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 دکتر غلامعلی افروز

 تهراناستاد ممتاز دانشگاه 

 

 واژه در گستره هستی است.ترین گلآرامترین و دلازدواج خوشایندترین، پرآوازه

 آرامی و شکوفایی وجود است.ازدواج یک نیاز فطری، طبیعی و لازمه دل

آفرین احد است و صمد، آوایی و همگرایی با فلسفه زیبای خلقت هستی است. چرا که خالق هستیازدواج هم

 آفرین است.یولد، کفوی ندارد و زوجلم یلد و لم 

 هاست.ترین و ماندگارترین رابطهآرامازدواج، زیباترین بستر برای دل

ها، اندیشه سوترینهم  ها،ها، گیراترین تبادل کلامترین فرصت برای زیباترین تلاقی چشممطلوب ازدواج،

-ترین ارزشها و تجلی متعالیرازترین محرمیتترین رفتارها و پر رمز و جاذبه ها، تجربه پراستوارترین گام

 هاست.

 آرامی و صفای وجود است.ترین ساحل آرامش، احساس کمال و دلازدواج، گام نهادن به پر طراوت

ترین تصویر یکرنگی و دلدادگی ترین آئینه مهر و صفا، شفافازدواج، پرمعناترین پیمان عهد و وفا، درخشان

 است.

برای همیشه زندگی  ترین همسربخشترین همدم و آرامش آرامبرترین فرصت برای انتخاب دلهنگامه ازدواج 

 است.

 اهمیت ازدواجیادداشت: 
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ای که پیامبر خدا حضرت های دینی پیوند ازدواج از بیشترین اهمیت برخوردار است به گونهدر آموزه

ای پیوند ازدواج، گری در گستره حیات، واسط شدن و رابط شدن برترین واسطهمحمد )ص( فرمودند، پر ثواب

 .1و تالیف قلوب است

و آرامیدن در  2در حقیقت، همه آرامش و همه سعادت دنیوی و اخروی انسان در سایه ایمان به خدا

یابد. به سخن دیگر کسی که بیش از همه در ترسیم آرام، آرامشگر و نوازشگر معنا میکنار همسری دل

آفرین محرم یناً همسر است. آن کسی که بعد از خالق زوجباشد یقسرنوشت انسان در گستره حیات دخیل می

تردید همسر است و بس. گرچه بعد از ترین همره برای انسان است بیترین و پر جاذبهراز است و نزدیک

 ها پدرها و مادرها هستند، اماترین انسانترین و محترمخدای مهربان مکرم

 ها همسران هستند، از همین منظر انتخاب همسرترین آدمترین و محقبخشترین، آرامشنزدیک

 ترین انتخاب انسان در گستره حیات است.ترین و بالطبع ضروریسازترین و سترگترین، سرنوشتمهم

آرام و آرامشگر رسالت بسیار سترگی است که تحقق چنین توفیق بدون تردید، انتخاب همسر دل

گرش غنی نسبت به هدف غایی ازدواج و یاری جستن از مندی از بینش عمیق و نارزشمندی متضمن بهره

 شناسان و مشاوران بصیر و فهیم، حاذق و مجرّب، متدین و متعهد در این مهم است.اندیشمندان، روان

در این رهگذر درک عمیق از معنا و مفهوم کفویت و همسانی حقیقی در زوجیت با اندیشه نیل به 

 ساز است.تی به معنای دقیق آن بسیار سرنوشتاحساس آرامش ماندگار و تجربه خوشبخ

های دقیق و هدفمند های موفق و پایدار بر اساس انتخابای که فراوانی ازدواجقدر مسلّم، در هر جامعه

بیشتر باشد، بالطبع همسرگریزی و همسرستیزی و طلاق و جدایی کمتر صورت گرفته و شاهد ارتقای بهداشت 

 اعی در آن خواهیم بود. روانی و بیشترین امنیت اجتم

آن است که در انتخاب همسر بیشترین توجه به اصول کفویت و زوجیت مبذول  لذا بایسته و شایسته

های همسری را مضاعف ترین بستر آرامشگری متقابل را فراهم نموده و جاذبهتواند مطلوبگردد. اصولی که می

مبانی و اصول  در واقع، استحکام خانواده خواهد بود. گر ازدواج پایدار ونماید، اصولی که تحقق آن تضمین

های فطری، آرام و پایدار با مولفههای دلازدواج های پژوهشی در حوزههای دینی و یافتهکفویت از نگاه آموزه

 شمول همسو است.معنوی و عقلانی جهان

                                                           

 الفصاحهنهج 1 

 د به یاد خدانآرام گیر ها(، دل22لوب )قرآن، رعد القُّ طمئنُّّتَ اللهِذکرِالا بِ 2 
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 چکیده: 

 بهبود و تنهایی احساس و کمرویی کاهش بر عروسکی درمانی بازی اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش

 طرح با آزمایشینیمه پژوهش این روش شد. انجام اهواز شهر سرپرستتک کودکان رفتاری مشکلات

 سرپرست تک کودکان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه بود. کنترل گروه و پیگیری-آزمونپس -آزمونپیش

 در و انتخاب هدفمند گیری نمونه روش به نفر 33 آنها بین از که بودند. 1399 سال در اهواز شهر سال 9 تا 3

 هایپرسشنامه از اهداده گردآوری جهت گرفتند. قرار تصادفی گمارش صورت به گواه و آزمایش گروه دو

 و شهیم رفتاری مشکلات و (1923) (UCLA) راسل تنهایی احساس (،1991) (SSQ) استنفورد کمرویی

 درمانی بازی جلسه دو هفته هر و دقیقه 55 جلسه 13 سپس شد. استفاده (1312) (BPQPC)یوسفی

 نکردند. دریافت ای مداخله هیج گواه گروه افراد که حالی در گردید. اجرا آزمایش گروه  روی بر عروسکی

 مورد SPSS-25 افزار نرم از استفاده با مکرر گیری اندازه با واریانس تحلیل روش با آمده دست به های داده

 کمرویی، نظر از گواه و آزمایش گروه دو بین که داد نشان آمده دست به نتایج گرفتند. قرار  تحلیل و تجزیه

 همچنین،  (. P≤35/3) دارد وجود معناداری تفاوت آزمون پس رحلهم در رفتاری مشکلات و تنهایی احساس

 جهت عروسکی درمانیبازی ؛گفت توان می اساس این بر داشت. تداوم ماهه 5/1 پیگیری مرحله در فوق نتایج

 است. موثر سرپرستتک کودکان رفتاری مشکلات بهبود و تنهایی احساس ،کمرویی کاهش

 

درمانی عروسکی برر کراهش کمرویری، احسراس اثربخشی بازی (.1533) فاطمه سادات ،مرعشیان ؛پگاه ،راتقی

 .119-193، (12)13، رویش روان شناسیرست شهر اهواز. سرپتنهایی و مشکلات رفتاری کودکان تک
 

  پژوهشگزارش 

تنهایی و مشکلات رفتاری درمانی عروسکی بر کاهش کمرویی، احساس اثربخشی بازی

 سرپرست شهر اهوازکودکان تک
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 اورس گسر و جان پالفری :تألیف

  ابوذر گل ورز :ترجمه

   335: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

های متصل با حوزهساعت در روز آنلاین هستند. والدین این نسل همیشه 9نوجوانان امروزی بیشتر از  توضیح:

گیری در عرصۀ فرزندپروری مواجه هستند. آیا یک کودک هشت ساله باید اجازۀ جدیدی برای تصمیمکاملاً 

های شان کمک کنند تا از جنبهتوانند به فرزندانهای اجتماعی را داشته باشد؟ والدین چگونه میاستفاده از شبکه

های فضای مان در برابر آسیبز فرزندانتوانیم امختلف دنیای دیجیتال بهترین استفاده را ببرند؟ ما چگونه می

مجازی و دنیای دیجیتال محافظت کنیم؟ جان پالفری و اورس گسر بیش از یک دهه پژوهش در دانشگاه 

های والدین رسیدگی کنند. مطالعۀ کتاب والد متصل را ترین دغدغهاند تا به اضطراریهاروارد را گردآوری کرده

شان کمک کنند تا در عصر دیجیتال و دنیای دائماً در خواهند به فرزندانه میکنیم کبه تمام کسانی توصیه می

 .حال تغییر و نامعلوم به رشد و شکوفایی دست یابند

https://www.arjmandpub.com/Search?q=3&q2=3313&q3=%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87:%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.arjmandpub.com/Search?q=3&q2=3313&q3=%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87:%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.arjmandpub.com/Search?q=3&q2=3314&q3=%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87:%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%DA%AF%D8%B3%D8%B1
https://www.arjmandpub.com/Search?q=3&q2=3314&q3=%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87:%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%DA%AF%D8%B3%D8%B1

