوزمی وداوتحققو ینو ییزوحییترو ست.

سلیمتونووبدن وتردید،و شیطومعخویوهمسر  و،و حسیسوزیبییوعرفی رو،ودعیونو یییشو یشی وقبلو زو تعقیدو طفهودا

وپویییروجو  هونجودوفرز دوموثرومروبیشد.

بر یوتحققوبخشید وبهواسیلتویطیروفرز دوپرنایو،وبییس هومطلوبونو گیهوعقلی روآ و ستوکهوفرز د  می وا وبر یو

ون،یرترییطون،یترر صلویفییحسنو ویکودکونو وجو  و مرنزمی وا وبر .وشییس هوآ و ستوکهوفرد وآمیدهو میییمو

وجیونیسیزترسر وشت ون و میو"یفرد "وگیهی قش وآمیده وهممییآ ی  وعلونی. وکه وفرمییخد:وو لسلیموهیعلور ست مر

.و" زوزمی وشمیوهس خدوریغورآ ی وم علقوبهوزمی ود،ی مرنزتی و لز مو کخویهیتحققویو س هویفرز د  ویودوا وبر "

وبر  وا  و قشتیموقعویفرز د   ی  واسیلتهی، ون وآمیدهویفرد ویهیهی ودیی میوآ ی  وچخدوویدمی ی. وفرز د  می  بیشد،

ودنستود اوش ریبورصبیح وفرز د  می وا  ومی و میبیهمو خو هخدوبود، وآ هی ونلوزی، ودنستود ا د. وا  وشهیهمویبر ورمی

وبود.ودم علقوبهومیو خو هخ

کمکووییدمی وبیشد،وفرز د  ومی،وبر یوحییتوفرد یویودو  دیشهودیگریود ا د،وپسوبییس هو ستوبهوفرز د  ویود

وبر یو یس ید وداوجییگیه ومهمهییوآیخده میییموتی وداو ینومهمویقیخیً -ترین،ویطیرترین،وآا مش شی وآمیدهوشو د.

وسر وشتبخش وهمسریترین، واسیلت ون و قش و یفیی وحسن وفرز د  می ، وفرد ی وجییگیه ومیدایووسیزترین، وپدای/ ن

بر یوفرز د  ویردسیل،و وجو  و،ویی هو می وا وبهو ستو.وبه روآ و ستوکهوبر یوآفریخشویکوبس رومطوبوتروبی رو

وییدمی وبیشدوکهوییلقوزنجوآفرینوهمهومخلوقیتو مداسهونود  شگیهوعرنس/ود مید،وهمسروپرنایوتبدیلو میییمو.و

وپرو وقیبلیتوزنجیتومروآفریخد.وداو ینود  شگیهوفر گیر  وکخجکینوفرز د  وهس خدونومربیی ونو س ید  و وبی یودوا 

اوهیونومیداوهیویوفهیمومروبیشخد.وبه رینونو ثروبخشوترینوییدگیریوهیو،وییدگیریومشیهدهو یو،ونومسقیمونوصلیبتو،وپد

وغیرومس قیمو ست.

و

و

و
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ٍ سید مجید مطهر  ر:استاد مشاو ، بشهلا باقری میا :استاد راهنما ،چاوشیانسیدمحمدحسین سادات :پدیدآور

 0011، ادیان و مذاهبدانشگاه پایان نامه دکتری  ،نژاد

 

اتخاا  شاده و « خانواده»در جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورها سیاست ها و قوانینی مربوط به  چکیده:

است ها عمده توجه دولت به کنترل جمعیت و سیاست های مرتبط به تصویب رسیده است. در بخشی از این سی

با وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست معطوف بوده است. و در بخشی دیگر، اصلاح قوانین خانواده جهت افزایش 

نقش اجتماعی زنان در دستور کار قرار گرفت.در حوزه قانونگذاری نیز قوانینی همچون اصالاح قاانون حناانت و 

کودکان و یا قانون تشکیل دادگاه خانواده، قوانینی نیستند کاه بتوانناد باه ای اای نقاش مات ر جهات  نگهداری

بیانجامند. بلکه قوانین به صورت تک جانبه باه حمایات از یکای از اعناا  « خانواده محوری»خانوادگی گرایی و 

کانون خانواده وجود ندارد. بر این اساس خانواده مانند زوجه یا فرزندان پرداخته است و نگاه نظام وار و نهادی به 

سیاست ها، برنامه ها و قوانین مارتبط باا خاانواده در ایاران »پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: 

بارای پاساب باه ایان پرساش «. دارناد « خانواده محاوری»دارای چه آسیب ها و خلاهایی است و چه نسبتی با 

حب نظران عرصه خانواده و سیاست گزاری ضروری اسات. از ایان رو باا انجاام مصاحبه و گ تگو با نخبگان و صا

مصاحبه و سپس با به کارگیری روش تحلیل منمون به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش پرداختاه مای شاود. 

ز حوزه های مختلف تخصصی ات اا  ا محوریخانوادهوم حاکی از آن است که در خصوص م ه یافته های تحقیق

گذاری نیز تاکید وجود داشت، وجود دارد، همچنین در مورد اهمیت وضرورت در نظر گرفتن آن در سیاستنظر 

گذاران برای تدوین سیاست هاایی در راساتای رغم تلاش سیاستهمچنین در تحلیل داده ها مشخص شد که به

علت در نظر نگرفتن محوریت  تحکیم بنیان خانواده، اما آسیب های موجود بیانگر این است که این سیاست ها به

ها دچار کاستی های جدی است. علااوه بار ایان، الزاماات و همچنین ضعف در اجرای آن مقوله خانواده)نه افراد(

 .گذاری خانواده محوری در دو ساحت سپهر عمومی و سپهر سازمانی به ت نیل ارائه گردیدراهبردی سیاست

 

 

بررسی انتقادی سیاست خانواده در جمهوری اسلامی ایران و : پژوهشگزارش 

 الزامات راهبردی سیاست گذاری خانواده محوری
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https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8&basicscope=5&item_id=731361
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رویا رسولی&basicscope=5&item_id=751839
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رویا رسولی&basicscope=5&item_id=751839
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%8D%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=1478926
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%8D%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=1478926
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%8D%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=1478926
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%8D%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=1478926
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
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 شری وان دایک :تالیف

 احمدی، زهرا خاتونی، فاطمه مختاری دیزجینیره  :ترجمه

   821: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

ها پر از پیچیدگی و دشواری، و برای بسیاری از نوجوانان منبع استرس و آش تگی زیادی هستند. رابطهتوضیح: 

خودمختااری  های کلیدی رشد خودآگااهی،پسند، شری ون دایک متل هدراین کتاب کارِ بسیار واضح و مخاطب

که همۀ این متل ه ها تأ یر مثبتی در موفقیت روابط ما با  _گذاردهیجانی و عزت ن س نوجوانان را به اشتراک می

دیگران دارد. به نظر من این کتاب کار، قابل فهم و آسان است و منبع با ارزشی بارای مراجعاان نوجاوان مان و 

س مطالعات مسایحیت، ماددکار اجتمااعی برناماه رفتارهاای پت کانتر کارشنا« همچنین والدینشان خواهد بود.

ام که باه نوجواناان بعد از سی سال فعالیت بالینی، کتابی پیدا کرده»مخرب در مرکز بهداشت ساوتلیک رجینال 

آموزد. شری ون دایک های عملی برای تغییر رفتار را به آنها میکند و مهارتدر شناسایی احساساتشان کمک می

دهد را به درستی درک و است اده کنند. دهد تا خوانندگان بتوانند م اهیمی که او آموزش میی ارائه میهایمثال

تری دارد، ایان راهنماای قابال فهام و تر و شاادفردی هر نوجوانی که آرزوی زندگی سالمبرای بهبود روابط بین

فرنسین مندلویتز، مددکار اجتماعی  "کرد.آسان، ضروری است. قطعاً من این کتاب را به مراجعانم توصیه خواهم 

 گذار موسسه اینتراکت نیویورکدرمانگر و بنیانروان

 


