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 دکتر غلامعلی افروز

 استاد ممتاز دانشگاه تهران

 

هنگام مورد توجه طور جدی در امر ازدواج به بدون شک، از جمله مسائلی که در چند دهه اخیر به

باشد. با افزایش میانگین بوده است مساله اختلاف سن و سطوح تحصیلی دخترها و پسرهای داوطلب ازدواج می

ها در اکتساب مدارج دانشگاهی، دیگر ها نسبت به آقایان و فزونی قابل توجه خانممسن و گستره دامنه عمر خان

ها و سقف مفروض سنی برای ای خانمای مثل کوچک بودن سن شناسنامهتوان به معیارهای سنتی و کلیشهنمی

یمی که عمدتاً ای قدهای کلیشهازدواج موفق براساس باورهای نه چندان علمی و عقلانی تاکید نموده و واژه

 و نظایر آن را به زبان آورد. "پیردختر"نشان از واماندگی علمی و فرهنگی است مثل 

سال گذشته  5هایی که در با یک نگاه تحلیلی به آمار و ارقام ارائه شده در ارتباط با سن آقایان و خانم

ای رایج در گذشته، فراوانی بالا بودن ههای سنتی و کلیشیابیم که بر خلاف شیوهاند به روشنی درمیازدواج نموده

سنی و کمتر بودن سن آقایان نسبت به ها به هنگام ازدواج کاهش یافته و فراوانی همسن آقایان نسبت به خانم

 درصد از 55ها در ازدواج افزایش یافته است. یعنی در حدود خانم

دها همسن بوده و یا آقا داماد حداقل یک سال ها با آقا داماسال گذشته عروس خانم 5های ثبت شده در ازدواج

 (1تفاوت ها در ازدواج )یادداشت: 
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ها نسبت به چند دهه گذشته به طور قابل توجهی . چرا که گستره عمر خانم5کوچکتر از عروس خانم بوده است

 افزایش یافته است.

 با عنایت به مراتب فوق شایسته آن است که در بستری از عقلانیت و اصول و معیارهای مقبول

 ای به معنا و مفهوم کفویت به ویژه در ارتباط با سن داشته باشیم و ازبارهشمول نگاه دوجهان

های سطحی که غالباً برخاسته از عقب ماندگی فرهنگی و دور ماندن از چرخه پر شتاب دانش به ویژه اندیشه

ویت در عدم درک یا توجه به مفاهیم بنیادی سن زیستی و روانی در ازدواج است اجتناب نمائیم و مفهوم  کف

 .2ای یکسان تلقی ننمائیمهای کلیشههای ظاهری و نگرشزوجیت را با همسانی و مشابهت

 ها و باورهایهدف اصلی نگارنده این مکتوب طرح دیدگاهی متفاوت از غالب نگرش

ای حاکم بر جامعه نسبت به سن ازدواج به طور اعم، تفاوت سنی دخترها و پسرها به هنگام ازدواج به کلیشه

سالگی، برداشتن سقف  04ها و آقایان بعد از حدود ور اخص و تحقق بخشیدن به آرمان زوجیت توسط خانمط

 سالگی است! 05سنی برای زنان و مردان آماده ازدواج، بعد از 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (5932گزارش مستند آماری سازمان ثبت احوال ) 5 

درصد  ها از آقایان به هنگام ازدواج تاکید گردد، شمول همچنان بر پایین بودن سن خانمبدون شک اگر بدون دلایل عقلانی جهان  2

یابند و این رخداد مطمئناً به دور از هنگام را نمیشوند فرصت ازدواج بهقابل توجهی از دخترانی که همزمان با آقایان متولد می

 .آفرین نخواهد بودشمول و بالطبع خلاف عدالت اجتماعی است و یقیناً مطلوب خالق زوجعقلانیت جهان



 

4 
 

 -نانجمن علمی روانشناسی خانواده ایرا ی علمیخبر ماهنامه

8931فروردین   

 

 
 

 

 

 هچکید

 رنج در شناختیروان مشکلات از 53-کووید دوره در عمیق و شدید ذهنی ناتوانی به مبتلا کودکان مادران

 دارای کودکان مادران در ملال و خستگی بر هیجان تنظیم آموزش اثربخشی تعیین حاضر پژوهش هدف هستند.

-پس-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه پژوهش روش بود. 53-کووید دوره در شدید و عمیق ذهنی ناتوانی

 و شدید ذهنی ناتوانی به مبتلا کودکان مراقب مادران کل را پژوهش این آماری جامعه بود. کنترل گروه با آزمون

 40 دسترس در گیرینمونه روش طریق از پژوهش این در دادند. تشکیل 5933 سال در رزن شهرستان عمیق

 دو در که بودند ملال و خستگی علائم شدت دارای مادر 22 آنان میان از .داشتند را پژوهش به ورود ملاک درما

 مقیاس از هاداده آوریجمع برای شدند. جایگزین تصادفی صورت به گواه و آزمایش گروه

 فاهلمنو ؛MBS) ملال حالت چندبعدی مقیاس و (2449 همکاران، و  وریسدی ؛AFS) خستگی ارزیابی

 گروه و شد داده زشآمو جلسه 4 در هیجان تنظیم آموزش آزمایش گروه برای  شد. استفاده (2443 همکاران،

 با واریانس تحلیل از هاداده تحلیل و تجزیه برای نکردند. دریافت را آموزشی ،جلسات حین در گواه

 مادران در ملال و خستگی کاهش بر نهیجا تنظیم آموزش که داد نشان نتایج شد. استفاده مکرر گیریاندازه

 تنظیم آموزش نتایج، به توجه با (.p<45/4) است بوده اثربخش عمیق و شدید ذهنی ناتوانی به مبتلا کودکان

 53-کووید دوره در عمیق و شدید ذهنی ناتوانی به مبتلا کودکان مادران ملال و خستگی کاهش برای هیجان

 شودمی پیشنهاد
 

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خستگی  (.5044) مهدی ،عبداله زاده رافی ؛ والهام ،راستگو ؛سعید ،آریاپوران

 54 ،رویشش روان شناسشی. 53-توان عقلانی شدید و عمیق در دوره کوویدو دلزدگی مادران مراقب کودکان کم

(55:) 544-33. 

 

 : پژوهشگزارش 

و عمیق توان عقلانی شدید اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خستگی و دلزدگی مادران مراقب کودکان کم

 .۹۱-در دوره کووید
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 مایکل لوین ، کلاریسا اونگ ، مایکل توهیگ :تألیف

 زادهشعبانعلی شعبان ، آرزو ضاربی ، دکتر عباس عبداللهی :ترجمه

   260: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

تازگی با رویکرد پذیرش کتاب حاضر، راهنمایی مفید، کامل و قابل فهم هم برای نوآموزانی است که به توضیح:

اند و هم متخصصینی که تجربة درمان با استفاده از این رویکرد را دارند. نکتة قابشل توجشه در آشنا شدهتعهد  و

سوی اجرای عملی آن است. مؤلفان در فرایندی تشدریجی به ACT این کتاب، حرکت از یادگیری نظری درمان

های ملی و عینی در قالشب نمونشههای عپردازند و سپس با آوردن مثالمی ACT گام به آموزش رویکردبهو گام

دهند. این روند، بازنمایی جلسات درمان شامل ارزیابی اولیه، ارزیابی فراینشدی و بالینی، روند درمان را شرح می

تکالیف بین جلسات است. ساختار کتاب به همراه محتوای غنی آن بهترین شیوه برای آموزش رویکرد پشذیرش 

 .تعهد استو 
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