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آیت الله سیدعلی خامنهای ،رهبر معظم انقلاب درباره ش ایط کمالی ازدواج می فرمایند «در شرع آمده که پیوند
ازدواج را محکم نگهدارید .بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همهی زمینهها معین کرده استت .در زمینتهی
اخلاق و رفتار گفته :وقتی زن گرفتید ،وقتی شوهر کردید ،باید اخلاقتان را خوب کنید ،باید همکاری کنید ،بایتد
گذشت کنید ،باید محبت کنید ،باید او را دوست بدارید و باید به او وفاداری کنید ،اینها همتهاش احکتا شترع
است ،اینها همهاش دستورات است .و البته از لحاظ شرایط مادی ستهلترین استت .آنهته کته در ازدواج مهتم
است ،رعایتهای بشری و انسانی است .رعایتهای اخلاقی است که دختر و پستر بایتد بتا همتدیگر تتا آختر
عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی حفظ این پیوند است .شرع مقدس اسلا در روابتط اتتمتاعی ،ایتن امتر
انسانی را امضا کرده ،اما شرایطی برای آن قرارداده است .یکی از شروط این است که این امر انستانی از حالتت
رابطهی انسانی به یک معاملهی تجاری و بده بستان مالی تبدیل نشود .این را شرع مقدس دوست نمیدارد .البته
این شرایط ،شرایط کمالند نه صحت ،اما واقعاً شرطاند».
منتم www.farsi.khamenei.ir
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شناسایی پیامدهای طلاق والدین برای
فرزندان :یک مطالعهی پدیدارشناسی

دکتر زکیه امانی ،دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران از پایتان نامته ختود بتا عنتوان «شناسهای
ویامدهاپ طااق شالدی ب اپ ف زندان یک مطالعهپ ودیدارشناس » با موفقیت در سال  7931دفاع کرد .دکتر
کیانوش زهراکار و دکتر علیرضا کیامنش اساتید گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی به عنوان استاد راهنمتا در ایتن
پایان نامه مشارکت داشتند .در ادامه چکیده این پایان نامه گزارش می شود:
«طلاق معضلی اتتماعی است که پیامدهای فردی و اتتماعی مهمتی در بتر دارد .فرزنتدان از تملته گروههتای
آسیبپذیری هستند که تحت تأثیر طلاق قرار میگیرند .پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی پیامدهای طلتاق
والدین بر فرزندان و با استفاده از روش پدیدارشناختی تفسیری انجا شد .مشارکتکنندگان این مطالعه ازمیتان
دانشآموزان دورهی متوسطهی دو آموزش و پرورش شهر تهران که والدینشان از هم طلاق گرفتته و حتداقل
دو سال از زمان تدایی آنها گذشته بود ،انتخاب شدند .نمونهگیری مبتنی بر هدف بود که با  79مشارکتکننده
انجا گرفت .مصاحبهی نیمهساختار روشی بود که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و فرایند مصاحبه و
تحلیل دادهها تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت .دادهها با استفاده از روش دیکلمن کدگذاری و تحلیتل
گردید .نتایج تحلیل مصاحبهها منجر به استخراج  42مفهو و 1مقوله شد .بر اساس نتایج ،مقولهها شامل :ناامنی
در تعاملات اتتماعی ،مشکلات اقتصادی ،مشکلات ساختاری ختانواده ،مشتکلات تحتولی و رشتدی ،نشتانگان
افسردگی ،الگوهای ناکارآمد سازگاری و مشکلات تحصیلی بته عنتوان پیامتدهای طلتاق والتدین بتر فرزنتدان
شناسایی شدند».
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پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری

متین ،احمدی و تلالی ( )7931در پژوهشی به پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزند مبتلا به ناتوانی یتادگیری
پرداختند .یافته های این پژوهش در ادامه ذکر می شود:
«وتود کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اغلب نظا خانواده را تحت تتأثیر قترار میدهتد و تیییترات مهمتی در
زندگی خانوادهها و بهویژه نزد مادران ایجاد میکند .بررسی تجارب و اثرات ناتوانی یادگیری بر زندگی از زاویه
دید والدین کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری بهویژه مادران این کودکان دارای اهمیت است .بتر همتین استاس،
هدف این پژوهش دستیابی به تجربه مادران در زندگی با فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری بود .این پژوهش کیفتی
با استفاده از روش پدیدارشناسی و با نمونهگیری هدفمند اتترا شتد 11 .متادر دارای فرزنتد مبتلتا بته نتاتوانی
یادگیری بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند .دادهها بته روش مصتاحبههای نیمته ستاختاریافته
تمعآوری شد و دادههای مصاحبهها به روش کلایزی تحلیل شتدند .یافتتهها سته مضتمون اصتلی احساستات
ناخوشایند تجربهشده مادر (الف .احساس بیارزشی ،شر و گنتاه ،ب .احستاس افستردگی ،ج .پرخاشتگری و
عصبانیت ،د .احساس ناامیدی و تنهایی) ،نگرانیهای اتتماعی و تحصیلی (الف .ضعف در بعضی درسها ،ب.
پنهان کاری و ارتباط اتتماعی کم ،ج .دلهره فرزندآوری) ،تنش و تعارض خانوادگی (الف .درگیری و تعارض با
همسر ،ب .درگیری و تعارض در تعامل با کودک) را نشان دادنتد .ایتن یافتتهها میتوانتد اطلاعتات لتاز را در
خصوص منابع حمایتی و اتخاذ راهبردهای حمایتی و درمانی برای مادران فرزند مبتلا به ناتوانی یادگیری تهت
تأمین سلامت روان و بهبود زندگی آنها فراهم نماید».
منابم
متین حسین ،احمدی صدیقه ،تلالی مرضیه ( .)1331پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزنتد مبتلتا بته نتاتوانی
یادگیری .روانشناسی خانواده.۴۶-۵۵ ،)۲( ۵ ،
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رفتار درمانی شناختی زوجها و خانواده ها (راهنمای جامع متخصصین بالینی)

تالیف فرانک ا  .داتیلیو

با مقدمه آرون تی .بک

ت امه دکتر فرهاد اصیری ،دکتر عباس صادقی ،دکتر علی صیادی ،دکتر ناصر یوسفی
چاپ چهار 7931
مع ف

تعداد صفحه  422انترارات آوای نور

کتاب حاضر تجدید نظری تدید از رشد و توسعه شناخت درمانی و کتاربرد آن در درمتان ختانواده و

زوجهاست .تأکید تدید بر چگونگی تأثیرگذاری سیستم باورهای خانواده اصلی بر روابط خانواده و تأکیتد بتر
اهمیت طرحوارهها در روابط و بازسازی سیستم باورهای معیوب بسیار با اهمیت استت .مشتکلات زناشتویی و
مشکلات تمعیت های خاص کتاب را خواندنی و عالی ساخته است .بخش مربوط به سنجش و روش بتالینی و
مداخلات ،خواننده را با دیدگاه عملی برای اقدا مؤثر با انواع مختلف از بدکارکردی در روابط آماده میکند .در
مجموع ،این کتاب منبع بسیار خوبی برای افراد متخصص در تما حیطههای درمانی سلامت روان محسوب می-
شود  .این کتاب منبع بسیار خوب درسی ،دانشتگاهی بترای درس ختانواده درمتانی و کمکتی بته روانشناستان،
مشاوران ،روانپزشکان و کلیه متخصصین علو رفتاری است.
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