
 

1 
 

 -نانجمن علمی روانشناسی خانواده ایرا خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 عنوان صفحه عنوان صفحه

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادر و کودکشمعرفی کتاب: 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

توان براا  ادواا  آیا می: یادداشت

 (1سقف سنی تعیین کاو؟ )
 
 

نقششتبعیضشش  ب: پززهوهشگززرار  

هایبجنسشش  ابراکرشبهشش سبکب ششی 

ب نششاباکنانشش  ابهششتی اباکبش ت

آنتخ هبه سباکباخ ررنببابعجربهبفررکب

برزبخانه
 

 
 

 

 ر

شمار

7ه   

ماهنامه انجمن علمی روانشناسی 

 خانواده ایران
Journal of Family Psychology Association of Iran 

 

 0011 مهر



 

2 
 

 -نانجمن علمی روانشناسی خانواده ایرا خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 

 

 وکتا غلامعلی افااد

 استاو ممتاد وانشگاه تهاان

 

با عنایت به اینکه هدف غایی ازدواج در گستره حیات و برای همیشه زندگی احساس آرامش و تجربه 

های جنسی و کششخوشبختی است و دیگر عملکردهای ازدواج همچون ارضای مطلوب و مشروع تمایلات 

نفسانی و فرزندآوری از پیامدها و نتایج قهری ازدواج است و نه هدف اصلی آن، و با درک این حقیقت که همه 

های پیری و کهنسالی از چنین آرامش های زندگی، به ویژه در سالداوطلبان ازدواج دوست دارند در همه لحظه

ازدواج یک سقف محدود سنی را تعیین و تعریف نمود؟ یقیناً با توان برای و آرامشگری برخوردار شوند آیا می

پذیر و تکریم سالمندان و پیران  محبت ،ها ، کودکان و نوجوان، جوانان و  بزرگسالان توجه به اینکه همه انسان

به خالق باشند و از سویدای درون بر این باورند که  یاد و ایمان میگار طلب آفریده شده و نیازمند آرامش ماند

هرگز د می باشد ، زوج آفرین و ازدواج وآرامیدن کنار همسری دل آرام و آرامشگر دو منبع اصلی آرامش وجو

تواند امری منطقی و عقلانی باشد. چرا که همه زنها وهمه مردها برای تعیین سقف سنی برای ازدواج نمی

 ند.ش نیاز دارهمیشه زندگی به ویژه در سالهای سالمندی و پیری بیشتر به آرام

شمول به این سوال بسیار مهم و اساسی از نگاه دیگر در ارائه یک پاسخ منطقی و عقلانی و جهان

های نوین پژوهشی پیرامون افزایش چشمگیر استانداردهای بهداشتی و بایسته است توجه خاصی به یافته

 (1)توان باا  ادواا  سقف سنی تعیین کاو؟ آیا می یاوواشت:
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-روانی به همدلی و همراهی همسری دلها، گستره عمر، امید به زندگی و احساس نیاز سلامت به ویژه در خانم

 بخش به ویژه در سالمندی مبذول گردد.آرام و آرامش

ها در حوزه افزایی مستمر خانوادهدر جهان معاصر، با پیشرفت علوم و اعتلای فرهنگ زیستی، دانش

ری و سلامت، فراهم شدن تحصیلات پیش دانشگاهی و دانشگاهی برابر برای دخترها و پسرها در مناطق شه

های فرهنگی و ها در عرصهتر خانمروستایی، همگانی شدن بهداشت و خدمات پزشکی و درمانی، حضور فعال

اجتماعی، اعتلای هرچه بیشتر مقام و منزلت بانوان و رعایت اصول بهداشتی در فرزندآوری، در غالب کشورها، 

 باشد. مشاهده می افزونی امید به زندگی در بین مردان و زنان به صورت هماهنگ قابل

های متعدد و در غالب موارد به دور از تدبیر بایسته و تلف از جمله، فرزندآوریدر گذشته، به دلایل مخ

مزارع و  در خانه و بعضا خارج از خانه همچون  دار شدن کارهای سختعهده بدون برنامه ریزی لازم،

عدم بهرمندی  فردی، رعایت اصول بهداشتدر  نقصان مراکز مطلوب خدمات بهداشتی، کم توجهیها، کارخانه

های عفونی، تغذیه مناسب، کمبود امکانات پزشکی و درمانی، ابتلای درصد قابل توجهی از مادران به بیماری از 

بسیاری از ایشان زودهنگام دچار فرسودگی جسمانی و دلمردگی روانی و  ،خونی و سرطان رحم و غیرهکم

 شدند و میانگین عمرشان کمتر از آقایان بود.م میپیری زودرس و مرگ زودهنگا

با گسترش روزافزون خدمات موثر بهداشتی و درمانی و کاهش قابل ملاحظه میانگین خانوار  اما امروزه،

در کشورهای آمریکایی و اروپایی و  و افزونی فوق العاده دانش بهداشتی مادران، در غالب کشور ها  بالاخض

ها به میزان در خور تأملی بیشتر از میانگین عمر برخی کشورهای آسیایی از جمله ایران، میانگین عمر خانم

توان بدان اشاره نمود حفظ سلامت، سرزندگی و ها مینکته دیگری که در زمینه گستره عمرخانم 1آقایان است.

ای که بسیاری از شان است، به گونهها بعد از دهه پنجم یا ششم حیاتخانم نزد بسیاری از و پویایی نشاط

باشند.  لذا های شایسته همسری میها در سنین پنجاه یا شصت سالگی نیز دارای ظاهری آراسته و جاذبهخانم

                                                           

سال بیشتر از آقایان است و در آمریکا  4ها قریب به مطابق آمار سازمان ثبت احوال در حال حاضر در ایران امید به زندگی خانم 1 

 کنند.زندگی میسال از آقایان بیشتر  7ها حدود خانم
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ها در ای در نزد برخی از عوام و بعضا خواص کم توجه و کم بصیرت که همه خانماین تصور نادرست کلیشه

ا و به دور از مروت و انضاف علمی شوند کاملاً ناصحیح و ناروالعاده شکسته میفوق سالگی سنین بالای چهل

ساله چهل تا  04ساله امروز همانند دختران  04در واقع سلامت زیستی و پویایی حیاتی دختران . است.   

روا نیست که در مخاطب قرار دادن دختران تر اشاره شد مطلقاً و همان طوری که پیش پنجاه سال گذشته است

واج موفق و فرزندآوری مطلوب از نظر زیستی و روانی آمادگی کامل برای ازدعمومآ  سال به بالا که  44مجرد 

های نوین   و های پژوهشودن از یافتهالعاده قدیمی که نشان از واماندگی فرهنگی و دور بفوقاصطلاحا    دارند

و بر ایجاد اضطراب و تعارض در آنهارا به زبان جاری نمود و علاوه  "پیردختر"نظیر    است  شمولجهان

    های ایشان مانع فرهنگی دیگری را به موانع ازدواج افزود.خانواده
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 چکیده: 

 آموخته درماندگی بینیپیش در هویتی هایسبک و شده ادراک جنسیتی تبعیض نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف

 آماری جامعه بود. همبستگی نوع از و توصیفی روش لحاظ به پژوهش این بود. خانه از فرار تجربه با دختران در شده

 اول ماهه سه در تهران شهر شوش( )محله 11 منطقه شبانه سرپناه و نگهداری مراکز به کنندهمراجعه دختران پژوهش

 شامل پژوهش ابزارهای شدند. انتخاب هدفمند گیرینمونه روش به نفر 114 تعداد ها آن میان از که بودند1444 سال

 آمیزتبعیض رویدادهای نامهپرسش (،1811 نلسون، و )کویینلس (LHS) شده آموخته درماندگی پرسشنامه

 منظور به بود. (1881 )برزونسکی، (ISI) هویت سبک پرسشنامه و (1881 لندرین، و )کلونوف (SSE) جنسیتی

 تبعیض داد نشان هایافته شد. استفاده همزمان خطی رگرسیون و پیرسون همبستگی آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه

 با اجتنابی سردرگم/ هویت سبک و عمر( طول در و گذشته سال یک در زآمیتبعیض )رویدادهای شده ادراک جنسیتی

 آموخته درماندگی با هویت تعهد و اطلاعاتی هنجاری، هویت هایسبک و معنادار و مثبت رابطه شده آموخته درماندگی

 طول در آمیزتبعیض رویدادهای که داد نشان رگرسیون نتایج همچنین (.>41/4P) داشتند معنادار و منفی رابطه شده

 هویتی سبک و هنجاری هویتی سبک اطلاعاتی، هویتی سبک گذشته، سال یک طول در آمیزتبعیض رویداد زندگی،

 هایسبک و شده ادراک جنسیتی تبعیض به توجه با کنند.می بینیپیش را شده آموخته درماندگی 11/4 اجتنابی/سردرگم

 این مبنای بر آموزشی هایکارگاه اجرای ،خانه از فرار تجربه با تراندخ در شده آموخته درماندگی بینیپیش در هویتی

 رسد.می نظر به ضروری هاخانواده به مفاهیم

 

نقشش تبعشیض جنسشیتی ادراک ششده و  (.1444) علی ،کشمیری ؛ ومعصومه ،راوند ؛مژگان ،عباسی ؛محسن، رفیعیمنبع: 

، (11)14 ،رویشش روان شناسشیبینی درماندگی آموخته شده در دختران با تجربه فرار از خانشه. های هویتی در پیشسبک

111-148. 

ب: پژوهشگزارش 

با  بینی درماندگی آموخته شده در دخترانهای هویتی در پیشنقش تبعیض جنسیتی ادراک شده و سبک

 تجربه فرار از خانه
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 سلمان اختر :تألیف

 دکتر تکتم کاظمینی ، دکتر زهرا قنبری :ترجمه
   116: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

  توضیح:

به قلم پروفسور سلمان اختر ویرایش شده « های بالینی دلبستگی، جدایی و فقدانمادر و کودکش: جنبه»کتاب 

پردازد. فرزندی می -در فرد با تمرکز بر رابطه اولیه مادر« خود»گیری و تکوین است. این کتاب به نحوه شکل

گر کودک بودند نکات دقیق و نی که مشاهدهکاوان برجسته و محققاکتاب حاضر با فراهم آوردن آثاری از روان

گیری انواع دلبستگی و مخاطرات گیری پیوند نوزاد با مادر، رموز شکلظریفی چون مقوله مادری، جزئیات شکل

کند. موضوعات جدایی، فقدان و منابع جایگزین عشق در هنگام غیبت یا دلبستگی ناایمن را مطرح می

https://www.arjmandpub.com/Search?q=4&q2=2604&q3=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85:%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.arjmandpub.com/Search?q=4&q2=2604&q3=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85:%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.arjmandpub.com/Search?q=4&q2=2605&q3=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85:%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.arjmandpub.com/Search?q=4&q2=2605&q3=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85:%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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گیری دنیای ها در شکلگیرند؛ همچنین، اهمیت این ایدهبحث قرار می ناپذیری هیجانی مادر مورددسترس

هایی جهت درمان کودکان و شوند؛ افزون بر این، تکنیککودک و روابط بعدی او در بزرگسالی مطرح می

 توان به این موارد اشاره کرد که تعاریف جامع وشوند. از جمله نکات برجسته این کتاب میبزرگسالان ارائه می

گران و های تحلیلقابل فهمی از نحوه فرایند تحول از بدو تولد ارائه داده و خواننده را قدم به قدم با نظریه

ای از خوانندگان را اغنا کند؛ در وهلۀ تواند طیف گستردهکند. مطالعه این کتاب میهایی جامع همراهی میمثال

های شناسی را با مفاهیم تخصصی و نظریهروان بندی شده و تخصصی دانشجویان رشتهاول با نگاهی طبقه

های ارزشمندی های نظری و عملی از جلسات درمانی مختلف، تکنیککند؛ با ارائه نمونهتحلیلی تحول آشنا می

دهد. همچنین، اطلاعات مورد نیاز مادران جوان را به را به درمانگران و کاندیداهای درمان تحلیلی آموزش می

کاوانه مؤلف به مقوله رابطه کند. ویژگی برجسته کتاب، نگاه تحلیلی و روانبرای آنان فراهم میزبانی قابل فهم 

تواند نقش مؤثری در کاوی در ایران مینوزاد است که با توجه به رشد تقاضای یادگیری و آموزش روان -مادر

 .های نظری و عملی داشته باشدفرایند و کیفیت آموزش

 

 


