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گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران  حوزه ازدواج و خانوادهوگو با خبرنگار محبوبه زرین قلم روانشناس و مشاور در گفت

امزدی و عقتد بنتا های یک زندگی مشتتر  در دوران نت، درباره چگونگی ارتباط با خانواده همسر، اظهار کرد: پایهجوان

دو  کنند ازدواج پیوند بین دو نفر است در صورتی که ازدواج پیوند بین دو خانواده و حتیشود بعضی افراد تصور میمی

وی با بیان اینکه همسرانی که بعداز ازدواج با خانواده همسر  .ازدواج یک تعامل است ،خاندان و اقوام محسوب می شود

روابت  ستالم و درستت بتا  :کنند، افتزودداشته باشند سلامت روانی یکدیگر را تضمین می خود ارتباط سالم و کارآمدی

ها، موجب کسب رضایت همسر شده و البته تضمینی برای یتک زنتدگی موفت  خانواده همسر علاوه بر محبوبیت بین آن

 .است

شتود، راهکتار کارآمتد توصتیه می ۰۱بتل این روانشناس با اشاره به اینکه برای برقراری ارتباط سالم با خانواده طرف مقا

گفت: هرگز همسرتان را در بن بستی قرار ندهید که مجبور باشد بین شما و ختانواده ا  یکتی را انتبتاب کنتد و بهتتر 

است یک نکته را بدانید که حتی اگر والدین همسر شما از نظر خودتان بسیار بتد باشتند بته هتر حتا  پتدر و متادر وی 

 .هستند

تصریح کرد: واقع بین باشید و انتظارات واقعی از خانواده مقابل داشته باشید، فرامو  نکنید شما در یک فیلم زرین قلم  

کنند قترار نیستت آیند و کنار هم زندگی میهای بسیاری بدنیا میها با تفاوتکنید انسانیا سریا  تبیلی ایفای نقش نمی

 .مان رفتار کنندهای پرورانده در ذهنخانواده همسرمان طب  رویا

وی با بیان اینکه خانواده همسرتان خانواده خودتان نیستند، بیان کرد: این خیلی خوب است که بعضی از زوجتین ستعی 

ها محبت بورزنتد، امتا فرامتو  نکنتیم شتاید پتدر و می کنند خانواده همسرشان را مثل خانواده خودشان بدانند و به آن

دوست بدارنتد، امتا نبایتد انتظتار داشتته  شمارا شرایطی هر در و کنند تحمل را زند می سر شما از که  مادرتا هر رفتاری

توان گفت بدتر است یا بهتر، پت  بهتتر باشید پدر و مادر همسرتان نیز همین گونه باشند این رابطه متفاوت است و نمی

 .است جایگاه پدر و مادر و خانواده همسرمان را بدانیم و رفتاری که مناسب با شان آنها و خودمان است را انجام دهیم

 

 چگونه بعد از نامزدی با خانواده همسر ارتباط برقرار کنیم؟ 
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ین روانشناس با بیان اینکه تا حد امکان از شبص سوم بترای رستاندن حرفتتان و منظورتتان استتفاده نکنیتد، گفتت: از ا

آزارد صتحبت کنتد بلکته مستتقیما همسرتان یا هر شبص دیگری نبواهید با خانواده ا  در مورد کاری که شما را می

د محترمانه احساستان رابیان کترده و انتظاراتتتان را مطتر  توانیخودتان ورود کنید شما با آموختن مهارت جراتمندی می

 .کنید

زرین قلم با تاکید بر اینکه لطفا بالغ رفتار کنید، ادامه داد: یاد بگیرید گاهی شرای  را از دریچه نگتاه ختانواده همسترتان  

 .پذیریدها را ببینید و بای مواف  نیستید پبته رفتار کنید و تفاوتببینید حتی اگر با مسئله

وی بیان کرد: تعارض در زندگی زناشویی و بین همسران تقریبا امری اجتناب ناپذیر است پ  فرامو  نکنید در حضور 

خانواده همسرتان به همسرتان خیلی احترام بگذارید تا خیالشان از بابت رابطه شما دو نفر راحتت باشتد، بته یتاد داشتته 

ها صحبت نکنید، چون بعد از متدتی شتما بتا همسترتان آشتتی ست با خانوادهباشید در مورد اختلاف با همسرتان بهتر ا

شتود در ایتن کنند زندگی شتما پتر از بتدببتی و مشتکلات استت، توصتیه میها همچنان تصور میکنید، اما خانوادهمی

   .خصوص از مشاوران خانواده کمک بگیرید

های یکدیگر بپرهیزید رفتتار شتما حمله به شبصیت خانوادهها مودب باشید، گفت: از توهین و این روانشناس در رابطه

کنیم وقتی بتا فتردی نشانه تربیت شما و شبصیت شماست پ  خودتان را بدرستی معرفی کنید، گاهی به اشتباه فکر می

یت صمیمی هستیم اجازه داریم از هر واژه وکلماتی برای ارتباط استفاده کنیم به خاطر داشتته باشتید بتی ادبتی و صتمیم

 .هیچگاه در یک مسیر نیستند

هتای فرهنگتی و ختانوادگی ای با توجه بته تفاوتزرین قلم با تاکید بر اینکه کینه توز نباشید، اضافه کرد: در هر خانواده

ای که یک بار شما را آزرده فقت  یتک هایی بوجود آمده باشد پ  مدام نبش قبر نکنید و برای مسئلهممکن است رنجش

 .د از تکرار این مسائل آزار دهنده چیزی جز سلب آرامش خودتان و همسرتان کسب نبواهید کردبار غصه ببوری

های نامحدود و تعریف نشده با خانواده یکی از همسران ها را مشبص کنید، افزود: رابطهوی با اشاره به اینکه حد و مرز

زندگی ستهم ببترد  این از شما اندازه به که دارد  ح  تواند سر منشا اختلاف میان زوجین شود، بپذیرید که همسر شمامی

 باشتید داشتته یاد به و  کنید ابتدا لازم است خودتان و خانواده تان به آن پایبند باشیدپ  اگر مرزی برای وی تعریف می

 .باید با ساخت رواب  سالم بدست آورد را سالم خانواده

 

 منبع: باشگا  ابرنگاران جوان
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 8931 ، مقطع دکتری،دانشگاه تربیت مدرس :گزارش پایان نامه

 

 اصفهانیحوریه ربانی دکتر  :پدیدآور

 هاجر آذری  و دکترسهیلا صادقی فسایی دکتر  :مشاور اساتیدطوبی شاکری گلپایگانی دکتر  :استاد راهنما

 

نهاد خانواده به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین عناصرساخت جامعه ، همواره در ادیان مبتلتف  چکید :

بوده و دین اسلام نیز به عنوان کامل ترین و خاتم ادیان الهی بته شتکل گیتری آن در قالتب ازدواج  مورد توجه

 -توجه ویژه مبذو  داشته است. در فضای فعلی جامعه، با توجه به تغییرات بسیاری که در حوزه رشتد علمتی 

ی افراد در قالب ستنتی ختانواده اجتماعی افراد به ویژه زنان ایجاد گردیده ، بسیاری از مطالبات و درخواست ها

قابل اعاده نبوده ، زمینه نارضایتی آنان و تزلز  خانواده را فراهم ساخته است. در این راستا تمهیدات بسیاری در 

در اشتکا  مبتلتف بیتان  حقوقی جهت تشکیل خانواده و به ویژه تتداوم آن اندیشتیده و -حوزه های اخلاقی 

. از جمله راهکارهای اسلامی برای حل این معضل ، تطتاب  ختانواده بتا فضتای زمتان و مکتان و گردیده است

انعطاف پذیری در این عرصه توس  ابزار حقوقی شروط ضمن عقد نکا  می باشد. با استتفاده از ایتن شتروط 

ده ، بتر استاس ستلای  ، ،امکان تغییر آثار قرار داد ازدواج برای زوجین فراهم می آید به گونه ای که نهاد خانوا

انتظارات ، محدودیت ها و نیازهای افراد به شرط عدم مغتایرت بتا معنتا و مقتضتای عقتد قابتل پتیش بینتی و 

غیرمالی ختانواده را حتتی در صتورت حتدو   -ساختارمندی است و زوجین می توانند حدود و ساختار مالی

دادهایی مشبص نموده و بدین وسیله زمینه افزایش و طلاق، در قبل از شکل گیری ازدواج با انجام تواف  و قرار

تداوم خانواده و جامعه ای آرام را مهیا می سازند. این تحقی  با رویکترد کیفتی و استتفاده از دو رو  تحلیتل 

اسنادی و تحلیل تماتیک و با هدف بررسی محتوایی و اجرایی عملکرد نظام اسلامی ایران در استفاده و مدیریت 

حتوزه تقنینتیو و عملتی )ارتقاء کارامدی آن به ویژه در حوزه تحکیم خانواده در دو ببش نظتری این حوزه و 

 . بر اساس نتایج حاصل از تحقی  در ببش نظری اشکالات محتوایی )روند قضایی، اجتماعیو تکوین یافت

تحلیل کارآمدی شروط ضمن عقد نکاح در تحکیم بنیان 

 (خانواده )مورد مطالعه: شهر اصفهان

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=حوریه ربانی اصفهانی&basicscope=5&item_id=983748
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https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=طوبی شاکری گلپایگانی&basicscope=5&item_id=120203
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=طوبی شاکری گلپایگانی&basicscope=5&item_id=120203
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سهیلا صادقی فسایی&basicscope=5&item_id=297707
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متدی ایتن ابتزار شروط و عدم طراحی و تدوین ضمانت اجرای مناسب به ویژه در راستای تحکیم خانواده کارا

انی سته . در ببش عملی نیز بر استاس نتتایج ببتش میتدساخته و باعث افو  آن گردیده استاسلامی را متاثر 

، )کژوکارکردها و پیامدهای ناشی از شروط ضمن عقتد نکتا  مهمتترین عوامتل یمقوله اصلی، بستر شکل گیر

نواده می باشند که به طور مستتقیم و غیتر موثر بر کارامدی شروط ضمن عقد نکا  به ویژه در حوزه تحکیم خا

مستقیم کارامدی شروط را تحت الشعاع قرار داده و بر اساس نتایج حاصل از بررسی آراء قضایی در این حتوزه 

نیز تایید می گردد. ولیکن در بیشتر موارد این تاثیر در جهت افزایش کارامدی شروط می باشد ولتی در جهتت 

ثیر معکوس داشته است. لازم به ذکر است که کارامدی شروط ستند ازدواج فعلتی در ثبات و استمرار خانواده تا

صورت خوانش حقی از طلاق امکان پذیر می باشد. این در حالی است که در صورت پتذیر  ختوانش نتوین 

فقهی مبنی بر فراجنسیتی بودن طلاق که خود ثمره خوانش تاسیسی بودن از پدیده نکا  می باشد، شروط ستند 

دواج که تحت عنوان وکالت در طلاق از جانب مرد به زن داده می شود به طور کلی ناکارامتد متی گتردد کته از

 . لزوم تحقی  و تدوین شروط جدید در عرصه تحکیم خانواده را در این عرصه متبادر می سازد
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  داریو  غفاری، حلیمه عنایتنویسندگان: 

 .15-98، 18، 8931 اعتیادپژوهی،منبع: 

 

اعتیاد گزار  های رسمی نشان می دهد علاوه برافزایش روزافزون مصرف مواد مبدر در کشور، روند چکید : 

از تک جنسیتی به سمت دوجنسیتی می رود. عوامل متعددی در سبب شناسی سوءمصرف و اعتیاد متوثر استت 

که در تعامل با یکدیگر به شروع مصرف و سپ  اعتیاد منجر می شود. هدف این مطالعه تبیتین تجربته زیستته 

، کیفتی از نتوع پدیدارشناستی رو  این تحقیت  .زنان مصرف کننده مواد مبدر صنعتی در شهر کرمانشاه است

نفر نمونه به رو  نمونته ۵۲است. جامعه آماری زنان مصرف کننده مواد مبدر صنعتی در شهر کرمانشاه است. 

گیری هدفمند انتباب شدند. برای جمع آوری داده ها از رو  مصاحبه عمی  استفاده شده است. یافتته هتا: از 

علل اعتیاد در قالب مقولته اصتلی تستهیل گرهتای  .ی به دست آمدمقوله مفهومی اصل ۴تجزیه وتحلیل داده ها 

فردی و محیطی اعتیاد، دریافت احساسی از مصرف مواد با عنوان مقولته اصتلی پیوستتار احساستی، پیامتدهای 

اجتماعی اعتیاد در قالب مقوله اصلی تنبیه جامعه و مقوله علل پیشگیری ناموف  در قالب مفهوم اصلی اصتلا  و 

م دوام به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش با توجه به پیچیدگی موضوع، شرای  مبتارزه درمان ک

کنونی تحت عنوان کاهش عرضه خیلی جواب گو نیست. باید رو  کاهش تقاضا، برنامه های آموزشی، برنامته 

امه های حمایتی جهت ارتقاء های اقتصادی برای تغییر، بازنگری در قوانین و برنامه های پیشگیری و تقویت برن

 .زنان مدنظر قرار گیرد

 

 

 اعتیاد به مواد مخدر در زنانمطالعه پدیدارشناسانه بسترهای 

https://www.magiran.com/author/%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%85%d9%87%20%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa
https://www.magiran.com/author/%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%85%d9%87%20%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa
https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4%20%d8%ba%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4%20%d8%ba%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c
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