
 

1 
 

 -نانجمن علمی روانشناسی خانواده ایرا خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 عنوان صفحه عنوان صفحه

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پبیاب  نگاق را     کتاب:  معرفی

 نونوا -وال ین

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 55فرزنا پرو   ععا  از   یبدداشت

 (1) سبلگی

 

 

 

نقش حضاو ههن و   پژوهشگزا ش 

عیگی کیفیات اضطرا: کرونب د  پیش

 ا  زنب  شبغل.زن گی حرفه

 
 

 
 

 

 ر

شمار

9ه   

ماهنامه انجمن علمی روانشناسی 

 خانواده ایران
Journal of Family Psychology Association of Iran 

 

 0011 آذر



 

2 
 

 -نانجمن علمی روانشناسی خانواده ایرا خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 

 

 افروزدکتر غلامعلی 

 استاد ممتاز دانشگاه تهران

 

آرام و آرامشگر و نوازشگر گونه که پیشتر اشاره گردید غایت زوجیت آرامیدن کنار همسری دلهمان

-هایی که ترجیح میباشد، چه بسا زوجاست و با این نگاه صرف فرزندآوری یک هدف اساس در ازدواج نمی

باشند و یا طفل یتیمی را به فرزندی پذیرفته و بستر پرورش و رغم توان فرزندآوری، فرزندی نداشته دهند به

شکوفایی وجودش را فراهم نمایند. چرا که فرزندآوری فی نفسه نه امتیاز است و نه سبب مباهات، بلکه آنچه 

باشد فرزندپروری است ولو اینکه کودک فرزند که در قاموس هستی و از نگاه خالق مهربان مهم و ارزشمند می

 انسان نباشد.  زیستی

آرام قابلیت ریزی است، آن گاه که همسران دلهای الهی متضمن دعا و برنامهفرزندآوری از منظر ارزش

 آرامشگری متقابل را به زیبایی و نهایت خوشایندی احراز نموده آن را پایدار

آوا با عبادالرحمان، بندگان نان هماندیشی و اراده متقابل در اندیشه فرزندپروری باشند. آتوانند با همنمایند میمی

بخش چشم و گویند: پروردگارا از همسران و ذریه ما به ما فرزندی عطا نما تا وجودش روشنیناب خدا می

 (1) سالگی 54فرزندآوری بعد از  یادداشت: 
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ریزی، دعا و نیایش . چرا که فرزندآوری از منظر قرآن کریم متضمن حسن تدبیر، برنامه1روشنگر طریق ما باشد

 باشد.آرام میهمسران دل

هایی که برای نخستین شوند به ویژه آن دسته از خانمهایی که آماده بارداری میتردید همه خانم بدون 

 باشدسال می 04یا  04بار یا دفعات مکرر تمایل به بارداری دارند و سن ایشان بالای 

متی و ها پیش بخصوص حداقل از سه ماه قبل از بارداری، دقت بیشتری را در احراز سلابایست از مدتمی

سال بایسته و شایسته است از نظر برخورداری  04های بارداری داشته باشند. به سخن دیگر، مادران بالای قابلیت

از فشار خون مطلوب، عدم ابتلا به دیابت بارداری، سلامت کروموزومی و تغذیه مناسب و نرمش و تحرک و 

ینان بیشتری داشته باشند. همچنین بایسته آن استراحت متناسب و خواب آرام و خوشایند، آرامش روانی و اطم

 04یا  04است خانم هایی که با همدلی و هم اندیشی همسران مهربان و حمایتگر خود می خواهند  بعد از 

سالگی  فرزندی داشته باشند از بیشترین رضامندی زوجیت برخوردار بوده و همواره با چهره گشاده, امیدوار و 

طبیعی ویا بعضا  زایمان  به روش سزارین و در  های لازم را برای  زایمانآمادگیمتوکل و با کمال صبوری 

 موارد خاص زایمان دوقلو را داشته باشند.

ها، ادامه تحصیلات امروزه، در گستره جهان به دلایل عدیده از جمله افزایش قابل توجه طول عمر خانم

د و استقلال اقتصادی، در غالب موارد ازدواج و بالطبع دانشگاهی بعضاً تا پایان دکتری، انگیزه اشتغال مفی

                                                           

 (40ن )قرآن کریم فرقان عیُه أر َنا قُتِیَر ذُ نا وَزواجِن أمِ ناب لَنا هَب َرَ  1

* مطالعات انجام شده پیرامون وضعیت زیستی نوزادان بیانگر این حقیقت است که چنانچه انعقاد نطفه )رویشش ششکوفه 

 ه بششا دمیششده شششدن رو  الهششی در جنششینانسششان( در آغششاز بهششار انجششام پششذیرد، سششه ماهششه دوم بششارداری کششه همششرا

گیرد و جنین به خاطر طولانی بودن روز و نور آفتاب، اکسیژن بیشتر در فضا و فراوانشی باشد در فصل تابستان قرار میمی

گشردد و چنانچشه ایشن دوره حسشاس در تری برخوردار میمیوه و سبزیجات و شیر تازه، از رشد روانی ش زیستی مطلوب

هشای عفشونی و ... جنشین ا کمبود اکسیژن و فراوانی قابل توجه بیماریزمستان قرار گیرد به خاطر آلودگی و وارونگی هو

 گردد.تری برخوردار نمیای که بایسته و شایسته است از رشد مطلوببه گونه
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 ای که دربه گونه پذیرد.فرزندآوری نسبت به گذشته در سنین بالاتری انجام می

سال متولد  54درصد نوزادان در آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی از مادران بالای  04تا  14های اخیر سال

ی از آن است که نوزادان این قبیل مادران عموماً در سلامت و صحت پای به های ارائه شده، حاکاند. گزارششده

 .0گذارندعرصه وجود می

های آخر دهه ها از سالهای اخیر در غالب کشورهای غربی معدل سنی اولین بارداری در خانمدر سال

سال به بالا به طور  04های مافزایش یافته است. با همین نگاه همه ساله بارداری خان 54های اول دهه به سال 04

-سالگی دیگر نمی 04یا  04قابل توجهی افزایش یافته است. بدیهی است این وضعیت، یعنی بارداری بعد از 

ها و برخورداری تواند یک پدیده غیر عادی و غیر معقول تلقی گردد، چرا که به خاطر سلامت زیستی خانم

های ویژه بهداشتی، نوزادان این مادران تی و روانی و مراقبتغالب ایشان از رحم سالم و شرایط مطلوب زیس

 باشند.عموماً از سلامت کامل برخوردار می

ها با حفظ سلامت کامل، تغدیه مناسب، تحرک و سرزندگی مطلوب، به دور از مصرف در واقع، خانم

توانند بارداری را عمدتاًًً میهای سالم و کافی بخش، سیگار و مشروبات الکلی، با داشتن تخمکداروهای زیان

 سالگی با سلامت تجربه نمایند. 04و  04بعد از 
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  چکیده:

 زنان ایحرفه زندگی کیفیت بینیپیش در کرونا اضطراب و حضورذهن نقش تعیین حاضر پژوهش از هدف

 کننده مراجعه شاغل زنان تمامی را پژوهش جامعۀ است.  همبستگی-توصیفی نوع از حاضر پژوهش بود. شاغل

 صورت به آنها بین از که دادند تشکیل 1511 سال پایانی ماهه سه در ابهر شهرستان سلامت و بهداشت مراکز به

 زندگی کیفیت پرسشنامه شامل پژوهش این ابزارهای شدند. انتخاب نمونه عنوان به نفر 146 دسترس در

 پرسشنامه و (،0446 همکاران، و )بائر (FFMQ) آگاهی ذهن مقیاس (،0414 استام،()ProQOL) ایحرفه

 از استفاده با شده آوریجمع هایداده بود. (1511 همکاران، و پور)علی (CDAS) ویروس کرونا اضطراب

 هایافته .شد تحلیل و تجزیه SPSS-04 افزارنرم بوسیله همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی آزمون

 کیفیت با کرونا اضطراب بین و معنادار مثبت رابطه ایحرفه زندگی کیفیت با ذهن حضور بین داد نشان

 04  داد نشان آمده دست به هاییافته همچنین (.>41/4P) دارد وجود معناداری منفی رابطه ایحرفه زندگی

 دو هر و است؛ بینیپیش قابل کرونا اضطراب و حضورذهن براساس ایحرفه زندگی کیفیت واریانس درصد

 به توجه با کند.می بینیپیش را شاغل زنان ایحرفه زندگی کیفیت کرونا، اضطراب و حضورذهن متغیر

 مداخلات بهزیستی سازمان بویژه هاسازمان مدیران اصلی هایاولویت از یکی دریافت توانمی پژوهش هاییافته

 محیط در اضطراب کاهش منظور به ذهن، حضور مهارتهای آموزش چون مناسب راهکارهای اتخاذ و بحران در

 گردد فراهم خدمات ارائه کیفیت بهبود جهت لازم شرایط تا باشد کارکنان ایحرفه زندگی کیفیت ارتقا و کار

 

بینی نقش حضورذهن و اضطراب کرونا در پیش(. 1044) مریم ،توفیقی محمدی ؛ وآیلار، کلاهدوزی پور منبع:

 .041-011، (11) 14، رویش روان شناسیای زنان شاغل. کیفیت زندگی حرفه

 : پژوهشهای یافته

 ای زنان شاغل.بینی کیفیت زندگی حرفهنقش حضورذهن و اضطراب کرونا در پیش
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   040: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

های والدین بشا نوجوانشان و فصل تدوین شده است و در مورد تعارضات و کشمکش 11این کتاب در  توضیح:

هشا، ایشن رفتارهای پرخطری که نوجوانان در معرض آن قرار دارند، مطالبی را ارائه داده است. در اغلب خانواده

ششود و بعضشاً ششان میشود که موجب تضعیف رابطه والشدین بشا نوجوانها به جنگ قدرتی منجر میکشمکش

کنشد بشه این کتاب به والدین کمک می کارهای ارائه شده درکند. راهطور جدی مختل میزندگی خانوادگی را به

 .داشتنی و بدون تنش داشته باشنداین جنگ پایان داده و درنهایت یک محیط خانوادگی آرام و دوست
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