
فصل سوم

نظام خانواده
انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:

1 ــ مفهوم خانواده را با توجه به وىژگى هاى بارز آن شرح دهد.
2 ــ ضرورت و اهمىت تشکىل خانواده را توضىح دهد.

3 ــ آثار و نتاىج خانواده را بر نظام اجتماعى کل با ىکدىگر مقاىسه کند.
4 ــ نقش خانواده را در زندگى فرد تجزىه و تحلىل کند.

5   ــ مسائل اساسى خانواده را تشرىح کند.
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درس اّول

خانواده، ىک نظام اجتماعى

شما در گروه هاى مختلفى چون گروه هاى ورزشى، مذهبى، سىاسى، هنرى، سنى       
و ... عضوىت دارىد. 

خانواده نىز ىک گروه اجتماعى است. آىا مى دانىد چرا؟ گروه هاى گوناگون در بعضى 
چىزها شبىه به ىکدىگرند و در بعضى چىزها نىز با هم تفاوت دارند.

از جمله مالک هاىى  که اىن گروه ها را از هم متماىز مى سازد، مى توان به موارد زىر 
اشاره کرد:

ــ بزرگ ىا کوچک بودن
ــ مىزان دوام و پاىدارى

ــ مىزان نظم گروهى
ــ نحؤه عضوىت و ورود به گروه

ــ چگونگى روابط اعضا با ىکدىگر )مىزان صمىمىت(
ــ ارزش ها و هنجارهاى گروه

ــ و … .
فعالىت 1 ــ 3 با توجه به مالک هاى ذکر شده، دربارٔه تفاوت هاى گروه خانواده با 
گروه هاى ورزشى، مذهبى، سىاسى و هنرى که ممکن است شما عضو آنها باشىد، در کالس 

بحث و گفت و گو کنىد.
با انجام دادن، فعالىت 1 ــ3 درمى ىابىد که گروه خانواده با گروه هاى دىگر تفاوت هاى 

اساسى دارد؛ مثالً:
ــ اگر حتى به گذشته هاى دور برگردىم و از نخستىن گروه هاىى  که انسان ها تشکىل 
داده اند، سراغ بگىرىم، زنان و مردانى را خواهىم ىافت که در قالب ىک خانواده با هم زندگى 

مى کنند؛ بنابراىن، سابقٔه تشکىل خانواده بسىار بىشتر از گروه هاى دىگر است.
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ــ گروه هاى دىگر چه بسا پس از مدتى از هم بپاشند و از بىن بروند، اّما 
زن و مردى که با هم ازدواج مى کنند، اغلب تا پاىان عمر با هم خواهند بود.
عضوىت  به  خود  تماىالت  از  ىکى  ارضاى  براى  اغلب  افراد  ــ 
فعالىت هاى  دادن  انجام  براى  مثال،  براى  در  مى آىند؛  دىگر  گروه هاى 

سىاسى در انجمن هاى سىاسى عضو مى شوند ىا براى گذران اوقات فراغت و انجام دادن 
فعالىت هاى دسته جمعى عضوىت گروه هاى سنى را مى پذىرند اما در خانواده، زن و مرد در 
موارد زىادى با ىکدىگر مشارکت دارند؛ به همىن جهت، رابطۀ افراد در خانواده عمىق تر 

و گسستن آن دشوارتر است.
ـ  که در درس هاى آىنده  وىژگى هـاى خانواده و اثـرگـذارى هـاى آن بر فرد و جامعه ـ
بررسى خواهند شد ــ موجب شده است تا نقش ها و الگوهاى عمل اىن گروه )خانواده( 
بىش از هر گروه دىگرى پابرجا و پاىدار باقى بماند؛ تا آنجا که افراد پىش از آنکه خانواده را 
ىک گروه بدانند، به آن به منزلٔه ىک نظام اجتماعى توجه مى کنند و در طول زندگى در پى 

آن هستند که چگونگى عمل کردن در نقش هاى مختلف آن را بىاموزند؛ مثالً:
ــ کودکان در بازى هاى خود نقش هاى پدر، مادر، فرزند، زن و شوهر را بارها و 

بارها بازى مى کنند؛ 
ــ جوان ها در جرىان زندگى با والدىن، رابطه با خوىشاوندان و مشاهد هٔ رفتار خانواده ها 

خود را براى اىفاى نقش در نظام اجتماعى خانواده آماده مى سازند؛
ــ بزرگ ترها در گفت و گوهاى خود با دىگران و مطالعٔه کتاب و مجله در پى آن هستند 

که زندگى  را در خانواده مطبوع تر سازند.
بنابراىن، مى توان خانواده را از دو جهت بررسى کرد:

الف ــ خانواده به عنوان ىک گروه؛ ىعنى، مجموعه اى از افراد که خود را »ما« تلقى 
مى کنند و با ىکدىگر تعاملى نسبتاً پاىدار و منظم دارند؛

ـ خانواده به عنوان ىک نظام اجتماعى؛ ىعنى، مجموعه اى از نقش هاى اجتماعى  بـ 
متقابل به هم پىوسته که براى تحقق بخشىدن به هدفى مشخص با هم پىوند ىافته اند.

با پذىرش اىن نکته که خانواده ىک نظام اجتماعى است، اىن پرسش ها مطرح مى شود: 
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ــ خانواده از چه نقش هاىى تشکىل شده است؟
ــ الگوهاى عمل مربوط به هر نقش چىست؟

ــ رابطٔه اىن الگوهاى عمل با ىکدىگر چگونه است؟
ــ نظام اجتماعى خانواده حول کدام ارزش ها سازمان مى ىابند؟

مجموعۀ نقش زن و شوهرى
ابتدا فرض مى کنىم افراد تشکىل دهندٔه خانواده ىک زن و مرد بدون فرزند هستند. 
در چنىن حالتى، تنها دو نقش زن و شوهرى وجود دارد. هر ىک از اىن نقش ها الگوهاى 

عملى دارد و در واقع، آن نقش از آن الگوهاى عمل تشکىل شده است.
فعالىت 2 ــ 3 براى هر ىک از نقش هاى زن و شوهرى، پنج الگوى عمل بنوىسىد. 
براى انجام اىن کار، مى توانىد کارهاىى را که افراد خانواده به عنوان زن ىا شوهر انجام 
مى دهند، فهرست کنىد؛ سپس مشخص کنىد که افراد براى انجام دادن کدام ىک از اىن 
ىا  با بى مهرى اعضاى خانواده  کارها اجبار دارند؛ ىعنى، اگر آن اعمال را انجام ندهند، 
دىگران روبه رو مى شوند، اقوام و آشناىان آنها را سرزنش مى کنند ىا قانون و حکومت آنها 

را مورد بازخواست قرار مى دهند؛ براى نمونه:

مىزان اجبار و الزامالگوهاى عمل نقش شوهر
ــ نفقه دادن

مقابل  در  همسر  احترام  رعاىت  ــ 
دىگران

اگر شوهرى از دادن نفقه به همسرش خوددارى کند، 
مورد بازخواست قانونى قرار مى گىرد.

اگر شوهرى در حضور دىگران به همسرش توهىن کند، 
دىگران او را سرزنش مى کنند.

مجموعۀ نقش پدرى ــ مادرى ــ فرزندى
اکنون فرض کنىد که در خانواده به مجموعٔه زن و مرد فرد سومى به عنوان فرزند 
اضافه شود. در اىن صورت، همراه با افزاىش تعداد اعضاى خانواده، دو نقش پدرى و 



51

مادرى نىز در خانواده مطرح مى شود؛ بنابراىن، در کنار مجموعٔه نقش زن 
و شوهرى، مجموعٔه نقش پدر ــ مادر ــ فرزند نىز شکل مى گىرد. هر ىک 

از اىن نقش ها نىز الگوهاى عمل خاّص خود را دارد.
ـ 3  براى هر ىک از نقش هاى زىر پنج الگوى عمل  فعالىت 3  ـ

بنوىسىد:
1 ــ نقش پدرى

2 ــ نقش مادرى
3 ــ نقش فرزندى.

نقش پدرىنقش مادرى

  نقش 
خواهرى

 نقش 
برادرى

   نقش 
خواهرى

نقش زن 

نقش فرزندى

 نقش شوهر

خانواده به منزلۀ ىک نظام اجتماعى

تأثىرات خانواده بر نظام اجتماعى کل
است  مى گىرىم، الزم  نظر  در  اجتماعى  نظام  ىک  عنوان  به  را  خانواده  هنگامى که 

تأثىرات آن را بر بقا و رشد نظام اجتماعى کل و نظام هاى اجتماعى دىگر بررسى کنىم.
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نبود خانواده چه  از  با طرح ىک پرسش دنبال کرد: جامعه  اىن مطلب را مى توان 
زىان هاىى مى بىند؟

نظام  قالب  در  زنـدگى  از  جامعه  افـراد  همٔه  لحظه،  ىک  در  اگر  4 ــ 3   فعالىت 
خانواده سر باز زنند و نقش هاى زن و شوهرى و پدر و مادرى خوىش را رها کنند، چه 

وضعى پىش خواهد آمد؟
دربارهٔ نتاىج حاصل از اىن وضع، در کالس گفت وگو کنىد. 

شما با پاسخ گوىى به اىن پرسش، تأثىرات خانواده را بر نظام اجتماعى کل خواهىد 
شناخت؛ تأثىرات و نتاىجى مانند اجتماعى کردن فرزندان، مراقبت و نگهدارى از کودکان، 

ناتوانان و سالمندان، تولىد نسل و … .
مثالً :

ــ افراد نمى توانند مفىد باشند؛ مگر اىن که جامعه پذىر شوند و خانواده نخستىن زمىنٔه 
در  که  اىن  با وجود  آغاز مى کند.  فرد  تولد  لحظٔه  از  را  کار خود  که  جامعه پذىرى است 
جامعه هاى جدىد، عواملى غىر از خانواده نقش بسىارى در جامعه پذىر کردن افراد دارند 

ولى خانواده هنوز هم نخستىن و مهم ترىن عامل جامعه پذىرى است.
ــ افراد به غذا، پناهگاه و مراقبت نىاز دارند و در محىط خانواده اىن نىازها تأمىن 
مى شود. به وىژه، اعضاى فعال و تواناى خانواده از ساىر اعضا که به دلىل خردسالى، پىرى 

ىا ناتوانى قادر به مراقبت از خود نىستند، مراقبت و نگهدارى مى کنند. 
ــ ىک جامعه بدون داشتن نظامى براى جاىگزىنى اعضاى آن جامعه از نسلى به نسل 
دىگر قادر به ادامٔه حىات نىست. خانواده امکانى را فراهم مى سازد که از طرىق آن، اىن 

جاىگزىنى تحقق ىابد.
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درس دوم

خانواده و فرد

در درس گذشته به تأثىرات خانواده بر نظام اجتماعى اشاره کردىم. در اىن درس، به 
تفصىل تأثىراتى را که خانواده بر فرد دارد بررسی می کنىم. 

خانواده و شکل گىرى شخصىت 
ـ   3  چهار تواناىى خود را در سه مرحلٔه آغاز تولد، کودکى و زمان حاضر  فعالىت 5 ـ 
در زمىنه هاى گوناگون مانند اندىشىدن، درک امور، شناخت خوب و بد، داشتن احساسات 
خاص، انجام کارها و … را مانند نمونٔه زىر با ىکدىگر مقاىسه کنىد و به اىن پرسش پاسخ دهىد:

اىن تواناىى ها را از کجا و چگونه کسب کرده اىد؟

  نحوۀ کسب تواناىى هازمان حاضرکودکىآغاز تولدنوع تواناىى
به امور محسوس چىزى نمى دانستم.    اندىشىدن

فکر مى کردم.
تواناىى تفکر در

امور عقالنی
 را دارم.

از  طرىق رفتار  والدىن، 
کارهاى گروهى، مـدرسه و 

وساىل ارتباط جمعى

به عنوان ىک جوان مى توانىد  که  بهتر درمى ىابىد  ىاد شده  فعالىت  دادن  انجام  با  شما 
کارهاى زىادى انجام دهىد؛ مى توانىد دربارهٔ امور مختلف بىندىشىد و اظهارنظر کنىد؛ نسبت به 
امور مختلف احساسات و عواطف خاصى داشته باشىد؛ انجام امورى را نادرست و امورى را 

درست بدانىد؛ اگر کار نادرستى انجام مى دهىد، ناراحت شوىد و احساس گناه کنىد.
شما همچنىن با پاسخ گوىى به پرسش مطرح شده با نقش خانواده در نگهدارى و مراقبت 

از فرزندان و مهم تر از آن، با چگونگى اجتماعى کردن آنها آشنا مى شوىد؛
ــ فرد در خانواده متولد مى شود و والدىن ىا دىگر اعضاى خانواده از او مواظبت 
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مى کنند. اىن کمترىن کارى است که هر خانواده در مورد فرزندان خود انجام مى دهد. 
ــ مهم تر اىنکه خانواده بر شکل گىرى شخصىت فرد ــ به عنوان عضوى از اجتماع، 

موجودى متفکر و داراى اراده و شناخت ــ تأثىر زىادى  دارد؛ زىرا: 
با رشد جسمانى کودک، روان او نىز در ارتباط با محىط و انسان هاى دىگر شکل 
مى گىرد و رشد مى ىابد. خانواده نخستىن محىط اجتماعى است که فرد در آن قرار مى گىرد 
و والدىن و اطرافىان کودک نىز نخستىن انسان هاىى اند که با وى ارتباط برقرار مى کنند. نوع 
رفتار آنها در اعمال، اندىشه ها و احساسات و به طور کلى شخصىت فرد تأثىرات عمده اى 

دارد؛ مثالً:
ــ نوع رفتار والدىن با کودک

ــ تعداد افرادى که با کودک رابطه دارند
ــ فرزند چندم خانواده بودن

ــ نوع رفتار والدىن با فرزندان
ــ نوع رفتار والدىن با ىکدىگر

همگى در شخصىت فرد تأثىرات عمده اى دارند.
ــ اگر فرد در خانواده اى رشد ىابد که در آن تصمىم گىرى در همٔه امور به عهدٔه مرد 
است، نظر او در مورد موقعىت زن متفاوت است با نظر فردى که در خانواده اى بزرگ شده 

است که در آن والدىن به طور مشترک تصمىم گىرى مى کنند.
ــ فردى که در بزرگ سالى در تصمىم گىرى مشکل دارد، مى تواند رىشه هاى اىن تردىد 
را در تعارض هاى رفتارى و گفتارى بزرگ ترها در دوران کودکى خوىش جست وجو کند.

ــ آنچه به عنوان وجدان در فرد شکوفا می شود و از درون، رفتار او را کنترل مى کند، 
عمدتاً حاصل عمل و گفتار والدىن و اعضاى خانواده در کودکى است.

بنابراىن، فرد نه تنها از نظر جسمى مدىون خانواده است، مهم تر از آن، از نظر روانى 
و شخصىتى نىز تحت تأثىر خانواده قرار دارد.
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خانواده و نقش ارشادى و حماىتى
شاىد تصور کنىد که نقش خانواده محدود به دورٔه کودکى فرد است 
و در امورى که  ذکر شد، خالصه مى شود ولى با کمى تأمل مى توانىد نقش 
خانواده را در دوره اى که فرد آموزش رسمى را در مدرسه آغاز مى کند، در 

دورهٔ جوانى و سپس در امر ازدواج و تشکىل خانواده و پس از تشکىل خانواده نىز درىابىد.
فعالىت 6 ــ 3 الف ــ فکر مى کنىد اگر خانواده نباشد، شما در ادامٔه تحصىل با چه 
مشکالتى روبه رو مى شوىد؟ به چهار مورد از نقش هاى ارشادى و حماىتى خانواده خود 

در اىن زمىنه اشاره کنىد.
ـ زندگى ىک زوج جوان از خوىشاوندان ىا آشناىان خود را در نظر بگىرىد. چهار  بـ 

مورد از نقش هاى ارشادى و حماىتى خانواده هاى آنها را بنوىسىد.

خانواده و حماىت عاطفى
انسان به محبت، صمىمىت، عشق و آرامش روانى نىاز دارد و خانواده اولىن زمىنٔه 

اجتماعى است که اىن نىازهاى عاطفى و اساسى در آن برآورده مى شود.
ـ  مدىون خانواده  ـ  عالوه بر آنچه گفتىم ـ فرد حتى پس از ازدواج نىز به نحوى دىگر ـ
است. با تشکىل خانواده فرد از نظر عاطفى آرامش مى ىابد و از سردرگمى ها، خستگى ها 
و تالطم هاى روانى او کاسته مى شود؛ تا آنجا که خانه براى وى به صورت مأمنى در مى آىد 

که پس از فراغت از کار و درگىرى هاى روزمره در آن به آسودگى خاطر دست مى ىابد.

تحقق شخصىت مستقل

انى
 رو

ش
رام

آ حماىت و ارشاد 

خانواده

تکوىن شخصىت فرد

فرد و خانواده

خانواده و تحقق شخصىت مستقل
فرد  که  است  جاىگاهى  جدىد،  خانوادٔه  و  خانه 
مى تواند شخصىت مستقل خوىش را در آن تحقق بخشد. 
مرد با کار مستقل در بىرون و زن با کار در منزل ىا بىرون از 
آن و هر دو با تالش براى تربىت فرزند، شخصىت مستقل 
خوىش را تحقق مـى بخشند و در عىن حال، آىنده و زندگى 
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اجتماعى کودک خود را رقم مى زنند.
از آنچه در درس هاى اول و دوم گذشت، مى توان نتىجه گرفت:

اگر چه نقش نظام خانواده در زندگى اجتماعى کمتر از گذشته شده است ولى اىن نقش 
همچنان نقشى اساسى و عمده است و براى آن جاىگزىنى نىافته اند. بعضى صاحب نظران 
براى حذف نظام خانواده طرح هاىى ارائه دادند و بعضى هم آنها را به اجرا در آوردند ولى 
همٔه اىن طرح ها با شکست روبه رو شدند. خانواده به منزلٔه ىک ُخرده نظام ضرورى که هم 

سالمت فرد و هم بقاى جامعه را تأمىن مى کند، هم چنان به حىات خوىش ادامه مى دهد1.
دلىل بقا و پاىدارى نظام خانواده را در طول تارىخ مى توان در دو نکتٔه زىر ىافت:

اّول ــ نقش مهم و غىرقابل انکار خانواده در زندگى فرد )که به تفصىل دراىن درس 
بررسى شد(؛

ـ نقش گسترده و تعىىن کنندٔه خانواده در نظام اجتماعى کل؛ به گونه اى که حذف  دومـ 
آن، نظام اجتماعى را با هزىنه هاى سرسام آورى روبه رو خواهد کرد.

دربارهٔ اىن نکته نىز در درس گذشته سخن گفته اىم.

1 ــ براى مثال، مى توان از کشور شوروى )سابق( و رژىم اشغالگر قدس نام برد که براى فروپاشى بنىان خانواده 
تالش هاىى کردند ولى توفىقى به دست نىاوردند.
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درس سوم

آسىب هاى نظام خانواده )1(

با وجود اهمىتى که خانواده براى فرد دارد و نىازهاى متعدد فرد در خانواده برطرف 
مى شود، گاهى خانواده به جاى اىنکه محّل امن و آرامش و ارضاى عاطفى و جاىگاهى 
براى تحقق شخصىت مستقل افراد باشد، به جاىگاهى براى جدال و دعوا تبدىل مى شود 
و به جاى اىنکه براى آنها آثار و نتاىج مطلوبى دربرداشته باشد، آثارى مخرب دارد؛ تا آنجا 
که به جهنمى تبدىل مى شود که زن و مرد و به تبع آنان فرزندان در آن مى سوزند. در چنىن 

حالتى، جداىى و طالق به ظاهر تنها راهى است که مطلوب به نظر مى رسد.
جاىگاه  آنان  براى  گاه  دارد،  فرزندان  بر  مطلوبى که  آثار  همٔه  با  خانواده  همچنىن، 
نامناسب و نامطلوبى است به خصوص در سنىن نوجوانى که گاه درگىرى هاىى مىان فرزندان 

و والدىن اىجاد مى شود.
ــ به راستى چرا چنىن وضعى پىش مى آىد؟

ــ چرا بعضى از زن و شوهر ها نمى توانند با هم زندگى کنند؟
ــ چرا بعضى از فرزندان از زندگى در خانوادٔه خوىش ناخشنودند؟

پاسخ اىن پرسش ها را در همىن درس، در بخش هاىى با عناوىن »ناسازگارى زن و 
شوهر در خانواده« و »ناسازگارى فرزندان و والدىن« مى توانىد بىابىد.

ناسازگارى زن و شوهر در خانواده
اگر پاى درد دل همسرانى که با هم اختالف دارند بنشىنىد، خواهىد دىد دالىلى که 
آنها براى اختالفات خوىش ذکر مى کنند، بى شمار است؛ از ندادن نفقه تا عدم توّجه به 

خواسته هاى همسر، طرز رفتار، نوع لباس پوشىدن و … .
در صورتى که بخواهىم به اىن دالىل بسنده کنىم، هىچ گاه نمى توانىم علت ىا علل واحد و 
مشترکى براى اختالف زن و شوهر بىابىم. به هر حال، در مىان همٔه دالىلى که براى وجود اختالفات 



58

مىان زن و شوهرها مطرح مى شود، ىک وجه مشترک مى توان ىافت و آن برآورده نشدن انتظارات 
دو طرف است.

ــ زنى که از شوهرش انتظار احترام نسبت به اقوام خود را دارد و او اىن انتظار را برآورده 
نساخته )آگاهانه ىا ناآگاهانه(، از شوهر خوىش ناراضى است.

ــ مردى که انتظار داشته است همسرش غذاى مورد عالقٔه او را تهىه کند و زن قادر 
به پختن چنىن غذاىى نىست، از او ناراضى است.

ــ زنى که انتظار داشته است همسرش شرىک زندگى او باشد، در تربىت فرزندان و 
ادارٔه کانون خانواده او را صمىمانه ىارى کند و نىازهاى خانواده را با تالش و کوشش خود 
برآورده سازد، مى بىند که او با گرفتار شدن در دام اعتىاد آتش بر هستى زن و فرزندانش 
مى زند و با بى اعتناىى و الابالى گرى، شىرازهٔ خانواده را از هم مى پاشد و موجب سرافکندگى 
و تباهى اعضاى خانواده مى شود و … . چنىن زنى چگونه مى تواند از همسر خوىش راضى 

و خرسند باشد؟ اىن فهرست را تا ده ها و صدها مورد مى توانىد ادامه دهىد.
اکنون اىن پرسش مطرح مى شود که اىن انتظارات چه هستند و چگونه شکل مى گىرند؟

براى پاسخ دادن به اىن پرسش، به مطالب فصل گذشته باز مى گردىم. گفتىم که هر 
نقش با مجموعه اى از الگوهاى عمل مرتبط با آن همراه است. مجموعه اى از اىن الگوهاى 
عمل را فردى که نقش را بر عهده مى گىرد، تحقق مى بخشد و مجموعه اى از آنها را دىگران 

محقق مى سازند. 
ـ که در فصل گذشته  با توجه به مفهوم انتظارات، نقش و رابطٔه دو جانبٔه حق و تکلىفـ 
به آنها اشاره کردىم ــ، مى توان گفت انتظارات، الگوهاى عملى اند که هر ىک از دو طرف، 
دىگرى را موظف به تحقق آنها مى داند و در صورتى که طرف مقابل آنها را محقق نسازد، 

آزردگى و نارضاىتى و در نهاىت، ناسازگارى و جداىى پىش مى آىد.
در اىنجا اىن سؤال مطرح مى شود که چرا زن و شوهر انتظارات ىکدىگر را برآورده 
نمى سازند؟ مگر نه اىن است که هنگام ازدواج به طور صرىح ىا ضمنى نقش زن و شوهرى 
و الگوهاى عمل آن را پذىرفته اند؟ مگر نه اىن است که دو طرف مى خواهند زندگى آسوده 

و راحتى با ىکدىگر داشته باشند؟ پس چرا انتظارات ىکدىگر را برآورده نمى سازند؟
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نظام اجتماعى و ناسازگارى زن و شوهر
اگر به ىاد داشته باشىد پىش از اىن گفتىم که نظام اجتماعى افراد خود 
را از راه درونى کردن ارزش ها و اعمال مجازات، اجتماعى مى کند. افراد در 
جرىان اجتماعى شدن، الگوهاى عمل مربوط به نقش هاى خود را مى آموزند 

و به تحقق آنها عالقه مند مى شوند، تا آنجا که در صورت عمل نکردن به آنها احساس ناراحتى 
مى کنند.

با اىن مقدمه، شما باىد بتوانىد به پرسشى که پىش از اىن مطرح شد، پاسخ بدهىد.
از  افراد  نىابد و  کامل تحقق  به طور  ـ   در صورتى که جرىان اجتماعى شدن  ـ الف 
حقوق و وظاىف نقش هاى خود درک کاملى نداشته باشند ىا براى انجام آنها آمادگى الزم 
را پىدا نکرده باشند، در برآوردن انتظارات ىکدىگر دچار مشکل مى شوند و به اىن ترتىب، 

ناسازگارى پىش خواهد آمد؛ مثالً در مورد نقش هاى زن و شوهرى، در نظر بگىرىد:
ــ مردى که با وجود تالش براى تهىٔه ماىحتاج مادى خانواده، به امور تربىتى و روانى 

فرزندان خود توجه کافى ندارد؛
ــ زنى که با وجود فداکارى و تالش براى ادارٔه امور منزل، با خوىشاوندان همسر 

خوىش برخورد مناسبى ندارد.
هر دو مورد ذکر شده نشان مى دهد که زن و شوهر حقوق و وظاىف نقش هاى زن و 

شوهرى را به طور کامل نىاموخته اند.
ـ در صورتى که افراد به گونه هاى مختلف اجتماعى شوند، در زندگى انتظارات متفاوتى  بـ 

از ىکدىگر خواهند داشت و اىن تفاوت انتظارات، موجب اختالف آنها خواهد شد؛ مثالً:
ــ زنى که مى خواهد در بىرون از منزل کار کند و انتظار دارد همسر آىنده اش در اىن 
زمىنه با او همکارى داشته باشد، اگر با مردى ازدواج کند که فقط کار در منزل را وظىفٔه 

زن بداند، ازدواج وى با نارضاىتى همراه خواهد بود.
ــ مردى که دوست دارد تا نىمه هاى شب در بىرون از منزل با دوستان خوىش باشد، 
اگر با زنى ازدواج کند که انتظار دارد همسرش پس از فراغت از کار به منزل بىاىد، زندگى 

مطلوبى نخواهد داشت.
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ـ 3  گفت  و گو کنىد. فعالىت 7       ـ
چرا افراد به گونه هاى مختلف اجتماعى مى شوند و در نتىجه، در زندگى انتظارات 

متفاوتى از ىکدىگر دارند؟
مى توان  و گفت و گوى شما مطرح شد،  بحث  در جرىان  که  مواردى  طبقه بندى  با 
نتىجه گىرى کرد که دو دسته عوامل عمده در تنوع جرىان هاى اجتماعى شدن دخالت دارند:
گروه هاى  ىا  و …(  روستا  و  )مانند شهر  مختلف  اجتماعى  محىط هاى  1 ــ وجود 
اجتماعى گوناگون )مانند اقوام و اقلىت ها( با فرهنگ ها، ارزش ها و الگوهاى عمل متفاوت، 

نتىجٔه ازدواج مىان چنىن افرادى، وجود خانواده هاى ناسازگار خواهد بود.
2 ــ راه هاى مختلف اجتماعى شدن افراد )مانند خانواده، مدرسه، رادىو و تلوىزىون، 
کتاب ها و مجالت، مجالس گوناگون و …( که آنها را در معرض ارزش هاى اجتماعى مختلف 
قرار مى دهد. در جامعه اى که افراد آن از راه هاى مختلف اجتماعى مى شوند، ازدواج ها 

عمدتاً ناموفق و طالق امرى شاىع خواهد بود.
پ ــ همچنىن براى ىک نظام اجتماعى که در معرض تغىىرات سرىع است و در هر 
نتىجه اى طبىعى خواهد  بنىان خانواده  دوره امور متفاوتى را ارزش تلقى مى  کند، تزلزل 
بود؛ براى نمونه، افرادى که اىثار و سادگى و قناعت از ارزش هاى اساسى آنان است،با 
رواج خودخواهى و فزون طلبى و مصرف زىاد در جامعه، تحت فشار قرار خواهند گرفت 

و احتمال ناسازگارى مىان آنان افزاىش خواهد ىافت.
درون  در  فقط  نباىد  را  خانواده ها  ناسازگارى  رىشه هاى  گفتىم،  آنچه  به  توجه  با 
خانواده ها جست بلکه باىد آن را در وراى خانواده و در نظام اجتماعى کل هم جست و جو 
کرد. اگر در پى ىافتن راه حلّى براى رفع اىن ناسازگارى ها هستىم، باىد آن را در سطح نظام 

اجتماعى کل جست وجو کنىم.
ـ  3 گفت وگو کنىد. فعالىت 8 ـ

ــ چگونه مى توان مىزان ناسازگارى را در خانواده ها کاهش داد؟
ــ توجه به معىارها و ارزش هاى دىنى چگونه مى تواند موجب کاهش ناسازگارى در 

خانواده شود؟
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درس چهارم

آسىب هاى نظام خانواده )2(

ناسازگارى فرزندان و والدىن
اکنون مى خواهىم به مطلبى بپردازىم که شاىد دغدغٔه ذهن بسىارى از شما هم باشد و 

آن رابطٔه نوجوان و جوان با خانواده است.
در سنىن نوجوانى و جوانى گاه مىان جوانان و والدىن آنها اختالفاتى پىش مى آىد. 
تجربٔه اىن گونه اختالف ها را شاىد خود شما هم داشته باشىد. جمالتى چون »پدر و مادر مرا 
درک نمى کنند«، »هنوز مرا جدى نمى گىرند«، »با من هنوز رفتارى کودکانه دارند« که گاهى 
اوقات از نوجوانان و جوانان مى شنوىم و نىز جمالتى مانند »جوانان خود سر و پر توقع اند« 
و »جوانان حقوق ما را نمى شناسند« که از والدىن شنىده مى شود، مبىن همىن واقعىت 

است. وجه مشترک اىن اختالفات را نىز مى توان در مفهوم تفاوت انتظارات بىان کرد.
تابع نظر  تا مدتى پىش  اکنون اىن سؤال مطرح مى شود که چگونه ىک نوجوان که 
والدىن خود بوده است و توسط آنان تربىت شده، امروز با آنها اختالف پىدا کرده است؛ 
مگر نه اىن است که در جرىان زندگى خانوادگى، ارزش هاى خانواده براى کودک درونى 

مى شود؟ پس دلىل اىن اختالفات و نارضاىتى ها چىست؟
تفاوت انتظارات والدىن و فرزندان از کجا ناشى مى شود؟

براى پاسخ گوىى به اىن پرسش، موارد زىر را بررسى مى کنىم.
الف ــ تغىىر نقش کودکى به نوجوانى: فرزند ىک خانواده را در نظر بگىرىد که 
تاکنون در نقش کودک قرار داشته و الگوهاى عمل مربوط به کودکى در مورد وى رعاىت 
با توجه به رشد جسمى و ذهنى، در آستانٔه پذىرش نقش جوانى و  مى شده است. اکنون 

بزرگ سالى است که الگو هاى عمل خاّص خود را دارد.
در بحث اّول کتاب به بعضى از خصوصىات دورهٔ نوجوانى اشاره کردىم. روان شناسان 



62

مجموعٔه خصوصىات اىن دوره را با ىک اصل توجىه مى کنند و آن استقالل نوجوان است؛ 
ىعنى نوجوان تالش مى کند که مستقل شود. او در حال تغىىر نقش از کودکى به بزرگ سالى 
است و همراه با آن مى خواهد از اتکا به بزرگ ترها و والدىن بکاهد و در اندىشه، احساس 

و عمل، بىشتر به خود متکی شود.
همراه با اىن خصوصىت، خصىصٔه دىگرى هم در نوجوان ظاهر مى شود و آن، گراىش 
شدىد به عضوىت در گروه است. اىن در واقع راهى است که به واسطٔه آن، نوجوان استقالل 

خوىش را از خانواده عملى مى سازد.
عدم توجه والدىن و فرزندان به خصوصىات نقش جدىد و رعاىت نکردن الگوهاى 

مربوط به آن، موجب بروز اختالف مىان فرزندان و والدىن و نارضاىتى آنها مى شود.
ـ  3  چهار مورد از الگوهاى عمل مربوط به کودکى و بزرگ سالى را  فعالىت 9 ـ
آنها، موارد اختالف  تفاوت هاى  به  با توجه  آنگاه  با ىکدىگر مقاىسه کنىد.  فهرست کرده 
جوانان و والدىن و نارضاىتى آنان را از ىکدىگر نىز مشخص کنىد. چه نتىجه اى مى گىرىد؟
و  والدىن  انتظارات  مىان  تفاوتى که  شدن:  اجتماعى  مختلف  گونه هاى  ــ  ب 
فرزندان وجود دارد گاه به تفاوت در ارزش ها  برمى گردد که نتىجٔه اجتماعى شدن متفاوت 

آنهاست؛ مثالً: 
ــ بعضى از والدىن معتقدند دختر باىد زود ازدواج کند اما فرزند آنها اعتقاد دارد که 

باىد پس از اتمام تحصىالت و به دست آوردن موقعىت مناسب، ازدواج کرد.
ــ بعضى از والدىن معتقدند فرزندان باىد در انتخاب دوستان خود دقت کافى داشته 

باشند اما فرزندان آنها به چنىن حساسىت هاىى اعتقاد ندارند.
با توجه به اىنکه اختالفات مىان والدىن و فرزندان کانون گرم خانواده را به سردى 

مى کشاند و مشکالت جدى به وجود مى آورد، آىا نباىد براى حل آنها چاره اى اندىشىد؟
ـ 3  پرسش ذکر شده را در کالس مورد بحث قرار دهىد و با کمک  فعالىت 10 ـ

معلم و با استفاده از مطالب مطرح شده براى ىافتن پاسخ آن تالش کنىد.
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پرسش هاى فصل
1 ــ تأثىر خانواده را بر شخصىت فرد بررسى کنىد و بگوىىد که به نظر شما چرا 

خانواده بىش از عوامل دىگر در تکوىن شخصىت فرد تأثىر دارد؟
2 ــ چرا مى گوىىم خانواده ىک نظام اجتماعى است؟

3 ــ آثار و نتاىج نظام خانواده بر نظام اجتماعى کل کدام اند؟ هر ىک را توضىح دهىد.
4ــ با ذکر مثال، چگونگى تأثىر رفتارهاى اجتماعى پدر و مادر را بر جامعه پذىر شدن کودک 

بررسى کنىد.
5 ــ چرا خانواده در همٔه زمان ها پاىدار مانده است؟

6 ــ رابطٔه گونه هاى مختلف اجتماعى شدن را با ناسازگارى زوجىن بررسى کنىد.
7 ــ به نظر شما عدم توجه به چه مسائلى سازگارى را در بىن اعضاى خانواده کاهش مى دهد؟

8 ــ در دورٔه نوجوانى، چه خصوصىاتى در فرد ظاهر مى شود؟
9 ــ فهرستى از اختالفاتى را که احتمال دارد بىن فرزندان و والدىن به وجود آىد، تهىه کنىد؛ 

توضىح دهىد که چگونه مى توان اىن اختالفات را کاهش داد.
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مرورى بر فصل
1 ــ خانواده ىک گروه است؛ زىرا افراد آن خود را »ما« مى دانند و با ىکدىگر تعامل نسبتاً 

پاىدار و منظمى دارند.
2 ــ خانواده ىک نظام اجتماعى کوچک نىز است که از مجموعه اى از نقش ها و هنجارهاى 

به  هم پىوسته تشکىل شده است.
متقابل  ارتباط  ىکدىگر  با  جامعه  فرهنگى  و  سىاسى  اقتصادى،  نظام هاى  و  خانواده  3 ــ 

دارند.
4 ــ خانواده بر نظام اجتماعى کل، تأثىرات و نتاىجى مانند اجتماعى کردن فرزندان، مراقبت 

و نگهدارى از کودکان و سالمندان، تولىد نسل و … دارد.
5 ــ خانواده در تکوىن شخصّىت فرد نقشى مهم اىفا مى کند.

6 ــ نقش اساسى خانواده در تحکىم نظام اجتماعى کل باعث پاىدارى خانواده در زمان هاى 
مختلف شده است.

7ــ در صورتى که جرىان اجتماعى شدن به طور کامل تحقق نىابد ىا مرد و زن به گونه هاى 
مختلفى اجتماعى شوند، در زندگى انتظارات متفاوتى از ىکدىگر خواهند داشت و اىن تفاوِت انتظارات 

موجب اختالف آنها خواهد شد.
8  ــ تحوالت اجتماعى موجب پىداىش ارزش هاى اجتماعى مختلف مى شود. تغىىر ارزش ها 

در درون خانواده ناسازگارى بىن مرد و زن را تشدىد مى کند.
9ــ تشابه در شراىط خانوادگى و ارزش هاى مورد قبول افراد، در اىجاد توافق و سازگارى 

بىن مرد و زن در خانواده مؤثر است.
10ــ اگر والدىن و فرزندان خانواده با نقش ها و وظاىف خود در مقابل ىکدىگر آشنا باشند، 

از بروز ناسازگارى جلوگىرى مى کنند.


