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ازدواج در آئینه سن زیستی و روانی و فرزندآوری بعد از  ۵۴سالگی

دکتر غلامعلی افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران
ازدواج پرآوازه ترین واژه در گستره هستی است .غایت اصلی ازدواج نیل به آرامش

اسشت و خشانااده برتشرین

بستر آرامشگری متقابل زن ها و شاهرها است .چرا که یاد خدا و آرامیدن در کنار همسشری دل آرام و آرامش
وجاد انسان است .احساس امنیت درون ودل آرامی در گسشتره حیشا

حش همشه

آفرین دو منبع اصلی آرام

داوطلبان ازدواج برای همیشه زندگی است .سن حقیقشی براینشدی اسشت از سشن زیسشتی و اطلش

ژنتیکشی و

کرومازومی سن روانی و عقلانی و سن تقایمی و شناسنامه ای.
امید به زندگی در نیم قرن گذشته در جمعیت زنان و مردان به طار قابل ملاحظه ای افزای

یافته است به گانه

ای که میانگین عمر خانم های ایرانی نسبت به یکصد سال گذشته حدود دو برابر ششده اسشت و چنشد سشال از
آقایان پیشی گرفته است .به سخن دیگر دختران  ۰۴ساله امروزی همانند دختران  ۰۴ساله چندین دهه گذششته
هستند .علاوه بر آن استانداردهای بهداشتی نسبت به گذشته فاق العاده فراگیر شده خانم ها از بیشترین سلامت
زیستی و مراقبت های بهداشتی برخاردار باده و به دور از بسیاری از آسیب پذیری های گذشته مشی تااننشد در
هر سنی ازدواج نماده و تافی فرزندآوری را در بعد از سنین  ۰۴و  ۰۴سالگی داشته باشند .پژوه

های انجام

شده در چندین کشار مختلف در چند سال اخیر بیانگر این حقیقت است که ازدواج خانم هشا بعشد از  ۵۴و ۰۴
سالگی به یک پدیده کاملاً طبیعی تبدیل گردیده و فرزندآوری بعد از  ۰۴سالگی با بیشترین دقت و مراقبت های
ویژه صار

پذیرفته عمامآ این گروه از مادران فرزندانی سالم و هاشمند به دنیا می آورند و میشانگین آسشیب

های احتمالی نازادان ایشان کمتر از میانگین همه ماالید جامعه است.
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طراحی و اعتباریابی الگوی والدگری موفّق در
نمونههایی از خانوادههای ایرانی :پژوهشی ترکیبی مبتنی بر ریاضیات فازی

گزا ش ژایان اامه دانشگاه خاارزمی مقطع دکتری 4931
ژدیدمه دکتر مسعاد اسدی
استا

اهنما دکتر علی محمد نظری اساتفد مگاه دکتر یزدان منصاریان و دکتر سید محماد طاهری

چکفده برای والدگری مؤثر که حاصل آن داشتن فرزندانی شاد سالم و مالّد است ضرور
و مبتنی بر فرهنگ ایران طراحی گردد .پژوه

دارد که الگای بامی مشؤثر

حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگای والدگری مافّ در نمانههایی

از خاناادههای ایرانی به روش ترکیبی و در سه مرحله انجام شد .در مرحله اول با اسشتااده از رویکشرد ترکیبشی و روش
داده بنیاد با  49نار از والدین ناجاانان سالم که به روش نمانه گیری نظری انتخاب شدند تا رسیدن بشه مرحلشه اششبا
نظری دادهها مصاحبه بدون ساخت و عمی

انجام شد .تحلیل دادههای کیای سشه ششاخر را بشرای الگشای والشدگری

مافّ مشخر کرد که عبارتند از شاخر نق

والدینی با 44مؤلاه ششامل قشدردانی دلگشرم کشردن صشمیمیّت ارتبشا

مثبت هدایت مسئالیت عدالت نظار

کنترل و الگا بادن؛ شاخر زن و شاهری بشا سشه مؤلاشه ششامل رضشایت از

همسر هماهنگی و همکاری با همسر در تربیت فرزندان و شاخر خاناادگی نیز با سشه مؤلاشه ششامل ف شای تعشاملی
خانااده سلسله مراتب و تصریح مرزها ف ای عاطای/هیجانی خشانااده .در مرحلشه دوم براسشاس نتشایح مرحلشه کیاشی
مقیاس والدگری مافّ ساخته شد و روایی صاری محتاایی و پایایی آن بررسی و مارد تأییشد قشرار گرفشت .در مرحلشه
سام با استااد از دادههای جمع آوری شده به شیاه خاشهای تصادفی از  4نار از والدین و تحلیل عاملی اکتشافی فشازی
رگرسیان فازی و تحلیل مسیر فازی اعتبار الگای والدگری مارد بررسی و تأیید قرار گرفت و مشخر شد که شاخر
زن شاهری و شاخر خاناادگی هر کدام به طار مستقیم و شاخر زن و شاهری بشه صشار

غیرمسشتقیم ششاخر

والدینی را تبیین میکنند .شاخر زن شاهری نیز تاانست شاخر خاناادگی را به صار

مسشتقیم تبیشین نمایشد.

نق

یافتههای پژوه

حاضر میتااند برای والدین در جهت تربیت ناجاان سالم مثمرثمر باششد .همننشین مششاوران و روان

شناسان خانااده میتاانند از نتایح پژوه

حاضر به منظار آمازش والدگری مافّ به خاناادهها استااده نمایند.
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تفحص کیفی در عوامل مؤثر بر بیرمقی زناشویی :مطالعه موردی شهر تهران

اویسندگان جمال الدین فرجی باقر ثنائی هامن نامار
منبع مشاوره و روان درمانی خانااده .431-479 )2(3 4931
چکفده امروزه آمار رسمی طلاق بهطار کامل نشاندهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشایی نیست؛ زیرا
در کنار آن آماری بزرگتر اما کشف نشده به طلاقهای عاطای اختصاص دارد .یکی از نابسامانیهای زنشدگی
بیرمقی زناشایی است که اگر بهماقع به آن رسیدگی نشاد زوجین را به سمت جدایی عاطای ساق میدهشد؛
بنابراین پژوه

حاضر به هدف شناسایی عاامل مؤثر بر بیرمقی زناشایی که یکی از دلایشل مشؤثر بشر افشزای

طلاق در جامعه است انجام شد .این پژوه
صار

گرفته است .جامعه پژوه

با استااده از روش کیای و با تأکیشد بشر رویکشرد پدیدارشناسشانه

شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهشران بشاد و نمانشهگیشری بشه

روش هدفمند از بین افراد با تجربۀ بیرمقی زناشایی که به کلینیک مشاوره مراجعه کرده بادند صار

گرفت.

جمعآوری دادهها از طری مصاحبه نیمه ساختاریافته باد و تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس نظریه داده بنیاد انجام
شد و نهایتاً  227کد باز  24ماهام و  1مقاله به دسشت آمشد .مقالشا
دربرگیرندۀ ویژگیهای ارتباطی نامطلاب مشکلا

اصشلی بهدسشتآمده در ایشن پشژوه

شخصشیتی عاامشل تششدیدکننده و درگیشری بشا پیامشدهای

نامطلاب بیرمقی زناشایی باد که هرکدام از آنها شامل مااهیمی نیز میشدند .برآیند یافتهها حشاکی از درگیشر
بادن ابعاد فردی ارتباطی و خاناادگی در شکلگیری این پدیده در روابط زناشایی باد و مقاله محاری یافتشه-
های پژوه

«عدم مهرورزی مستمر و مراقبت از رابطه» باد .بهطارکلی نتایح نشان داد کشه بیرمقشی زناششایی

فرآیندی است که پیامدهای ناگااری در زمینه جسمی روانی-عاطای و اجتماعی دارد و پیششنهاد مشیششاد کشه
مشاوران و روانشناسان بی ازپی

بر روی بیرمقی زناشایی و عاامل رشد دهندۀ آن اقداماتی انجام دهند.
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نظریه ها و آزمون ها (در روان شناسی خانواده و ازدواج)

اویسندگان دکتر رضا خجسته مهر دکتر ذبیح اله عباس پار زینب دانیالی
ااتگا ات رشد

سال چاپ  4937ت دا صفحه 221

توضفح کتاب نظریه ها و آزمان ها در روان شناسی خانااده و ازدواج برای نخستین بار بشه جشای تمرکشز بشر
نظریه های فردگرایانه و مااهیم و ساخت های منای (همنان تعارض ناسازگاری و آششاتگی هشای زناششایی
طلاق و پیمان شکنی) با الهام از رویکردهای روان شناسی اجتماعی مثبت نگر نظریه هشا ماشاهیم و ابزارهشای
تشخیصی جدیدی (از قبیل انصاف گذشت فداکاری دیدگاه فهمی اسناد دلبستگی آمادگی ازدواج همشدلی
نگرش به ازدواج اخلاق رابطه ای انطباق پذیری رضایت زناشایی تبادلا
به ادبیا

زناشایی و سازگاری با طلشاق) را

پژوهشی عرصه خانااده و ازدواج در کشار اضافه کرده است .از ویژگی هشای منحصشر بشه فشرد ایشن

کتاب این است که انطباق پذیری گزاره های این نظریه ها و ویژگی های روان سنجی ابزارهشای منشدرج در آن
بارها در نمانه های ایرانی مارد آزمان قرار گرفته و نتایح آن ها در مجلا
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علمی– پژوهشی معتبر شده است.

