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این کتاب که برنده لوح تقدیر نهمین دوره جایزه کتاب فصل بهار  ۸۸۱۱و برنده لوح تقدیر هفدهمین دوره کتاب
سال دانشجو  ۸۸۱۱شده است ،از دو بخش اصلی تشکیل شده است .بخش نخست این کتاب تشکیل خانواده موفق
نام دارد .در این بخش عالوه بر بحث درباره اهمیت خانواده ،راهبردهای ویژهای برای خانوادههای طالق و
مختلط عنوان ارائه میکند و پنج عامل مهم برای داشتن خانواده موفق را بیان میکند.
این کتاب در بخش دوم هفت ابراز برای فرزندپروری هدفمند عرضه میکند .از جمله ابزارهای مطرحشده در این
بخش شفافیت ،گفتگو ،الگودهی و  ...است.
در جوامع امروزی و مدرن که نتیجه تبدیل جوامع سنتی به صنعتی است و حاصل آن رفاه ظاهری بیشتر و
امکانات افزونتر است ،انسانها به دنبال تغییر جوامع همواره در تالشند خود را به موازات این تغییر ،همسو و
سعی کنند جایگاهی به مراتب بهتر از زندگی سنتی قبلی برای خویش مهیا کنند .به دنبال این تغییرات مشکالتی هم
ایجاد میشود .تالش بیشتر و وقت افزونتر برای کسب امکانات ،حتی به قیمت دور شدن از خود و خانواده،
نکتهیی است که در جوامع سنتی کمتر به چشم میخورد؛ جوامعی که خانوادههای پیوسته از جمله ویژگیهای
بارز آن است .با ایجاد جوامع مدرن پیوستگی به گسستگی تبدیل شده است و عوارض آن لطمه به کانون گرم
خانواده است .همان چیزی که در جامعه سنتی مانند چراغ گرم و سوزانی همیشه در زندگی شعلهور بود ،اندك
اندك ،کم سوتر و کم سوتر شده ،تا به این نقطه رسیده است .سرگرم شدن با اشتغاالت روزمره و دوری از
کانون گرم خانواده متاسفانه ثمره زناشویی ،یعنی کودك یا فرزند را تحتالشعاع قرار داده است؛ همان مساله
بحرانی که غرب و شرق نمیشناسد و بحران مشترك قلمداد میشود .وقتی جامعه به سمت مدرنیته میرود،
بخش اعظم مشکالت انسانها در هر نقطه جهان ،چه ایران ،چه اروپا یا امریکا مشترك و عمومی تلقی میشود؛
نکتهیی ظریف که مترجم و ناشر کتاب «روانشناسی خانواده موفق» به خوبی توانستند پیدایش کنند و از این منظر
انتخاب کتاب یادشده را باید نخستین گام موفق در یك ترجمه به شمار آورد .به رغم اختالفات فراوانی که
خانواده ایرانی یا شرقی با خانوادههای غربی و فرهنگ این دو خانواده با یکدیگر دارند ،اما مباحث مطرح شده در
کتاب دکتر فیل ،کاربردهای فراوانی برای خانوادههای ایرانی به خصوص خانوادههای شهرنشین ایرانی دارد که
برابر آمار بیش از  56درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند .با نگاهی به سرفصلها و بخشهای مختلف کتاب
«روانشناسی خانواده موفق» می توان به این جمع بندی رسید که این کتاب با هدف آگاهی بخشی و تاکید بر حفظ
کانون گرم خانواده از طریق آشنایی با مسائل و چگونگی برخورد با آن طراحی و تدوین شده است.

2

