جزوه
روانشناسی خانواده

اکثر افراد در خانواده بدنیا میآیند و در خانواده نیز میمیرند .خانواده شالوده حیات اجتماعی محسوب گردیده و گذشته از وظیفه تکثیر ،نخستین نهاد اجتماعی ) (Familyوضامن
نسل و کودک پروری برای بقای نوع بشر می باشد ووظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی  ،فرهنگ پذیر کردن افراد را نیز بر عهده دارد .بنابراین خانواده نقش مهمی در
انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا مینماید .از سوی دیگر با توجه به اینکه خانواده با نظام پایگاهی جامعه در ارتباط است ،موقعیت فرد نیز تا حدودی مبتنی بر موقعیت
..اجتماعی خانوادهاش خواهد بود
تعريف خانواده
خانواده یک واحد زیستی بیولوژیکی) است که تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی است که براساس آن افراد دارای رابطه سببی یا نسبی بوده و با یکدیگر خویشاوند هستند.
اهميت روان شناختي خانواده
مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان  ،تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است .فضای خانواده آکنده از مهر و محبت  ،فداکاری و گذشت  ،صمیمیت و گرمی
و در عین حال گاهی توام با حسادت و رشک  ،دشمنی و کینه توزی  ،نفرت و خشم است .کودکان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در کنار والدین و خواهران و برادران
خود تجربه میکنند .اعضای خانواده آنقدر به هم وابستهاند که هر نوع مشکل یا مسئله یک عضو خانواده بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر میگذارد .از طرف
دیگر خانواده به دلیل همین نفوذ و تاثیر بر افراد  ،گاهی به عنوان روشی برای درمان اختالالت بکار میرود .روان شناسان بالینی و مشاوره گاهی ترجیح میدهند در درمان یک فرد
 ،همه اعضای خانواده را از نزدیک مالقات کنند.
مطالعات مربوط به خانواده
مطالعات مربوط به خانواده حوزههای مختلفی را در بر میگیرد .از جمله این حوزهها میتوان ازدواج  ،تشکیل خانواده  ،تعاملهای زناشویی  ،روابط والدین و فرزندان (کودکان) ،
اختالفات خانوادگی  ،طالق و جدایی و … را میتوان نام برد .هر یک از این حوزهها ابعاد وسیعی را شامل میشود.

مشکالت مربوط به مطالعات خانواده:
چند وجهي بودن موضوع
خانواده یک نهاد چند وجهی (چندبعدی) است که روابط درون آن از پیچیدگیهای ویژهای برخوردار است که در مطالعات خانواده باید مدنظر قرار گیرد .این بدان معنی است که
افراد خانواده تاثیر متقابلی بر رفتار )(Behaviorهمدیگر دارند و جدا کردن یا عدم توجه به این تاثیرات باعث کاهش اعتبار ) (Validityیا بیاعتباری نتایج مطالعات میشود.
تفاوتهاي زماني
خانواده یک نهاد ایستا نیست ،بلکه پویا است .تعریف و نگرشی که به خانواده درحال حاضر وجود دارد با نگرشهای نیم قرن پیش تفاوت زیادی دارد و مطمئنا در طول سالهای
آینده نیز دچار تحول خواهد شد .بنابراین تعمیم نتایج مطالعات دیروز به خانوادههای امروزی و تعمیم نتایج امروز به فردا کاری اشتباه است و به برداشتی نادرست از وضعیت خانواده
و در نتیجه برنامهریزی غلط منجر میشود .این مطالعات باید همراه با تحول خانوادهها در طول زمان  ،متحول شوند تا نتایجی کار آمد و قابل استناد ارائه دهند.
تفاوتهاي فرهنگي
تعریف و نگرشی که به خانواده در یک جامعه وجود دارد با جوامع دیگر تفاوتهای زیاد و در بعضی مواقع بنیادی دارد .نوع ازدواج  ،روابط زناشویی  ،شیوه فرزندپروری و … در
فرهنگ شرقی بویژه در فرهنگ ایرانی اسالمی با فرهنگهای غربی تفاوت بنییادی دارد .همچنانکه در درون یک جامعه نیز خرده فرهنگهای مختلفی وجود دارند که شیوهها و
سنتهای مخصوص خود را دارا میباشند و با توجه به این واقعیت بحث از خانواده بدون توجه به عوامل فرهنگی از اعتبار الزم برخوردار نخواهد بود.
ارتباط باساير مباحث
در حوزه روان شناسی  ،روان شناسی خانواده از نتایج روان شناسی رشد در درجه اول از روان شناسی یادگیری و روان شناسی تربیتی در درجه دوم استفادههای زیادی میبرد.
همچنین روان شناسی خانواده ارتباط جدانشدنی با برخی از علوم انسانی مانند جامعه شناسی  ،علوم اجتماعی و مردم شناسی دارد.

كاربردها
روان شناسی خانواده با استفاده از تحقیقات سایر حوزههای روان شناسی و همچنین تحقیقات مربوط به خانواده به بررسی موانع و مشکالت مربوط به خانواده از قبیل مشکالت
ازدواج و دوران نامزدی  ،اختالفات زناشویی و علل آن  ،شیوه تعامل و روابط زناشویی و همچنین شیوه تعامل با فرزندان و … میپردازد تا برای بهبود روابط خانوادگی و پیشبرد
بهداشت روانی خانواده راهکارهای عملی ارائه دهد.
خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی و سنگ بنای جامعه بوده و در جوامع مختلف دارای نقش ،پایگاه و منزلت ویژه ای است به گونهای که هیچ جامعه بشری بدون
خانواده برپا نمی ماند
یکی از مهمترین علل نداشتن تمایل به ازدواج رسمی وتشکیل خانواده در غرب عدم اعتماد طرفین به یکدیگر برای ادامه زندگی است ،بنابر این سعی می شود برای مدتی قبل از
ازدواج رسمی زندگی مشترک داشته باشند ،تا شناخت بیشتری کسب کنند که گاهی تا چندین سال ادامه می یابد و بیشتر آنها به جدایی می انجامد و زنان آسیب زیادی از این
رابطه می بینند .گاهی چندین بچه از پدران و یا مادران مختلف در این خانواده ها با هم زندگی می کنند .واضح است که چقدر عدم ثبات روحی و خطرات مسایل تربیتی ناشی از
آن ،این خانوده ها را تهدید می کند.
تعريف علم روانشناسي
روان شناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند روانی موجود زنده به خصوص انسان است( .آنزیم تولین استریز را در سلول گلیای مغز تزریق می کنند)  .چون از شیوه های تجربی و
عملی استفاده میکنیم روان شناسی علم است.
فرآيند هاي رواني كدام اند؟
انگیزه یک فرآیند روانی است .احساس ،تفکر ،استعداد ،تخیل ،عالقه ،توجه ،خالقیت و  ...که هر کدام یک فرآیند روانی اند.
روش هاي علمي يا تحقيق تجربي
روشی که محققان برای بررسی روشهای پدیه های مورد مطالعه از طریق تجربی بکار می برند مراحل روش علمی یا روش تحقیق تجربی می گویند.
 1طرح مسئلهاولین عامل و مورد در روش علمی طرح مسئله است.

 2گردآوری اطالعات 3ساختن فرضیهفرضیه:
آن حدس و گمان علمی محقق را گویند که برای پاسخ احتمالی مسئله مورد نظر ارائه شده است .محقق از رد یا اثبات فرضیه ناراحت نمی شود .جهت گیر نیست و تعصب ندارد.
اگر غیر این باشد اعتبار فرضیه اش کم و بی ارزش می شود.
 4تجزیه و تحلیل اطالعاتیک محقق بر این باور است که من به عنوان محقق ساده پس از تجزیه و تحلیل پارامترها به این نتیجه رسیدم و خواهشمندم دیگران هم این تحقیقات را انجام دهند.
 5نتیجه گیری و صدور نظریهنظریه ها تعمیم پذیر نیستند .زمانی نظریه یا تئوری قابلیت تعمیم پیدا می کند که اوال توسط سایر محققان و ثانیاً در جوامع آماری مختلف و ثالثاً در زمانهای متفاوت تجربه شده
باشد و نتایج با هم همخوانی داشته باشد .اگر هم مدتها مورد نقص و نقض نداشت قانون می شود.
تعريف خانواده:
یک واحد زیستی است که تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشویی است و براساس آن افراد دارای روابط سببی و نسبی و نقشهای مقبول (براساس مبنای پذیرفته شده فرهنگی) بوده و
با یکدیگر خویشاوند هستند.
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی
تعريف نظام:
مجموعه عناصر و اجزایی که با یکدیگر مرتبط اند بر هم دیگر اثر می گذارند و برای یک منظور خاصی گردهم آمده اند و در مورد خانواده باید به واژه نقش و نقشهای متقابل
باشدت و صراحت بیشتری تاکید نماییم.
الف) وظایف و تکالیف نقش
آن دسته از مسئولیت هایی که با پذیرش نقش در قبال دیگران باید بر عهده گرفته و انجام دهیم.

ب) آن رشته از مزایایی که به واسطه پذیرش نقش بایستی دیگران در قبالما بپذیرند و انجام دهند.
تاثير خانواده بر تفاوتهاي فردي فرزندان
انواع تاثيرات:
مقتدر ترین واحد اجتماعی تاثیر گذار بر تفاوت های فردی انسان واحد خانواده است .خانواده اولین محیط اجتماعی کودک است و تاثیر گذاری هر خانواده نسبت به دیگر خانواده ها
متفاوت است که به عواملی ارتباط دارد به شرط زیر:
 -1جامعه ای که خانواده را در بر گرفته است.
 -2منظومه خانوادگی از نظر تعداد افراد
 -3نوع خانواده از نظر هسته ای یا گسترده بودن
-4اقتدار پدر یا مادر در حل و فصل امور خانه (مادر ساالر :ایل و تبار مادر دارند .مادر بومی هستند و مادر نامی هستند که در این نوع خانواده ها فرهنگ مونث غالب و دختر عزیز
است و پدر ساالر :ایل و تبار پدری ،پدر بومی و پدر نامی و فرهنگ غالب فرهنگ مذکر است(
 -5محیط فیزیکی خانواده از نظر مکانی
 -6همسایه ها
 -7عوامل اقتصادی داخل خانواده
انواع خانواده ها و تاثير گوناگون آن ها بر تفاوت هاي فردي
 -1خانواده تک فرزندي

که به دو گونه اند:
الف) خانواده هایی که فرزندشان خواسته شده است و والدین منتظر آمدن او بودند و تمام محبت و خدمات خانواده را دراختیار فرزند می دانند .کودکی که در این خانواده رشد میکند،
اگر خوب تربیت بشود خوب بزرگ می شود .این کودک در این خانواده زیر بار مراقبتهای بی شمار خانواده قرار می گیرد و هویت خودش را به عنوان یک فرد از دست می دهد.
مشکل این کودکان وقتی آغاز می شود که وارد یک محیط دیگر مثل مدرسه می شوند .پس خیلی زود ناکام و سرخورده می شوند .چون پدرها و مادرها مانند یک خدمتگزار در
خدمت او بودند و تمام هستی و زندگی شان را همان یک بچه می دانند .اين بچه ها دو ويژگي پيدا مي كنند:
 -1خودشيفتگي

 -2خودمداري

ناکامی ها و شکستهای این قبیل کودکان آنان را به گونه ای مضطرب می کند که جبرانش بسیار مشکل است .وابستگی شدید آنان به والدین مانع رشد شخصیت آنان می گردد.
در اینجا محبت زیاد فرد را حقیر بار می آورد .در حقیقت شخصیت بچه ها را به اسارت می کشد .اعتماد به نفس و استقالل رای را از او میگیرد و او را تبدیل به فردی ضعیف
النفس  ،دارای تعدد شخصیت ،خجالتی و مدام استمداد طلب می گرداند.
ب :فرزند ناخواسته (منتظر فرزند نبودند)
اگر متمکن باشند سعی میکنند بچه را به افراد دیگر یا جهت تربیت و نگهداری تحویل دهند .آنها معموال در برنامهریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود حضور چنین فرزندی را
مخل می دانند .بدیهی است محیط شبانه روزی یا لـله و دایه از نظر مواهب مادی و رفاهی هر چقدر هم غنی و جالب باشد هرگز نمی توانند جای خانواده را بگیرند ،چون لبخند و
آغوش مادر دارای ویژگی های خاص تربیتی بر فرزندان می باشد .این قبیل بچه ها از نقطه نظر عاطفی در یک محیط مصنوعی بار می آیند و شخصیت قوام یافته ای نخواهند
داشت.
تعريف هويت :آنچه كه ما خود را به آن مي شناسيم و به ديگران مي شناسانيم هويت ماست.
 – 2خانواده هاي پر جمعيت كثيراالوالد
خصوصا اگر پدر به دلیل گرفتاری شغلی مدت طوالنی تری خارج از خانه باشد .خواهر و برادر مرجع قدرت و تصمیم گیری می شوند .بدیهی است آنان پختگی الزم برای تربیت
فرزندان را ندارند و برای انتظام بخشی به امور خانواده با شدت و قدرت (زور) اقدام می کنند .در این نوع خانواده ها گروه بندی ،دروغ ،ریاکاری ،ظاهرسازی و  ...زیاد به چشم می
آید .بعضی دچار اتهام و بعضی دیگر نه .اما در صورتی که پدر و مادر ناظر بر امور خانواده باشند و مدیریت خانواده را خود بر عهده گیرند خواهر یا برادر بزرگتر می توانند الگوهای
خوبی برای بچه های کوچک تر محسوب شوند و باورهای خوب خود را به آنان انتقال دهند.
 – 3خانواده هايي كه افراد مزد بگير را براي نگهداري فرزندشان استخدام مي كنند
نظیر لـله ،دایه ،پرستار یا خدمتگزار که امر تربیت فرزندان را به جای والدین برعهده گیرند .بدیهی است سرپرستان سیاق تربیتی خودشان را اعمال می کنند و هر چه را که آموخته
اند می آموزند .مسلم است آنان جایگاه تربیتی مادر و پدر را پر نمی کنند .گرمی تن مادر دوای هر دردی است که آنها محروم اند .بچه هایی که گرفتار این گونه افرادند ،به دلیل
کمی دانش و عدم تسلط به حصول تربیتی غالباً کاووسهای شبانه می بینند ،شب ادراری دارند و یا دچار لکنت زبان می شوند.

 -4خانواده هايي كه افراد مسن در غياب پدر و مادر مسئوليت تربيت بچه ها را عهده دارند
عموما دچار تناقض می شوند .بچه نمیداند مرجع تربیتی اش کیست؟ و در مواقع الزم دستورات تربیتی را از چه کسی بپذیرد؟ در این خانواده ها افراد مسن به حرفهای خود
معتقدند و به شدت پایبند .آنها پدر و مادر جوان را به چشم فرزندان خردسال خود می نگرند .هر چند آنها دوره های تخصصی تعلیم و تربیت کودک را نیز گذرانده باشند .از همه
دایه ها مادربزرگ نزدیک تر است و ارجح تر است.
 – 5خانواده هايي كه ميتوان گفت از هم گسسته اند
که انواع و اقسام مختلف دارند:
الف) طالق گرفته اند
ب) فاقد پدر یا مادر هستند (فوت شده اند)
ج) یکی از والدین یا هر دوشان گرفتار اعتیاد یا الکلی هستند
د) فرزند گرفتار است (نامادری یا ناپدری دارد)
هـ) دچار طالق عاطفی اند (با هم هستند اما از هم دورند)
فرزندان این قبیل خانواده ها تکیه گاه مناسبی ندارند .امنیت خاطر ندارند ،اعتماد به نفس ندارند .عموماً در زندگی تحصیلی ،شغلی و زناشویی خود نا موفق اند .از عزت نفس پایین
برخورداند .دچار ضعف شخصیتی و عقده حقارت می شوند.
عواملي كه موجب طالق مي شوند:
 – 1کم تجربگی و کم سن و سالگی زوجین – سن و سال بالی زوجین
 – 2فرزند دار نشدن

 - 3زندگی شهرنشینی بدون فرهنگ شهرنشینی
 - 4نابرابری تحصیلی
 - 5بی مهری و بی وفایی
 - 6تندخویی و بد زبانی
 - 7خودبینی ،دروغ گویی و سوء ظن
 - 8میگساری ،اعتیاد و ولگردی
 - 9فقدان روابط جنسی متعارف
 -10ازدواج های موقت و پنهانی
 -11ازدواج عاریتی
 -12اختالفات سیساسی ،اقتصادی ،دینی و عقیدتی
 -13اجتماعی شدن به شیوه های مختلف
ويژگي ها ،عوارض و نارسايي هاي جسماني و عاطفي فرزندان خانواده هاي بد يا بي سرپرست:
 – 1کینه توز ،انتقام جو و بد قهر
 - 2سرکش و عسانگر و مقررات را زیر پا می گذارند
 - 3تا  %80آنها دچار شب ادراری می شوند

 - 4در خواب و بیداری بی قرارند (نمیدانند چه میخواهند)
 - 5نسبت به بزرگ ترها بدبین و سوء ظن دارند
 - 6دروغگو الف زن هستند
 - 7زود رنجند
 - 8وسایل شخصی و بازی و مواد غذایی را احتکار می کنند
 - 9استخوان بندی و فیزیک بدنی ضعیف دارند
 -10در برقراری روابط اجتماعی و عاطفی ضعیفند
 -11در فعالیتهای ذهنی مثل دقت ،تمرکز ،توجه ،حافظه و یادگیری ذهنی بی عالقه و کند عمل می کنند
اجتماعي شدن در خانواده
تعريف اجتماعي شدن:
اجتماعی شدن فرایندی است که از طریق آن کودکان رفتار ،مهارتها ،انگیزه ها ،ارزشها ،اعتقادات و معیارهایی را که مطلوب و مناسب و مشخصه فرهنگشان است می آموزند.
منابع اجتماعي شدن:
افراد و نهادهایی را که در این فرآیند شرکت می کنند ،مانند والدین ،خواهران و برادران ،گروه همساالن ،تلویزیون و سایر رسانه های گروهی و به طور معمول و کامال جدی
«خانواده» مهم ترین بخش از محیط کودک اند .بر همین دلیل خانواده مهم ترین و قوی ترین عامل اجتماعی کردن کودکان تلقی می شود.

ابزار اجتماعي شدن:
مشاهده و تقلید ،پاداش و تنبیه ،تشویق و تقویت  ،ایجاد احساس شرم از دیگران و تشویقهای کالمی و غیر کالمی
عوامل موثر در فرزند پروري
 – 1زمینه فرهنگی
که مجموعه آداب ،رسوم ،عواطف ،عقائد ،شعر ،ادبیات و  ...را گویند.
 – 2سطح رشد کودک
که در روشهای انضباطی تاثیر می گذارد ،زمانی همراهی محبت ،زمانی توضیح و تشویق،زمانی خطاب و امر و نهی و زمانی تنبیه .کودک را با لغات بزرگ حرف نمی زنیم( .استنباط،
استدراک و  )...بعضی اوقات کودک حرف ما را نمی فهمد و به فقط نگاه میکند .متناسب با سن رشد او باید همراهی کرد .از نظر پیاژه او واژه هارا حفظ می کند مثل  3ضرب در 4
که می شود  . 12او قانون اعداد را نمیداند.
يادگيري چيست؟
علمای علوم تربیتی یادگیری را تغییرات نستبا پایدار در رفتار موجود زنده می دانند که براثر مرور زمان و تجربه حاصل آمده باشد.
 – 3به تدریج با رشد زبان از راهنمایی های کالمی توضیح و استدال می توان استفاده کرد.
 4شخصیت والدین ،انتظارات آنها،اعتقاداد آنان درباره اهداف اجتماعی شدن طبیعت کودکان و آگاهی والدین از روشهای موثر اجتماعی کردن
انواع اجتماعي شدن
الف) درونی کردن ارزشها :اینکه شخص پشت چراغ راهنمایی می ایستد و می فهمد که اگر تخلف کند جریمه می شود.

ب) اعمال مجازات :شخص در قبال تخلف جریمه و زندانی می شود.
 – 5خصوصیات شخصیتی،عالیق و توان مندی های شناختی کودکان
 – 6زمینه اجتماعی گسترده تر که رابطه والدین و فرزندان در آن جای می گیرد.
نظیر روابط زناشویی ،شبکه های اجتماعی ،تجارب شغلی والدین و  . ...درگذشته با پدر و مادر بود اما امروزه تربیت به عوامل دیگر مثل کوچه ،رسانه و همساالن و مدرسه و ...
بستگی دارد.
خصوصيات والدين ،اعتقادات و باورهاي آنان
 والدین سالم و بالغ (بلوغ عقل و عاطفه اجتماعی) در مقاسه با والدین ناسالم و نابالغ معموال با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و تمنیات کودکان توجه می کنند و این نوعفرزند پروری امنیت اخالقی و عاطفی ،استقالل و موفقیت های هوشی را تشویق می کنند .باید قول و قرار ها شدنی باشد  .توجه به فرزند منوط به شرایط خاص نباشد.
 بعضی از والدین معتقدند که کودکان سازنده و یادگیرندگانی خود نظم دهنده اند که از طریق تجربه کردن ،آزمایش ،دانش کسب می کنند .این گونه والدین درباره بسیاری ازمسائل با کودکان حرف می زنند و از آنان سئواالت بسیاری می پرسند در نتیجه آنان را در تفکر و استدالل بر می انگیزانند .بر عکس والدینی که فکر می کنند که فرزندانشان
یادگیرندگانی منفعل اند ،مستقیما آنها را هدایت می کنند و مرتبا فرمان می دهند و رد نتیجه به احتمال کمتری رشد شناختی آنان را تشویق و تربیت می نمایند.
 جهت گیری اجتماعی والدین نیز در کنش متقابل آنان با فرزندانشان تاثیر می گذارد .والدینی که بر خصوصیات روانی ،انگیزه ها و احساسات تاکید می کنند برعکس آنهایی که بهخصوصیات جسمانی ،شغل ،یا موقعیت فرد در جامعه تاکید می کنند در روشهای انضباطی خود فرد مدارند.
انواع معلم در آموزش و يادگيري
الف) درس نگر :معلم میگوید همین که من می گویم و باید یاد بگیرید (دروس ریاضی و هندسه و )...
ب) فراگیر نگر  :معلم می گوید کودک در کالس چه نیازهایی دارد که من برطرف کنم و علم در درجه دوم قرار دارد.
ج) درس نگر فراگیر نگر :هر دو مطلب باال باهم
آنها توجه کودکان را به احساسات و انگیزه های دیگران جلب می کنند و آنان را تشویق می کنند که روی رفتار و احساساتشان تامی کنند .این روش به رشد درک کودک
حس مسئولیت پذیری شخصی ،عزت نفس و خود مختاری او کمک می کند.

اگزوسيستم چيست؟
کنش خانوادگی که از جمله آن روش های فرزند پروری است  .ممکن است تحت تاثیر شرایط محیطی خارج از وضعیت خانواده قرار گیرد که اوری برون فنبرنر این شرایط را
اگزوسیستم نامیده است و شامل محل کار والدین ،شبکه های اجتماعی ،تاثیرات اجتماع ،رسانه ها ،همساالن و  ...است.
تقويت و تنبيه
تعريف تقويت :تقویت را افزودن یک عامل خوش آیند یا کاستن یک عامل ناخوش آیند در ادامه یک رفتار مطلوب به منظور افزایش احتمال وقوع آن رفتار می دانند.
تعريف تنبيه :افزودن یک عامل ناخوش آیند یا کاستن یک عامل خوش آیند در ادامه یک رفتار نامناسب به منظور کاهش احتمال وقوع آن رفتار می دانند.
تقويت كننده ها يا اوليه اند يا ثانويه
 اوليه :به شکل طبیعی برای موجودات زنده خوش آیند به شمار می آیند .مانند آب و غذا و شانس ثانويه  :خوش آیندی خود را به دلیل همراهی با تقویت کننده های اولیه بدست می آورند مثل پولانواع برنامه هاي تقويت
الف) پيوسته
اگر پس از انجام یک عمل به شکل پیوسته آ رفتار را تقویت کنیم ،به این نوع تقویت ،تقویت پیوسته می گویند.
ب) سهمي
درصورتی که تقویت پس از انجام هر عمل ارائه نشود و گهگاه صورت گیرد به این نوع تقویت هم تقویت سهمی می گویند.
انواع برنامه تقويت سهمي
الف) به ازاي تعداد
 – 1تقويت نسبي ثابت

در این نوع تقویت رفتار مطلوب بر اساس وقوع رفتار تقویت می شود .محض نمونه  :به ازای هر  4نمره  20که پدر به فرزندش قول تشویق می دهد.
 – 2تقويت نسبي متغير
در این تقویت میانگین تعداد پاسخها عددی است معین .ولی تعداد پاسخها در هر بار تربیت متغیر می باشد .مثل  :بعد از  7بار ،بعد  12بار ،بعد از  15بار ،بعد از  6بار که میانگین ده
بار است.
ب) به ازاي زمان
 – 1تقويت فاصله اي ثابت
در این تقویت مالک تقویت تعداد پاسخها نیست .بلکه زمانهای ثابت است  .مثال به ازای هر  50دقیقه کالس
 – 2تقويت فاصله اي متغير
دی این برنامه رفتار در فاصله های زمانی متفاوت تقویت می شود .چنانچه ممکن است میانگین این فاصله های زمانی زمان مشخص باشد.
نقش و كاركردهاي خانواده
 – 1تولید مثل
 - 2روابط جنسی و تنظیم مشروعیت بخشیدن به تمایالت جنسی که توسط خانواده صورت می پذیرد.
 – 3حمایت و مراقبت از کودکان بویژه زمانی که نوزاد به بلوغ زیستی نرسیده باشد.
 – 4اجتماعی کردن فرایندی است که بر اثر آن فرزندان خانواده برای در جامعه زیستن آموزش می بینند.

 – 5خانواده از طریق تخصیص پایگاه به اعضای جدید خود برخی از موقعیتهای اجتماعی را تفویض می کند( .افراد با موقعیت هایشان ،نقش هایشان ،توانمندی و استعدادشان
عالیق و سالیقشان وارد جامعه می شوند و خود را به دیگران در جامعه معرفی می نمایند .به همین دلیل افرادی که در این خانواده ها هستند جامعه پذیرترند).
 – 6کارکرد عاطفی خانواده که از نیاز انسان به محبت و وابستگی های عاطفی ناشی می شود.
 – 7بعضی از خانواده ها دارای کارکرد اقتصادی نیز هستند.
طبقه بندي خانواده ها
 – 1وست ابعاد خانواده و خويشاوندي
الف) هسته ای (مرکزی) زن و شوهر و فرزندان
ب) گسترده (همخون) پدربزرگ و مادربزرگ و عمه و عمو و ...
 – 2نحوه انتخاب همسر
الف) قواعد درون همسری – فقط به عشیره خودشان دختر یا پسر می دهند
ب) قواعد برون همسری
 – 3مركز ثقل قدرت
الف)خانواده پدر ساالر  -خاص
ب) خانواده مادر ساالر  -خاص
ج) خانواده های تساوی گرا (صنعتی ،مدرنیته)

 – 4منشا و نسب
الف) در خانواده پدر تبار نسبت از طریق مردان تعیین می شود
ب) در خانواده مادر تبار روابط و پیوندهای خونی از طریق زنان تعیین می شود
ج) در خانواده دو تبار (غربی) نسب از هر دو سو تعیین می شود
 – 5محل اقامت
الف) خانواده های پدر مکان
ب) خانواده های مادر مکان
ج) خانوادهای نومکان
دگر گوني خانواده در دوره معاصر
 – 1وسعت ابعاد خانواده در سالهای اخیر تنزل پیدا کرده است
الف) رشد شهرنشینی  با منع کردن کودکان در شهرها  مخارج زیاد زندگی  و نتیجتاً محدودیت زاد و ولد
ب) کارایی بیشتر و پذیرش گسترده تر وسایل پیشگیری از بارداری
ج) تغییرات در موقعیت اقتصادی خانوار (از تولید کنندگی به مصرف کنندکی تبدیل شده اند)
د) تساوی اجتماعی،سیاسی و باالخص اقتصادی زنان باعث شد نقش زن به عنوان خانه دار ،همسر و مادر به زن کارمند یا کارگر تغییر ماهیت دهد و آنان با استقالل بیشتری به
زایمان و پیشگیری بارداری برنامهریزی می نمایند.

 - 2سن ازدواج :که در جهان سوم رو به افزایش است.
 - 3گرايش به طالق :به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و کالن شهرها در حال افزایش است.
 - 4نسبت ورود زنان همسردار به بازار كار :که در اغلب کشورها رو به افزایش است در زمینه فرهنگی نیز پایگاه زن و تصویر اجتماعی او در محیطهای مختلف دستخوش
دگرگونی بوده است .پایگاه و نقش زن در جوامع امروزی عوض شده است.
 - 5خانواده هنوز نقش اساس خود را که همان ضامن بقای جامعه از طریق تولید نسل هست حفظ کرده است و با این که موالید کم شده است در مقابل احتمال بقای فرزندان
رو به افزایش است .مثل مرگ و میر در بنگالدش
 - 6خانواده به لحاظ كاركرد اجتماعي كردن افراد همچنان مهم باقي مانده است .خانواده محترم تر است از جامعه
 - 7با توجه به اينکه فرهنگ معاصر تاكيد بيشتري بر همزيستي و با هم بودن دارد كاركرد خانواده از لحاظ عاطفي افزايش يافته است.
 - 8كاركرد هاي خانواده از لحاظ حمايتي و نگهداري رشد چنداني نيافته است .وجود سازمانهایی نظیر خانه سالمندان ،سازمانهای مدد کاری اجتماعی ،بهزیستی،
تامین اجتماعی ،کانونهای اصالح و تربیت و مراکز نگهداری شیرخواران و  ...همه نیاز به حمایت خانواده را تقلیل دادند.
 - 9خانواده اهميت توليدي بودن خود را از دست داده و به نهادي مصرفي تبديل شده است.
مشکالت همسر گزيني و ازدواج در ايران
 - 1تمايزات اجتماعي:
تعدد و تفاوتهای فرهنگی ،تنوع در آداب و سنن و تنوع در هنجارها و ارزشها باعث تمایزات اجتماعی می گردند.
 - 2تفاوت نسلها:
جامعه ایران در حال گذر از مرحله سنت به مدرنیته است .ارزشها دچار تغییرات سریع می گردند و باعث ناهمخوانی با قول و قرارهای ابتدای تشکیل زندگی می شوند و دیگر اینکه
ارزشهای والدین با فرزندانشان تفاوتهای قابل مالحظه ای دارد .پس آنان را در همسرگزینی دچار تردید می سازد.
 - 3نظام حقوقي ايران در مورد زنان
نارسایی های قانونی در زمینه برقراری عدالت و عدم تبعیض بین حقوق زن و مرد وجود دارد.
 - 4مشکالت مربوط به افزايش مهريه
الف) جلوگیری از بلهوسی مرد
ب) تامین اقتصادی

ج) عدم امکان ازدواج مجدد برای اکثریت زنام مطلقه
 - Aسنت های موجود دوباره ازدواج زنان بیوه
 - Bپایین بودن نسبت جنسی در جامعه ایران
 - Cباقی ماندن آثار نظام مرد ساالرانه در اکثر خانواده های سنتی
 - 5فقدان امکانات اوليه معيشتي براي شروع زندگي
میزان بیکاری در کشور ما از میانگین جهانی باالتر است.
 - 6باال بودن توقعات و انتظارات زوجين براي تشکيل خانواده
 - 7بحران هويت در بين جوانان در جامعه كنوني ايران
به دلیل تعارضات ارزشی که از عبور از جامعه سنتی به جامعه صنعتی اتفاق می افتد.
 - 8عدم تعادل جمعيتي در سن ازدواج در ايران
در سال  4485203 ،1385دختر  20تا  24ساله در برابر  2579875پسر  25تا  29ساله وجود داشت .سن دست کم در بازار ازدواج ایران  877328دختر وجود خواهد داشت که قادر
به یافتن همسر و ادامه مسیر زندگی طبیعی تشکیل خانواده نبودند.

 - 9بار غير منطقي در انتخاب همسر
الرسن در اروپای شمالی و غربی در سال  1992تحقیق داشته
 - 1اعتقاد به اینکه من فقط میتوانم عاشق یک نفر باشم (اعتقاد به منجی دیگر موسوم به همزاد که معموال دست نیافتنی است)
 - 2در جستجوی همسر کامل بودن
 - 3در انتظار تکامل خود
 - 4ارتباط کامل قبل از ازدواج ،ضامن موفقیت است

 - 5تالش بیشتر ضامن موفقیت است (تالش یک جانبه برای حل مشکالت کافی و موثر نیست ،در عین حال یک تفکر غیر انسانی به همراه دارد)
 - 6بعضی معتقدند عشق کافی است( .عشق تنها  ،کور کننده است)
 - 7همزیستی قبل از ازدواج ضامن موفقیت است (آنان آمادگی بیشتری را بریا نارضایتی از زندگی وجدایی پیدا می کنند)
 - 8همسری با خصوصیات متضاد (تحقیقات نشان می دهد که قوی ترین عامل خوش بختی همانندی در ارزشها و نگرش و خصوصیات شخصی است)
 - 9انتخاب باید آسان باشد (انتخابی ساده مبتنی بر اتفاق و شانس بدون عمل کردن و بررسی کردن ازدواج را دچار چالش جدی خواهد کرد)
در ازدواج سازش دائمي و از خود گذشتگي فراوان الزم است اما اگر زن و مرد قبل از ازدواج با يکديگر توافق بيشتري داشته باشند ،امکان سازش
بعدي آنان بيشتر خواهد بود.
مهمترين عوامل توافق در ازدواج
 - 1رشد عاطفي و فکري
 سن روانی ،اجتماعی ،عاطفی ،جسمانی و عقالنی همه از عوامل رشد فکری اند. سالمتی ژنتیکی سالمت شخصیتی و روانی اختالف هوش و معلومات رشد عاطفی به معنی قدرت کنترل احساسات و عواطف خود داشتن - 2تشابه عالئق و طرز فکرها
 آنان جاه طلبند یا به تساوی حقوق یکدیگر قائلند مرد جاه طلب معموال دراای مضرات کمتری برای زناشویی است تا زن جاه طلب نظریات سیاسی  -جناحی قضاوت درباره مسائل زندگی آرمان گرا یا واقع بین بودن اختالف در صرف میزان انرژی زوجین در معاشرت های اجتماعی و فعالیتهای مذهبی -عادات شخصی  -عادات متفاوت وحدت زندگی را کاهش می دهد .عبارت از وقت شناسی ،نظم و ترتیب ،وابستگی های عاطفی ،احساس مسئولیت ،ابتال به سیگار  ،استفاد از

پول و چگونگی درآمدهای حاصله ،عالئق و مهارتهای کالمی و شغل
 - 3عقايد مذهبي
اختالفات مذهبی و عقدیتی باعث تضاد در شیوه های فرزند پروری و بروز اختالفات زوجین می شود .آنها معموال در کلیات موافقند ولی در جزئیات مخالف یکدیگر .نظیر حجاب،
موسیقی ،رفاه طلبی ،مهمان نوازی،مسافرت و ...
 - 4تشابه تحصيلي و طبقاتي
اختالف در آداب و رسوم بکارگیری کلمات عامیانه و متناسب با شغل در خانه و محافل سعی در تصحیح روش و بیان زن یا شوهر توسط همسر در حضور دیگران.
تفاوتهای تحصیلی  ،هوشی و قدرت رهبری و میزان اطاعت که اگر زیاد باشد ممکن است یکی دستور دهنده و دیگری مطیع باشد.

فصل جديد
خصوصيات و ويژگي هاي منبعث از كروموزمهاي  Xو Y
الف) صفات منبعث از كروموزم X
 – 1ناهنجاري هاي خون روي (هموفيلي) :که خونشان منعقد نمی شود .برای انعقاد خود  12فاکتور نظیر ویتامین  Kو یا کلسیم الزم داریم و مبتالیان به این بیماری یک
یا چند فاکتور را برای انعقاد خون ندارند.
 – 2آزار ژنتيکي دالتونيسم (كور رنگي) :در بیماری کور رنگی سلولهای استوانه ای و مخروطی چشم دارای نقص ارثی و ژنتیک می باشند.

ب) ارث وابسته به كرموزوم Y
 – 1وجود پرده در بين انگشتان پا (اردکی شکل)

 – 2انسان جوجه تيغي نما (جز کف پا و دست پوست زبری دارند) در این عارضه ارثی پوست تمام بدن به جز کف دست و پا ،ضخیم ،چرمی شکل ،خشک و با شکستگی
های فراوان و برآمدگی های تیز و فلس مانند است.

ج) ارث ميانه
در مواردی که ژن بارز نفوذ خود را به طور کامل اعمال نکند و اثرات آن کامال ظاهر نشود افراد حامل و ناقل این ژن حد وسط افراد سالم و بیمار قرار می گیرند .مثل :
 – 1كم خوني داسي شکل -گلبول قرمز از حالت کروی یا بیضوی به شکل داس می شود .کودکان گرفتار این عارضه ارثی دارای گلوبولهای قرمز داسی شکل هستند .آنان
در صعود به ارتفاعات دچار مشکل بوده و نفس کم می آورند و رشدشان کند است .درد مفصلی دارند .وروم رماتیسمی دارند .در پا و ساق زخم های طوالنی مدت پیدا می کنند و در
دهه های گذشته در سنین کم تسلیم مرگ می شدند.
 – 2بيماري كوله (تاالسمي) – یعنی کوچک شدن حجم گلبولهای قرمز که حالت مینور و ماژور و  Aو  Bدارد .یک عارضه ژنتیکی است که متاسفانه در ایران نیز رایج
است .باالترین آمار مربوط به کشور تایلند است .کودکان مبتال دراای طحال بزرگ هستند .چهره زرد رنگی دارند .تغییرات استخوانی شدید در سر و صورت مشاهده می شود .کما
اینکه قیافه آنها در افراد مبتال به نوع ماژور و پیشرفته شبیه آدمهای مونگل می شوند.
موتاسيونهاي ژني
الف) بارز
براثر تغییرات شیمیایی یک ژن نهفته معیوب بارز می گردد .مثال  :انگشت اضافه در دست
ب) مکنون (نهفته)
باز هم بر اثر تغییرات شیمیایی ،ژن بارز سالمی تبدیل به ژن نهفته می گردد .نظیر گرفتاری زالی که مو و پوست فاقد رنگ دانه می شوند.

تاثير محيط قبل از تولد بر تفاوتهاي فردي انسان
 – 1بيماري هاي مادر
الف) انواع سيفليس (كوفت)
که از فردی به نام سیفیلوس از باکتری خاص آمده است .از خراش وارد بدن می شود .بعد از دو هفته تاول قرمز اندازه شکه می زند (مرحله پوستی) که این مرحله دارو ندارد .در
مرحله بعد تاول سفت می شود و درمان پذیر است البته با پنی سیلین .بیمار با شرم آنرا ادامه میدهد .مرحله بعد خونی است .سه ماه بعد لکه قرمز شبیه سرخک ظاهر میشود .موس
سر می ریزد .سر درد میگیرد و واردمرحله سوم می شود .تمام بدن را مانند شکرک می گیرد .استخوانها خورده می شود.

ب) ديابت
برای سوزاند یک حبه قند در بدن نیاز به  700قدم راه رفتن دارد

ج ) بيماري هاي عفوني مادر
که با تب شدید و تشنج همراه است .رشد طبیعی جنین را مختل می کند( .مثل بیماری سرخجه آلمانی) بچه ها ناقص الخلقه یا مرده به دنیا می آیند .در سه ماه اول بارداری اثرات
ویرانگری بر روی جنین دارد  .اگر بعدا مبتال شود نواقص قلبی و کری و کوری و عقب ماندگی ذهنی پدید می آورد.

 – 2عامل RH
 – 3تاثير داروهاي شيمايي

نظیر گنه گنه برای عالج مارالریا .این ماده باعث کری و گوش میانی را تخریب می کند .یا قرص تالیدومین که اگر بدون نسخه پزشک مصرف شود بچه یا سقط یا تغییر شکل
داده ،ممکن است دست و پا نداشته باشد ،یا تک چشمی با مشکالت مغزی به دنیا بیاید.
 – 4اختالالت مربوط به غدد درون ريز
مادران گوآتری بیماری  critinismeدارند .رشد استخوانهای بدن کند ،پوست کدر ،صدا بم ،مشکل تلفظ لغات و مشکل بلعیدن دارند.
 – 5تاثير الکل
بچه کوتاه قد ،کم وزن ،برآمدگی پوست کنار چشم ،معایب مفصلی،اختالالت قلبی و مشکل دهلیز و بطن قلب در او دیده می شود .ناهنجاری مغزی دارد .کوچکی مغز و عموما
ناقص الخلقه اند .زنان الکلی  60درصد ناقص الخلقه بدنیا می آورند.
 – 6تاثير دخانيات
مادر براثر تاثیر نیکوتین مقاومت بدن را از دست می دهد .جنین  6ماهه به سیگار واکنش نشان میدهد .ضربان شدید می شود .زایمان زودرس در زنان مبتال به دخانیات دو برابر
زنهای غیر معتاد است.
 – 7سن مادر كه اگر :
-

بارداری قبل از  29سالگی باشد مونگولیسم کم تر است (یک سه هزارم)

-

بارداری بین  30تا  34سالگی باشد (یک ششصدم)

-

بارداری بین  35تا  39سالگی باشد (یک دویست و هشتادم)

-

بارداری بین  40تا  44سالگی باشد (یک هفتادم)

-

بارداری بین  45به باال باشد (یک چهلم)

می شود.
 – 8اثرات پرتو اشعه X
 - 9هيجانهاي مادر که موجب شکاف کام جنین در نتیجه این حالت گزارش شده است.

معيارهاي كه در خواستگاري و تناسب خانواده هاي طرفين بايستي مالحظه گردد

 – 1تناسب خانواده ها
الف) اگر تناسب نباشد و زوجین به آنها وابسته باشند زندگی را دچار مشکل خواهد ساخت
ب) اگر تناسب نباشد ولی زوجین از استقالل کافی برخوردار باشند ر زندگی دچار مشکل نمی شوند.

تناسب خانواده ها در جنبه هاي زير مد نظر است:
 – 1اعتقادات مذهبی و دینی
 – 2عوامل فرهنگی (سنتی و اروپایی)
 – 3قشربندی (طبقه بندی) اجتماعی و اقتصادی

 – 2منطقي بودن در انتخاب همسر
افراط و تفریط در انتخاب خوب نیست زیرا افراطی ها کسانی هستند که می خواهند با فرشته ها ازدواج کنند و میخواهند کمبودها را با فرشته های از بین ببرند .تفریطی ها هم
کسانی هستند که فکر می کنند آدما خمیر بازی یا موم هستند و هرطور که بخواهند آنها را بار می آورند و انسان سازی خود را به نمایش بگذارند.
 – 3روشهاي تحقيق براي انتخاب همسر
عالوه بر شناخت مستقیم و غیر مستقیم الگوی شخصیتی افراد می تواند در نوع لباس ،آرایش ظاهری ،شیوه سخن گفتن ،و کارهای روزمره ای که به آن مشغول اند نهفته باشد.
 – 4كشش و جاذبه ظاهري دختر
بسیار مهم است و شرایط دیگر به ندرت می تواند جایگزینش باشد .اما تفاهم و کماالت روحی و اخالقی همسر در پوشاندن آن نقش برجسته ای دارد.
ابعاد شش گانه آسيبهاب طالق (انواع طالق)
 – 1طالق عاطفی :عواطف و اعتماد زن و شوهر و جذابیت آنها به پایان رسیده است.
 – 2طالق اقتصادی :تقسیم اموال و داراییها در دو سهم ضرورت می یابد.
 – 3طالق قانونی :در دادگاه پایان رسمی ازدواج و همراه آن شرایط اجازه ازدواج مجدد اعالم می شود.
 – 4طالق توافقی والدین :تصمیماتی که درباره حضانت فرزندان فرزندان ،دیدارهای بعدی ،مسئولیت های مالی هر یک از والدین و تربیت فرزند اتخاذ می گردد.
 – 5طالق اجتماعی :تغییراتی است که درباره روابط با دوستان و آشنایان اتفاق می افتد.
 – 6طالق روانی  :پیوندها و احساس همدلی ها از بین رفته و مفهوم خود آنها تغییر یافته است.

چگونه مي توان براي كاهش طالق برنامه ريزي كرد؟ راهبردهاي كاهش طالق كدامند؟
 – 1توسعه آگاهی های زوجین نسبت به تاثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی و نشاط روحی و افزایش رضایتمندی از زندگی
 – 2افزایش آگاهیهای زوجین در زمینه احکام زناشویی ،تنظیم خانواده ،حقوق و تکالیف یکدیگر و تلطیف روابط حقوقی با حسن خلق
 – 3اصالح الگوی مشارکت و نقشهای متعالی خانوادگی و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی زنان متناسب با نقش زن
 – 4توسعه آگاهیهای جوانان نسبت به روش و معیارهای شرعی انتخاب همسر ،تعدیل توقات و کاهش تشریفات ازدواج
 – 5توسعه آگاهیهای زوجین جهت اختصاص تمامی عالقمندیها به همسر قانونی و توجه به نیازهای روانی و غریزی یکدیگر
 – 6تقویت اخالق ،معنویت و صمیمیت در خانواده به منظور جلوگیری از ظلم و فروپاشی ارکان خانواده
 – 7توسعه نقش سازنده و هدایتگر والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسبات فرهنگی – خانواده ها و تقویت نقش حمایتی فرزندان
تاثير طالق بر فرزندان
 – 1اختالفات والدین موجب عدم رشد قوای فکری و عاطفی به صورت طبیعی ،افسردگی ،ایجاد نفرت و بی تفاوتی فرزندان به اطرافیان میگردد.
 – 2انحالل خانواده کودکان را از مواهب خانوادگی محروم ساخته و موقعیت زندگی آنان را دچار آوارگی می کند و زندگی عاطفی او را مختل ساخته و بنای عاطفی و امنیتی خود
را فرو ریخته می بیند
 – 3پدر و مادران باید بدانند مسئولیتها و روابط نهاد خانواده را جایگزین مناسبی نمیتوان یافت و جمع روابط پدر و مادر در یک نفر بعید خواهد بود
 – 4عقده ای غیر قابل تحمل و توام با نفرت در کودکان ایجاد میشود و حتی شاهد تبهکاری  80درصد کودکان طالق در کالیفرنیا هستیم

تاثير طالق بر والدين
اثر طالق بر مردان به این صورت است که آنها را افرادی غیر متعهد بار می آورد .به گفته ویل دورانت اگر مردی بازن خود نمیتواند سازگار باشد ،بیشتر به علت نقصی است که در
رفتار خاص اوست و اگر این زن را ترک گفت و با زن دیگر عقد ازدواج بست به همان نتیجه اولی خواهد رسید .طالق هم مانند سفر کردن است ،اگر خود را عوض نکنیم سفر
کدرن سودی نخواهد داشت.
و اثر طالق بر زنان ،مخصوصا زمانی که پناهگاهی ندارند و فاقد استقالل اقتصادی هستند سخت خطرناک است و زنان مطلقه خیلی دیر به خانه بخت دوم گام می نهند و چه بسا
که این امید هرگز جامه عمل نپوشد و احتماال راه برای انحراف و سقوط به روی آنان گشوده می شود.
فصل هشتم
خانواده آشفته و خانواده بالنده
الف) خانواده آشفته  ،متزلزل و از هم گسيخته
محیط سرد  .وضوح بی حوصلگی .چهره گرفته و غمگین .نگاههای گریزان از مردم .کمبود شادی .سعی در تحمل یکدیگر به بدبختی .سعی در سبک کردن و تمسخر و تحقیر
یکدیگر .شوخی های گزنده و طعنه آمیز .امر و نهی به کوچکترها .دعوا و مشاجره .دستاویز قرار دادن بچه ها .تحریک بچه ها بر علیه دیگری .کودکان حساس و مضطرب و
نگران .کدکان از آینده بیمانک و نامطمئن .کودکان ناسازگار .آسب به رشد عقلی فرزندان .فرزندان ضد اجتماعی .در تحصیالتشان ناموفق .مبادرت به دروغ و سرپیچی از مقررات
اجتماعی .زودرنج .عصبی شدن .افسردگی .نافرمانی .ناامیدی به سعادتمندی.
ب) خانواده هاي بالنده
ارزش اعضای خانواده باالست .ارتباطات واضحی و درستکارانه است .پیوند امیدبخش با اجتماع .سرزندگی ،محبت و عالقمندی به یکدیگر .مالحظه یکدیگر .هماهنگی و همدلی در
روابط با همدیگر .درد دل آزادانه .مشکالت را الزمه یک زندگی سالم می دانند .پس در پی یافتن راه حل های خالقانه بر می آیند .والدین هیچگاه سد راه رشد کودک نیستند .به
روز با فرزندان خود رفتار می کنند .رابطه مستحکم دوستی دارند.

خصوصيات خانواده بالنده
 – 1اعتماد متقابل
 – 2ارزشهای مشترک و احساس احترام متقابل
 – 3رابطه پایدار و همیشگی
 – 4ارتباط خوب همراه با صفاتی نظیر صداقت ،ارتباطات کالمی و غیر کالمی
 – 5قبول انطباق به معنی قبول خود و طرف مقابل با تمام ضعفها و قوتها
 – 6سهیم کردن متقابل عواطف و احساسات و قدردانی از یکدیگر
 – 7صمیمیت
 – 8شوخ طبعی
خصوصيات خانواده بالنده از نظر استينت و دوفرين ( 1985م).
 – 1تعهد به وقف خود به تساوی و رفاه و وحدت یکدیگر
 – 2قدردانی واضح از همدیگر
 – 3ارتباط کالمی و غیر کالمی خوب و زیاد
 – 4اختصاص زمان برای گذراندن اوقات با کیفیت باال

 – 5ایمان به یک قدرت برتر که به زندگی آنان هدف می بخشد
 – 6قدرت مقاومت باال در برابر فشارها و بحرانها را باعث رشد می دانند
اختــــاللــــهاي شـخـصـيــــت
به عقیده برخی از صاحبنظران ،هر الگوی شخصیتی روی یک پیوستار (طیف) قرار می گیرد که از سالم تا ناسالم تفاوت میکند .یعنی سبک شخصیت بعد بهنجار شخصیت را
تشکیل می دهد ،حال آنکه اختالل شخصیت بعد نابهنجار آن را شامل می شود.
 – 1اختالل شخصيت اجتنابي
اساسا شخصیت اجتنابی با این ویژگی مشخص میشود که از یک سو این افراد عالقه و احتیاج زیادی به روابط متقابل نزدیک با دیگران دارند اما از سوی دیگر ترس از طرد شدن و
تحقیر آنان را وا می دارد که از دیگران فاصله بگیرند و از ندیک شدن به دیگران اجتناب کنند.
ويژگي ها:
الف) دوست یا محرم راز نزدیکی ندارد
ب) تمایلی به ارتباط با مردم ندارد
ج) خطرات موجود در انجام کاری را بزرگ جلوه می دهد
د) می ترسد با نشان دادن عالئمی از اضطراب (مثل گریه کردن) در برابر دیگران ناراحت یا ضایح شود.
 – 2اختالل شخصيت اسکيزوئيد
تعیین کننده ترین معیار برای تشخیص اختالل شخصیتی اسکیزوئید این است که نه تمایلی به روابط نزدیک از جمله عضو یک خانواده بودن دارد و نه از چنین روابطی لذت می
برد.

ويژگي ها:
الف) تقریبا همیشه فعالیتهای تک نفری را انتخاب می کند
ب) به داشتن تجربه جنسی با شخص دیگری عالقه ندارد
ج) از هیچ فعالیتی لذت نمی برد
د) نسبت به تحسین یا انتقاد دیگران بی تفاوت به نظر می رسد
 – 3اختالل شخصيت اسکيزوفرني گونه
توام با رتفار ناجور و نامتعارف ،با کاهش ظرفیت داشتن روابط نزدیک ،آشفتگی های ادراکی و آشفتگی های شناختی می باشد.
ويژگي ها:
الف) باورهای ناجور یا تفکرات جادویی و تخیالت آزاردهنده
ب) اندیشه پردازی های سوء ظن آمیز یا پرانویایی
ج) عاطفه نامناسب
د) نداشتن دوست نزدیک و همراز
 – 4اختالل شخصيت پارانوئيد
یک الگوی بی اعتمادی و مظنون بودن فراگیر نسبت به دیگران

ويژگي ها:
الف) شک داشتن به اینکه دیگران از او بهره برداری می کنند یا او را فریب می دهند
ب) شک در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان یا نزدیکان
ج) به طور دائم کینه ورزی میکند و غیر بخشنده و بی گذشت است
د) اظهار نظرها و رویدادهای خوش خیم را تهدید کننده تلقی می کند
 – 5اختالل شخصيت خود شيفته
الگوی فراگیر از خود بزرگ بینی و نیاز به تحسین و تمجید و فقدان هم حسی شناخته می شود.
ويژگي ها:
الف) خیالپردازی درباره موفقیت ،درخشش و زیبایی بی حد
ب) باور دارد که او خاص و منحصر به فرد است
ج) احساس استحقاق و محق بودن دارد
د) در رابط میان فردی بهره کش است
 – 6اختالل شخصيت ضد اجتماعي
آنها معموال در داخل یا خارج محیط و موقعیت درمانی احتمال دارد فریبکار ،بی مسئولیت و قانون گریز باشند.

ويژگي ها:
الف) همنوایی نکردن با هنجارهای اجتماعی
ب) پرخاشگر بودن و داشتن حمالت فیزیکی متعدد
ج) تکانشی یا فاقد برنامه ریزی قبلی بودن
د) بی دقتی به ایمنی خود و دیگران و فاقد پشیمانی از آسیب زدن و بدرفتاری به دیگران
 – 7اختالل شخصيت مرزي
این الگو می تواند بر مبنای وجود نوسان و بی سازمانی در سبک دلبستگی مشخص شود.
ويژگي ها:
الف) تالشهای دیوانه وار برای اجتناب از طرد شدگی واقعی یا خیالی
ب) اختالل هویت با احساس خود مختلف و بی ثبات
ج) رفتار و ژست تهدیدهای به خودکشی و خود زنی
د) فقدان توانایی کنترل خشم و احساس مزمن پوچی و بیهودگی
 – 8اختالل شخصيت وابسته
آنها نیاز دارند که دیگران مسئولیت حیطه های اصلی زندگی آنها را بعهده گیرند.

ويژگي ها:
الف) در تصمیم گیریهایشان بدون توصیه و اطمینان دهی دیگران دشواری دارند
ب) در آغاز کردن پروژه ها و انجام کارها به دست خود دشواری دارند
ج) برای جلب تایید و حمایت دیگران حتی داوطلب انجام کارهای ناخوشایند می شود
د) به شکلی غیر واقع بینانه دلمشغول ترس از این است که مراقبت از خودش بر عهده خودش گذاشته شود
 – 9اختالل شخصيت وسواس فکري  -عملي
الگویی فراگیر از با نظم بودن ،کمالگرایی و کنترل ذهنی به بهای از دست دادن انعطاف پذیری و کارآمد بودن
ويژگي ها:
الف) زیادی با وجدان بودن ،درستگاری و انعطاف ناپذیری در زمینه قواعد اخالقی
ب) عدم توانایی دور ریختن چیزهای خراب و بی ارزش
ج) اکراه داشتن از سپردن انجام تکالیف به دیگران
د) خود رای و یکدنده
 – 10اختالل شخصيت هيستريايي
اختاللی که با هیجان بودن و توجه طلبی دائم همراه است.

ويژگي ها:
الف) در موقعیتهایی که او مرکز توجه نباشد ناراحت است
ب) بطور مداوم ظاهر جسمانی خود را برای جلب توجه دیگران به کار می گیرد
ج) خود نمایشگر و تئاتری رفتار رکدن و به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن
د) روباط را صمیمانه تر از آنچه واقعا هست تصور می کند

خانواده و روانشناسی خانواده
معنی خانواده در لغت
کلمه فامیلی ( )familyاز لغت فامیلیا ،فامولون به مفهـوم مسـتخدم و بـرده گرفتـه شـده
است .از لحاظ تاريخی فامیلی به نوعی اتحاد خانگی ا اق میشد که افراد آزاد و برده را بـا
هم شامل میشد .در برخی فرهنگها شامل اموال خانه نیز میشد .به ايـن ترتیـ در يـک
اتحاد خانگی به جای پیوندخونی اعضا خانواده تعداد افراد دخیل در امر تولید مهـم بـود .در
عربی عنوان اُسره به مفهوم سپر نگهدارنده و زره محکم معنا شده و بر عشیره و خانواده فرد
به اعتبار اين که از آنها قدرت میگیرد ا اق گرديده است.
در زبان فارسی خانواده بر معنای دودمان ،اهل و عیال و خانه و اسباب خانه ،خويشان و اهـل
و عیال و خانه دولت و رروت موروری که قابل حمل باشد .به عبارتی خانواده بیشتر از يـک واحـد
مبتنی بر پیوند خونی و صمیمی زن و شوهری است .خانواده با ازدواج شـکل مـیگیـرد و نقـش
آن در ربات و برقراری نظام اجتماعی – فرهنگی و تحکیم و تثبیت شیرازه های اجتماعی جامعـه
بر کسی پوشیده نمیباشد( .باقری ،1386 ،نقل از کاوه )3۴9 :1391

تعاريف خانواده
برای واژه خانواده تعريفهای متعددی از ناحیه نظريه پردازان و دانشـمندان علـوم مختلـف
ارائه گرديده است .برخی از اين تعريفها به شرح زيرند:
* يک گروه شامل پدر ،مـادر و فرزنـدان کـه در مکـانی واحـد زنـدگی مـیکننـد ،اقتصـاد
مشترکی دارنـد کـه مبتنـی بـر حقـوق و مناسـبات و تکـالیف فـردی و جمعـی اسـت.
(حائریيان ،1381 ،نقل از کاوه )۲5 :1391
* خانواده به دو يا چند نفر گفته میشود که به واسلهی تولد ،ازدواج يا فرزند خواندگی يـا
اقامت با يکديگر در يک خانه زندگی میکنند( .گاونیک)۲0 :139۲ ،
* خانواده متشکل از افراد است و دارای شخصیت مدنی ،حقوقی و معنوی است که براسان
نکاح پديد میآيد( .قائمی)19 :137۴ ،
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* خانواده گروهی است متشـکل از افـرادی کـه از ريـ پیونـد زناشـويی ،همخـونی و يـا
پذيرش با يکديگر به عنوان شـوهر ،زن ،مـادر ،پـدر ،خـواهر ،بـرادر در ارتبـاط متقابـل
هستند و فرهنگ مشترکی پديد آورده و در واحد خاصی زنـدگی مـیکننـد( .بـرگ و
الک ،به نقل از نجاتی)۲7 :1371 ،
* خانواده عبارت است از يک واحـد اجتمـاعی کـه از ازدواج زن و مـرد بـه وجـود آمـده و
فرزندان کامل کننده آن هستند (ملیحی.)1376 ،
* خانواده عبـارت اسـت از گـروه افـرادی کـه بـا همـديگر زنـدگی مـیکننـد و میانشـان روابـ
خويشاوندی و يا وابستگی معین ديگر حکم فرماست (صادقی به نقل از ترابی.)135۲ ،

فلسفه تشكيل خانواده
خانواده ،يگانه سازمان دائمی و فراگیر اجتماعی است کـه از ديربـاز در فـراز و نشـی تـاري وجـود
داشته و حتی قبل از به وجود آمدن عبادتگاه ،دولت و هـر سـازمانی ،بـرای تمرکـز فعالیـت آدمـی
موجود بوده است( .دهخدا ،ص )9۴38خانواده ،اصلیترين واحد حیاتی و هسته فعالیـت زيسـتی و
ياخته بنیادين جامعه اسـت و از آن بـه عنـوان قـديمی تـرين و اسـتوارترين سـازمان بشـری يـاد
میشود .خانواده ،خمیرمايه و هسته نخستین و چکیده هر يـک از جوامـت انسـانی اسـت و محـال
است که جامعهای پديد آيد در حالی که خانواده واحد سـازنده آن نباشـد .ايـن نهـاد اجتمـاعی در
عین کوچکی ،کاملترين و جامتترين سـازمان بشـری از جهـت کارکردهـا و فعالیـتهـای متنـوع
انسان (زيستی ،عا فی ،اقتصادی و اجتماعی) به شمار میرود و تنها نهادی است که بـدون اسـتثنا
در ساير نهادهای اجتماعی تاریر زياد دارد .رشد و پیشرفت يا عق مانـدگی و رکـود هـر جامعـهای
متأرر از جايگاه و وضعیت خانواده در آن است .قوام ،اقتدار و رون هر جامعه و مجامت بشـری درون
آن از تعالی فرهنگی و پويايی تمدن خانواده و اعضای آن نشأت مـیگیـرد و در صـورت فقـدان يـا
تزلزل آن هیچ نهاد و سازمان مجهری نمیتوانـد جـای آن را بگیـرد .خـانواده ،اولـین و مهـمتـرين
مدرسه و مکت انسان ساز است .به گونهای که از خانواده به منزلة «بهترين نهـاد اجتمـاعی کننـده
فرد» تعبیر کردهاند .در خانواده (البته بالنده و پويا) اعضا میآموزند که چگونه رشد يابنـد ،شـاداب و
پربار باشند .چگونه آرام و تدريجی تغییرات را پذيرا باشند .ياد میگیرند کـه چگونـه بـا شـکیبايی و
مدارا ديدگاههای مخالف (يکديگر) را بپذيرند و حقوق خود و ديگری را محترم بدارند و مـیآموزنـد
که چگونه ارتقا يابند.
خانواده ،عامل حفظ سنن ملی و اخاقی و مرکز پرورش و رشد احساسات و عوا ـف انسـانی
است و اصلیترين نقش را در شکلگیری شخصیت و ساختار معنوی انسان ايفا میکنـد ،از ايـن
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رو کودکانی که در محی خانواده رشد نیافتهاند و بدون حمايت و سرپرستی پدر و جدا از دامـان
پر مهر مادر ،بزرگ شدهاند دچار کمبودهای عـا فی و خألهـای روانـی فراواننـد .همچنـان کـه
مردان و زنان بیبهره از کانون گرم خانواده اغل گرفتار تیره بختی يا فساد میباشند.
خانواده از جهتی نیـز در حفـظ و توسـعه امنیـت و اقتـدار ملـی نقـش اساسـی دارد .تزلـزل و
انحلاط خانوادهها ،ضعف و ناتوانی جامعه و تباهی ملـت را در پـی دارد ،همـان گونـه کـه تعـاون و
سامت خانوادهها پشتیبان و حامی دولت و تضمین کننده پويـايی و قـدرت آن اسـت و بـه گفتـه
«ژوسران» دانشمند بزرگ فرانسه «تاري به ما میآموزد که توانـايی ملـتهـا ،مللـی بـودهانـد کـه
خانواده در آنها قویترين سازمان را داشته است»( .امامی ،نقل از مقدادی)35 :1385 ،
خانواده در زمینه اقتصادی نیز دارای اهمیت ويژهای است ،اگـر در گذشـته واحـدهای کشـاورزی،
بازرگانی ،تولیدی و  ...از اعضای خانواده شکل میگرفت و بدين سـان خـانواده دارای نقـش مهمـی در
گرداندن اقتصاد جامعه بود ،امروزه نیز صرف نظر از انجام فعالیتهای سنتی و تولیدی توس خـانواده،
بسیاری از مؤسسات بازرگانی و صنعتی جنبه خانوادگی داشته يا بقا و پیشرفت آنها مرهون فعالیت اين
نهاد بنیادين است .به عاوه تشکیل خانواده و تامین معاش آن ،انگیزه مهمی اسـت بـرای کسـانی کـه
پايبند خانه و دوستدار خانواده خويشند تا با عاقه بیشتر در عرصه کار و تولیـد و بـا رغبـت زيـادتر در
زمینههای اقتصادی تاش کنند و با کس درآمد بیشتر رفاه و زندگی بهتـری را بـرای خـانواده خـود
تأمین نمايند و اين خود در توسعه و رون اقتصادی کشور تأریر به سزايی خواهد داشت .جايگاه اساسی
و اهمیت اجتماعی و اقتصادی اين نهاد اصیل اجتمـاعی همـواره آن را در کـانون توجـه دانشـمندان و
صاح نظران قرار داده است ،تا جايی که در بند سوم از ماده  16اعامیه جهانی حقوق بشر خانواده بـه
عنوان رکن بیعی و اساسی اجتماع معرفی شده و به آن ح دادهاند که از حمايـت جامعـه و دولـت
بهرهمند گردد( .ناصر زاده ،137۲ ،نقل از مقدادی)36 :1385 ،
فلسفه شکلگیری خانواده از اين لحاظ که اولین نهاد اجتماعی که افراد در آن بـه دنیـا
میآيند ،زندگی میکنند و سپ میمیرند قابل توجه میباشد و در اين فراينـد بـه عنـوان
عامل واسلهای تلقی میگردد که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروهها ،سازمانها و جامعـه
نقش مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی ايفا مینمايد .به عبـارتی اولـین پايگـاه و انتقـال
عناصر فرهنگی از جمله اعتقادات ،آداب و رسوم ،دانشها و مهارتهای گونـاگون بـه نسـل
بعد میباشد و از جمله عوامل رشد و شکوفايی استعدادها و ايجـاد تمـدن و فرهنـگ غنـی
است .در خانواده ارزشها آموخته میشود ،تجربه فزونی میگیرد ،تعامل متقابل اعضا عامـل
احسان عضويت اعضا در يک نهاد میباشد .همچنین شکلدهنده افکار ،عقايد ،رز برخورد
و تمايات کودکان با ديگران است.
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فلسفه خانواده از اين زاويه نیز قابل توجه اسـت کـه ضـمن سـنگ بنـا بـودن جامعـه و
استواری جامعه بر اسان سالم بودن يا نبودن نیز بر آن وابسته است .چرا که هیچ جامعهای
سالم نخواهد بـود مگـر آنکـه از خـانوادههـای سـالم برخـوردار باشـند .خـانواده بـه لحـاظ
برخورداری از گسـتردگی ،دوام ،عمـ روابـ و الـزامهـای حقـوقی ،اخاقـی در چگـونگی
شکلگیری جامعه سالم يا ناسالم تاریر گذار خواهد بود.
نکته آخر در تبیین شکلگیری خانواده از نگاه رشدی – تحولی است .بدين مفهـوم کـه
انسان به عنوان موجودی که پیوسته مراحل رشد و تحول خويش را ی مینمايد و در هـر
مرحله ويژگیها ،خصايص ،نیازها ،مشکلها ،موانـت و  ...را تجربـه مـینمايـد .بـه مرحلـهای
میرسد که در آن مرحله خانواده پدری به تنهايی پاس گوی نیازها و کمکيـار فـرد جهـت
عبور از موانت ديگر کارايی الزم را ندارد .فرد احسان میکند برای ادامـه مسـیر حیـات بـه
کسی از نوع خود ولی با جنسیت مخالف نیاز دارد که توأم با يکـديگر ادامـه مسـیر بدهنـد.
نیاز به بهرهمندی به يک فرد از نوع خود و از جن مخالف بصورت دائمی که جنبه رشـدی
و تکاملی به افراد بدهد صرفاً با تشکیل خانواده مقدور است.

روانشناسی خانواده
روانشناسی خانواده با استفاده از ساير حـوزههـای روانشناسـی و تحقیقـات انجـام پذيرفتـه
مربوط به خانواده به بررسی موانت و مشکات مربوط به خـانواده از قبیـل مشـکات ازدواج،
دوران نامزدی ،اختافات زناشويی و علل آن ،شیوههای تعامل و رواب زناشويی و تعامـل بـا
فرزندان و  ...میپردازد تا برای بهبود رواب خـانوادگی و پیشـبرد بهداشـت روانـی خـانواده
راهکارهای عملی بیابد.

اهميت روان شناختی خانواده
مهمترين عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان ،تجـارب دوران کـودکی وی در محـی
خانواده است .فضای خانواده آکنده از مهر و محبت ،فداکاری و گذشت ،صـمیمیت و گرمـی
و در عین حال گاهی توام با حسادت و رشک ،دشمنی و کینه توزی ،نفـرت و خشـم اسـت.
کودکان در جريان اجتماعی شدن اينگونه عوا ف را در کنار والـدين و خـواهران و بـرادران
خود تجربه میکنند .اعضای خانواده آنقدر به هم وابستهاند که هر نوع مشکل يا مسئله يک
عضو خانواده بلور مستقیم يا غیر مستقیم بر زندگی ساير اعضا تـاریر مـیگـذارد .از ـرف
ديگر خانواده به دلیل همین نفوذ و تاریر بر افـراد ،گـاهی بـه عنـوان روشـی بـرای درمـان
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اختاالت بکار میرود .روان شناسان بالینی و مشاوره گاهی ترجیح میدهند در درمان يـک
فرد ،همه اعضای خانواده را از نزديک ماقات کنند.

مطالعات مربوط به خانواده
ملالعات مربوط به خانواده حوزههای مختلفی را در بـر مـیگیـرد .از جملـه ايـن حـوزههـا
میتوان ازدواج ،تشکیل خانواده ،تعاملهای زناشويی ،رواب والـدين و فرزنـدان (کودکـان)،
اختافات خانوادگی ،اق و جدايی و  ...را میتوان نام برد .هر يـک از ايـن حـوزههـا ابعـاد
وسیعی را شامل میشود.

مشكالت مربوط به مطالعات خانواده
 -1چند وجهی بودن موضوع :خانواده يک نهاد چند وجهی (چندبعدی) است کـه روابـ
درون آن از پیچیدگیهای ويژهای برخوردار است که در ملالعات خـانواده بايـد مـدنظر
قرار گیرد .اين بدان معنی است که افـراد خـانواده تـاریر متقـابلی بـر رفتـار)(Behavior
همديگر دارند و جدا کردن يا عدم توجه به اين تاریرات باعث کاهش اعتبـار )(Validity
يا بیاعتباری نتايم ملالعات میشود.
 -2تفاوتهای زمانی :خانواده يک نهاد ايستا نیست ،بلکه پويا است .تعريف و نگرشی کـه
به خانواده درحال حاضر وجود دارد با نگرشهای نـیم قـرن پـیش تفـاوت زيـادی دارد و
ملمئنا در ول سالهای آينده نیز دچـار تحـول خواهـد شـد .بنـابراين تعمـیم نتـايم
ملالعات ديروز به خانوادههای امروزی و تعمیم نتايم امروز به فردا کاری اشتباه اسـت و
به برداشتی نادرست از وضعیت خانواده و در نتیجه برنامهريزی غل منجر میشود .ايـن
ملالعات بايد همراه با تحول خانوادهها در ول زمان ،متحول شوند تا نتايجی کار آمد و
قابل استناد ارائه دهند.
 -3تفاوتهای فرهنگی :تعريف و نگرشی که به خانواده در يک جامعه وجـود دارد بـا جوامـت
ديگر تفاوتهای زياد و در بعضی مواقـت تفـاوت بنیـادی دارد .نـوع ازدواج ،روابـ زناشـويی،
شیوه فرزندپروری و  ...در فرهنگ شرقی بويژه در فرهنگ ايرانی و اسـامی بـا فرهنـگهـای
غربی تفاوت بنییادی دارد .همچنانکه در درون يک جامعه نیز خرده فرهنـگهـای مختلفـی
وجود دارند که شیوهها و سنتهای مخصوص خود را دارا میباشند و با توجه به اين واقعیـت
بحث از خانواده بدون توجه به عوامل فرهنگی از اعتبار الزم برخوردار نخواهد بود.
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 -4ارتباط باساير مباحث :در حوزه روان شناسی ،روانشناسی خانواده از نتايم روانشناسی رشـد
در درجه اول از روانشناسی يادگیری و روانشناسی تربیتی در درجه دوم استفادههـای زيـادی
میبرد .همچنین روانشناسی خانواده ارتباط جدانشدنی با برخی از علوم انسـانی ماننـد جامعـه
شناسی ،علوم اجتماعی و مردمشناسی دارد.

مراحل تحول خانواده
روانشناسان همانگونه که برای رشد انسان مراحل رشدی – تحول قائلنـد بـرای گـروههـای
اجتماعی نیز مراحل تحولی قائلند که از شکلگیری تا انقضای گروه را در برمیگیـرد .بـرای
خانواده نیز بعنوان يک نهاد و گروه اجتماعی مراحل متعددی را مد نظر دارند .عقیده بر اين
است که خانواده يک نهاد ايستا نمیباشد بلکه پويا و متغیر بوده و از فرآينـد تغییـر مـداوم
پیروی مینمايد .در يک ديـدگاه مراحـل تحـول خـانواده بـه چهـار مرحلـه بـه شـرح زيـر
تقسیمبندی میکنند:
مرحله اول :مرحله زوجیت (زن و شوهر)
مرحله دوم :مرحله برخورداری از فرزند خردسال
مرحله سوم :مرحله برخورداری از فرزندان نوجوان
مرحله چهارم :مرحله برخورداری از فرزند رشد يافته
در تقسیمبندی ديگر مراحل تحول خانواده در  9مرحله به شرح زير ذکر شدهاند:
مرحله اول :مرحله گزينش همسر و نامزدی
مرحله دوم :مرحله زوجهای بدون فرزند
مرحله سوم :مرحله برخورداری از فرزند زير  3سال
مرحله چهارم :مرحله برخورداری از فرزند پیش دبستانی
مرحله پنجم :مرحله برخورداری از فرزند دبستانی
مرحله ششم :مرحله برخورداری از فرزند نوجوان
مرحله هفتم :مرحله برخورداری از فرزند جدا از والدين
مرحله هشتم :مرحله میانسالی
مرحله نهم :مرحله کهولت (ساالریفر)16 :1393 ،
آنچه که قابل ذکر است خانواده در ورود به هر مرحله از تحول خود مسائل و مشـکات خـاص
خود را دارد که وظايفت و عملکردهای خانواده را تحتتاریر قرار میدهد.

نقشها و وظایف در خانواده (اركان خانواده)
تعريف نقش
برای نقش تعاريفی مختلفی با مفهوم نزديک به هم آورده شده است .از جمله تعاريف زير:
 نقش عبارت است از رفتاری که ديگران از فردی با پايگاه معینی که دارد انتظار دارند. نقش عبارت از عنوان با برچسبی که با آن جايگاه و الگوهای رفتـاری شخصـی در جامعـه معـینمیگردد و توس شرع ،قانون يا عرف تعیین میگردد( .رفیتپور)1377 ،

انواع نقش
الف) نقشهای محول يا محقق :نقش محول را فرد بر حس جنسـیت ،سـن ،نـژاد يـا سـاير
ويژگیها دارا میشود .به عبارت ديگر نقش محول شیوهای است کـه جامعـه انتظـار دارد نقـش
خود را آنچنان انجام دهیم .اکثر نقشها در جوامت سنتی از اين نوع میباشند .مثـل نقـشهـای
خانواده .نقش محق  ،نقشهايی هستند که بر ارر تاش و فعالیـت فـردی و انتخـاب بـرای فـرد
محق میشود .در جوامت مدرن اکثر نقشها در اين نوع میباشد.
ب) نقش های انتسابی يا اكتسابی :نقشهای انتسابی نقشهايی هستند که از هنگـام
تولد با انسان هستند و حذف آنها ممکن نمیباشد .مثل فرزند بودن .نقشهای اکتسـابی در
ول زندگی برای فرد حاصل مـیشـوند و فـرد مـیتوانـد ]بعضـی مواقـت[ از پـذيرش آنهـا
خودداری کند .مثل مديريت يک شرکت( .رفیت پور)1377 ،

انواع نقشها در خانواده
هر يک از اعضای خانوادهها با آن که يک نفر میباشد ،ولی متناس با شراي خانواده دارای
نقشهای مختلفی میباشند .از اين رو هر ک اوالً بايد بداند چه نقشهايی دارد رانیاً وقتی
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يک نقشی را دارا شد چه وظايفی خواهد داشت .برای روشنتـر شـدن موضـوع بـه ملالعـه
نقشهای تکتک اعضای خانواده میپردازيم:

الف) نقشهای مرد خانواده
 -1الف) نقش شوهری :نقش مرد خانواده در مقابل همسرش نقش شوهری اسـت .وقتـی
کسی اين نقش را پیدا میکند نسبت به همسرش دارای وظايفی میگردد .از جمله ايـن
وظايف عبارتند از:
 -1-1الف) تامین نفقه همسر :نفقه شامل تامین منابت مـادی خـوراک ،پوشـاک ،مسـکن و
کلیه هزينههای الزم برای زندگی همسر.
-1-2الف) تامین رفاه همسر

-1-3الف) برآوردن نیازهای جنسی همسر :بلوريکه نیازهای جنسی ارضاء گردد.
-1-4الف) برآوردن نیازهای عاطفی همسر :همسرش را دوست بدارد ،به او ابراز محبت نمايد.
-1-5الف) مکمل دانستن زن برای خود :در گذشتهها زنان از ناحیه مـردان بیشـتر بعنـوان
ابزاری جهت تولید مثل تلقی میگردند .ولی امروزه اين نگـرش تغییـر نمـوده و زن بـه
عنوان فردی تکامل بخش تکمیلگر تلقی میگردد .پذيرش اين ايده نـوع رفتـار مـرد را
با زن تحتتاریر قرار میدهد.
-1-6الف) فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقا زن :بـدون شـک زنـان نیـز هماننـد مـردان از
استعدادها و توانمنديهای به القوهای برخوردار میباشـند کـه شـکوفايی آنهـا شـراي و
زمینه خود را ل مینمايند که بعد از ازدواج بر مردان است که اين شـراي را مهیـا و
امکان رشد و بالندگی را برای همسران خويش فـراهم آورنـد .ايـن ارتقـاء مـیتوانـد در
زمینههای تحصیلی ،هنری ،شغلی ،خانهداری و  ...باشد.
-1-7الف) حفظ عفت و پاكدامنی :بعد از ازدواج مرد بايد متعهد باشد کـه تنهـا بـا همسـر
خود روابله جنسی داشته و از برقراری رابله با ديگر زنان پرهیز نمايد.
-1-8الف) كسب آموزشهای الزم :از آنجايی که در غال خانوادههای ايرانـی رهبـری خـانواده بـر
عهده مردان میباشد .لذا برای اينکه مرد خانواده بتوانـد نقـش رهبـری خـويش را خـوب ايفـا
نمايد و خانواده را از کورانهای سخت زندگی بـا موفقیـت بگذارنـد بايـد سـعی کنـد در ابعـاد
متعدد مهـارت و آمـوزشهـای الزم را کسـ نمايـد از جملـه آنهاسـت مهـارت همسـرداری،
تکنیکهای فرزند پروری ،تکنیکهای کس معاش حال و ...
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-1-9الف) تکريم و بزرگداشت زن :هر مردی بايـد بدانـد کـه زن قبـل از آنکـه زن باشـد هماننـد
خودش يک انسان است .چون انسان است حفظ حرمـت و کرامـت انسـانی او بـر مـرد واجـ
است .از اين رو نبايد باوی چنان برخورد نمايند کـه زن احسـان تحقیـر شـدن نمايـد .نبايـد
وجود و هستی او در تعامل با مرد بر سر اختافهايی که بـین آنهـا بوجـود مـیآيـد از
ناحیه مردم زير سوال برود و شخصیت اول تخري يـا آسـی ببینـد .عـدم اسـتفاده از
واژههای توهین آمیز ،عدم مقايسه با ديگر زنـان ،قـدردانی و سـپان از زحمـات زن ،بـا
احترام و به آرامی صحبت کردن با او ،ستايش زيبايیها و توانايیهای زن ،اهـدای گـل و
هديه ،احترام به او نـزد ديگـران ،پرهیـز از مسـخره کـردن زن ،خـوش رفتـاری و  ...از
مصادي تکريم و بزرگداشت زن میباشند.
-1-10الف) اتخاذ سیاست میانهروی گذشت در برابر زن :همانگونه که مردان در مسـیرزندگی دچـار
انحراف و خلا و اشتباه میشوند زنان نیز از اين ويژگی برخوردار مـیباشـند بنـابراين مـردان بايـد
بپذيرند که زنان آنها نمیتوانند همیشه و در همه موارد مربوط به زندگی مشترک بـدون اشـتباه و
خلا ظاهر شوند .اصوالً مردان بايد اجازه اشتباه کردن به زنان بدهنـد تـا پختگـی حاصـل کننـد.
مهمتر از آن نحوه برخـورد مـردان بـا خلـا و اشـتباه زنـان اسـت .گروهـی از مـردان عقیـده بـر
سختگیری دارند و عرصه را چنان تنگ میگیرند که برای زنان عذابآور میشـود و در دل زنـان
عقدهها تولید مینمايد و راه اصاح بسته میشود .در مقابل گروهی هیچ گونه عک العملـی نشـان
نمیدهند و همان اشتباه بارها تکرار میگردد .مللوب اين است که مردان راه میانه را اتخاذ کنند و
ضمن پذيرش اشتباه سعی کنند موضوع را با آرامش و تامل با همسران خويش در میان بگذارنـد و
به تحلیل علل اشتباه بپردازد تا در همسرانشان پختگی و تجربه اندوزی بـه عمـل آيـد .در تحلیـل
موضوع بايد معین گردد که اشتباه بوجود آمـده آيـا حاصـل بـیدقتـی بـوده اسـت آيـا حاصـل
بیا اعی بوده است آيا حاصل سوء تفسیر بوده است آيا حاصل بدفهمی بوده است آيا حاصـل
ا اعات غل بوده است
-1-11الف) مشاركت و مشورت گرفتن زن در امور خانواده :دگرگونیهای بوجـود آمـده در
ساختار خانواده زن را از موجودی که صرفاً در چارچوب خانواده بـه ارائـه فعالیـتهـای
خدماتی نظیر شست و شو ،جارو و پارو کـردن ،نگهـداری بچـه ،آمـاده کـردن غـذا و ...
میپردازند خارج نموده است .مردان بايـد ايـن تغییـر را بپذيرنـد و بـه عنـوان رهبـران
خانواده ها زنان را در امور مديريت و اداره خانواده مشارکت دهندو از قوه عقل و تفکـر و
خاقیت آنان در راستای بهبود کیفیت مديريت خانواده بهره بگیرند.
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يکی ديگر از ابعاد مشارکت ،مشورتگیری از زنان است .اسان مشورت گیری را بدسـت
آوردن ا اعات جمتبندی و مقايسه نظرها تشکیل میدهد تا کارها به بهترين صورت انجام
پذيرد .بر مردان است از نظرات و ايدههای زنان خود در امور خـانواده حتمـاً ا ـاع حاصـل
نمايند و آنچه را که درست و به صاح خانواده است را انجام دهند .حال اين نظر مرد باشـد
يا زن مهم نیست ،مهم آن است که ايده درست عملیاتی شـود و حاصـل آن رشـد خـانواده
باشد .مردان حتی میتوانند در خصوص مسائل شغلی خود نیز از زنانشان مشـورت بگیرنـد.
هر چند که شغل آنها تخصصی است ولی خیلی مواقت بیان ايدهای از ناحیه زنان مـیتوانـد
مشگلگشا بود و ارتقاء شغلی به دنبال داشته باشد.
-1-12الف) آشنايی با حقوق زن در خانواده و تکالیف خود :ح در لغت به معنای راسـت،
درست و يقین میباشد .صاح نظان برای آن مفاهیم مختلفی ذکر کـردهانـد از جملـه:
ح توانايی خاصی است که برای شخصی يا اشخاصی نسبت به چیـزی يـا کسـی قـرار
داده شده است که با وجود آن توانايی شخص مـیتوانـد در آن چیـز تصـرف نمايـد يـا
بهرهای ببرد .مثل ح مالکیت .بر اسان اين ح فرد میتوانـد در چیـزی کـه خريـده
تصرف کند يا از آن بهره ببرد( .ابن الترب )1381 ،به نظر نگارنده از آنجايی که زنـان در
ول تاري در تمام جهان مورد ظلم ،ستم ،استثمار ،بـیمهـری و  ...بـودهانـد از ايـن رو
حقوق زنان عبارت خواهد بود از:
«تنظیم اصول معینی برای دفاع از زنـان در برابـر سـتم ،ظلـم ،جنـگ ،اسـتثمار ،آزار و
رهانیدن زنان از اررات ناشی از آنها در زندگی آينده آنها».
بین ح و تکلیف يک رابله جدا نشدنی وجود دارد .آنها هماننـد کفـههـای يـک تـرازو
میمانند .هرگاه برای شخصی حقی بوجود میآيد بـرای فـرد مقابـل تکلیفـی خواهـد بـود.
بلوريکه مکلف به اجرای آن میباشد .به عبارت ديگر هـر گـاه بـرای فـردی حقـی در نظـر
گرفته میشود ديگران وظیفه دارند که آن ح را محترم بشمارند .سوال اساسی يک مرد از
خود بايد اين باشد کسی که بعنوان زن يا همسر با او تشکیل خانواده میدهد از چه حقوقی
برخوردار است که او بايد آنها را رعايت کند و تکالیفش را نسبت بـه آنهـا انجـام دهـد بـه
عبارتی بداند تکالیفاش چیست در پاس بايـد گفـت حقـوق متعـددی بـرای يـک زن در
خانواده وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
ح رشد و تعالی دادن خود
ح آزادیهای مشروع نظیر انتخاب شغل ،آزادی بیان و عقیده ،آزادیهای شخصی
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ح برخورداری از سامت کامل جسمی ،روانی ،روحـی و اجتمـاعی کـه الزمـه چنـین
حقی برخورداری از تغذيه ،خواب ،بهداشت ،ورزشی ،محی زيست سالم و  ...میباشد.
ح برخورداری از امنیت :امنیت به اين مفهوم کـه زن تحـت هـیچ شـرايلی نبايـد در
خانواه احسان ترن و ناامنی بنمايد .بر اين اسـان خشـونتهـای خـانوادگی تـرن زا
امنیت را به مخا ره میاندازند .کتک زدن زنان ،آزار جسـمی ،روحـی زنـان و  ...امنیـت
آنان را به خلر میاندازد.
ح برخورداری از دانش اندوزی :هر زنی ح دارد در خانواده در راستای دانشانـدوزی
و کس تحصیات عالی بکوشد .برای خود يک حیـات جاودانـه و معنـیدار و بـا هـدف
بوجود آورد.
ح برخورداری از مالکیت :زنان همانند مردان ح برخورداری از مالکیت اموال خويش
را که چه از راه کارکردن يا ارث بدست میآورند میباشند و همانگونه که دوسـت دارنـد
میتوانند در آن تصرف نمايند و يا بهره ببرند.
ح برخورداری مشارکت اجتماعی :زنان میتوانند همانند مـردان در جامعـه وظـايف و
مسئولیتها و نقشهای اجتماعی را عهدهدار شوند و به ايفای نقش بپردازند.
ح برخورداری از اشتغال :زنان همانند مردان میتوانند بـه اشـتغال در بیـرون از خانـه
(متناس با موقعیت خود و همسرش و خانواده رفین) اقدام نمايد وکس درآمد کند.
ح برخورداری از پرداختن به فعالیتهای سیاسی :مردان بايد بپذيرند کـه زنـان آنـان
میتوانند اگر بخواهند و انگیزه الزم را داشته باشند بـه فعالیـتهـای سیاسـی و حزبـی
بپردارند و ايفاگر نقشهای مربوط به خود باشند.
ح برخـورداری از عشـ و مهـر شـوهر :ايـن از حقـوق اولیـه زن اسـت کـه عشـ و
مهرشوهرش را تجربه نمايد تا به او اعتماد و يقین داشته و به او تکیه نمايد.
ح برخورداری از محبت و مراقبت ويژه در دوران بارداری:
ح برخورداری از .... ...
آشنايی مردان با حقوق ياد شده و ساير حقوق زنان در خانواده برای مـردان تکـالیف يـا
وظايفی را به دنبال میآورد و آن اينکه هر وقت زنان اراده نمودند که به حقوق خود دسـت
يابند بايد نه تنها مانت نشوند بلکه بايد با آنها همراهی نیز بنمايند.
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 -2الف) نقش پدری :نقش مرد خانواده در مقابل يا نسـبت بـه فرزنـد يـا فرزنـدان نقـش
پدری است .وقتی کسی اين نقش را در خانواده پیدا میکند وظايف متعددی بر عهده او
گذاشته میشود که برخی از آنها عبارتند از:
 تامین نفقه فرزند يا فرزندان .نفقه شامل مسکن ،خوراک ،پوشاک کلیـه هزينـههـای الزمنظیر هزينه تحصیل و ...
 تامین نیازهای عا فی و روانی فرزند اعمالی مديريت و اداره فرزندان تربیت مللوب فرزندان -3الف) ساير نقشهای مرد :مردان عاوه بر نقـش شـوهری و پـدری در درون خـانواده
خويش در رابله با اقوام و خويشان و حلقههـای بعـدی نیـز دارای نقـشهـا و وظـايفی
میباشـند .برخـی از ايـن نقـشهـا عبارتنـد از :نسـبت بـه والـدين فرزنـد ،نسـبت بـه
خواهرزادهها دايی ،نسبت به برادر زادهها عمـو ،نسـبت بـه همسـران خـواهران همسـر
باجناق ،و دهها نقش ديگر که عدم آشنايی از وظايف و عامل نبودن به آنها تاریرات قابل
توجهی بر خانواده وی خواهد داشت.

ب) نقشهای زن خانواده
 -1ب) نقش همسری :نقش زن خانواده در مقابل مردش نقش همسری است .وقتی کسی
اين نقش را عهدهدار میشود نسبت به شوهرش دارای وظايفی میگردد ،برخـی از ايـن
وظايف عبارتند از:
-1-1ب) برآورده نموودن نیازهوای جنسوی شووهر :يکـی از هـدفهـای اساسـی ازدواج
پاس گويی به نیازهای جنسی است .رضايت جنسی بـا میـزان بـااليی از رضـايتمنـدی
زناشويی مرتب است .شادکامی کلی زندگی زوجین بـا کیفیـت رابلـه جنسـی ارتبـاط
دارد .بنابراين زنان برای اينکه يک زندگی رضايتمندی بین خـود و همسرانشـان بوجـود
آورند بايد سعی نمايند در مسائل جنسی با همسران به تواف برسند .عدم توجه به ايـن
وظیفه گاهی چنان اررات شديدی دارد که رفین را مجبور به جدايی مینمايد.
-1-2ب) تامین نیازهای عاطفی شوهر :هماهنگونه که ابـراز محبـت شـوهر بـر زن واجـ
است .اين عمل بر زن نیز واج است .به عبارت ديگر جهت پايداری خانواده زن بايد

