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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بومی موثر و مبتنی بر فرهنگ ایران، برای تحکیم بنیان خانواده های  هدف:

دانش آموز پسر از دبیرستان نیمه متمرکز  3تعداد  روش:امروزی و داشتن جوانانی شاد، سالم و مولّد انجام شد. 

پسرانه شاهد یاسوج با مطالعه کتب نویسندگان برجسته مطالبی تحت عنوان عوامل تحکیم خانواده های امروزی و 

مطالعات نشان داد که  یافته ها:نقش آنها در پیشگیری از مشکالت فرهنگی و اجتماعی جامعه، جمع آوری کردند. 

والدین با یک دیگر و چگونگی رابطه فرزندان و والدین با هم میتواند در استحکام بنیان خانواده و شکل گیری رفتار 

 پژوهش حاضر می تواند در جهت جلوگیری از فروپاشی نتیجه گیری:شخصیت فرزندان تاثیر مستقیم داشته باشد. 

امعه مثمر ثمر باشد. همچنین می توان گفت خانواده و جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت فرهنگی و اجتماعی ج

 آموزش و اگاه سازی خانواده ها موجب تقویت این امر میشود.

 کودک، همسرخانواده، فرزندان،  کلیدواژه ها:
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 مقدمه                                                                 

اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف و باز تعریف ماهیت خود بر مبنای خانواده را نظامی تعریف می کنند که 

الگو های ارتباطی هستند. در واقع، شناخت انواع مختلف الگوها به شناخت بعضی از جنبه های عملکرد خانواده 

 (.2331کمک می کند )یوسفی و حسن زاده، 

 د،باش یم خلیفه اهلل و( اوست در آنچه و) جهان یودوج لیدل و محور انسان، یدتیعق بعد از که نیا به تیعنا با

 و رفتهشیپ، سالم جامعه یربنایز یاجتماع جنبه از و دهد،یم لیتشک را ها کشور ثروت یاصل هیپا یاقتصاد بعد از

 یبخش اثر و یده سود راه نیا در یمعنو و یماد یگذار هیسرما و کوشش و تالش گونه هر شود، یم محسوب یتعال

 که است لیما یمادر و پدر هر شک یب، گرید یسو از. داشت خواهد دنبال به را وافر یخاطر آرامش و افزون روز

 آن در ما که یا دوره و جهان. شود یباق یسرا و جهان نیا در او مباهات موجب تا کند تیترب خوب را فرزندش

 به و هآهست یول داشته وجود یآدم یزندگ یابتدا از که یتحوالت. است تحوالت و یگون دگر دورة م،یکن یم یزندگ

 یوزامر انسان .کرد دایپ یعیسر آهنگ و گرفت خود به یگرید شکل تحوالت نیا یالدیم 21 قرن آغاز از اما ،یکند

 انیم در ...و تیجمع ادیازد تورم، ،یاقتصاد رکود ،انواع بیماری ها مانند یمشکالت ؛است یظهور نو مشکالت یدارا

 یمل رسوم و آداب و سنن ،یفرهنگ ،یمل تیهو حفظ آن و است تر مهم همه از که دارد وجود یمشکالت ها نیا

 حیصح تیریمد با ای کند ور شعله را یفرهنگ تهاجم نیا آتش تواند یم که است ینهاد نیتر مهم خانواده. است

 رو آن با کودک که است یاجتماع گروه نیاول خانواده رایز. شود جامعه یفرهنگ مشکالت از یریگ شیپ باعث خود

 .(2331)امیر حسینی،  ردیگ یم شکل خانواده در کودکان تیشخص علت نیهم به و شود یم رو به

 (.2391فردی که به نمو یافتگی عاطفی دست یافته است، زندگی هیجانی خود را کنترل می کند )چمبرلین، 

( نمو یافتگی فرد Adlerتحول عاطفی فرزندان، آدلر )َبا توجه به اهمیت الگوهای ارتباط در خانواده و تاثیر آن بر 

را وابسته به محیط خانواده می داند و معتقد است اگر محیط خانواده مملو از همکاری، اعتماد متقابل و احترام باشد، 
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نتایج پژوهش الرسن  (.2331فرد تشویق می شود که به طریقی سازنده، بر احساس کهتری خود غلبه کند )صفاپور، 

( نیز بیانگر آن است که نوجوانانی از نظر کیفی رابطه خوبی با والدین خود تجربه کرده اند، در مقایسه 1113و مونی )

 رابطه ناچیزی داشته اند، از سازش یافتگی بیشتری برخوردارند. با نوجوانانی که ار نظر کیفی

 

 تعریف خانواده

شکل می گیرد و با تولید مثل توسعه می یابد. این نهاد، اساس خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، 

 .(2331، محمدی ری شهری) سازندگی شخصیت انسان و مهم ترین عامل تکامل جامعه بشر است

 از خانواده به وسیله دانشمندان مختلف تعاریف گوناگونی ارئه شده است که به چند مورد آن ها اشاره میکنیم.

خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های :» صاحب نظران معتقدند 

خانواده رکن طبیعی و اساسی و نخستین مدرسه و مهد «. حیاتی  و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد

 .(2339، قائمی) ی استت آن دائمب و سنت است و اهمیاصلی تربیت است. خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، آدا

تواند عامل سازندگی جسمی، روانی و عاطفی کودک باشد و یا عامل ویرانی و نابودی آن، می تواند  خانواده می - 

  .(2339، قائمی) شرافت و سالمت ایجاد کند یا انحراف و اختالل

 اهمیت و ضرورت خانواده

خصیت و پرورش اجتماعی کودکان و نوجوانان، همانند خانوده به مثابه اصلی ترین پایگاه های رشد و شکوفایی ش

حلقه های زنجیر اجتماع انسان ها، اساسی ترین سهم را در سالمت و اعتالی جوامع بشری بر عهده دارند. خانواده 

با پیمان ازدواج بین زن و مردی هوشمند و آگاه و برخورداری از بلوغ فکری و قابلیت های اجتماعی پایه گذاری می 

 و سالمت نیا بر بنا .را تشکیل می دهند« خانواده»و این زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی، یعنی  شود

 روابط تیفیک به زین خانواده نظام یتعال و تعادل و سالمت و است وابسته خانواده ییایپو و سالمت به جامعه سعادت

 یزندگ د،باش تر جاذبه پر و تر سالم بهتر، همسران نیب روابط هرقدر. دارد یبستگ فرزندان و نیوالد، شوهر و زن نیب

 و حکاماست و سالمت یکل طور به. شوند یم تیترب یموفق و نشاط پر فرزندان و گردد یم تر باصفا و تر نیریش

 رمستم یها یآگاه زین و یاجتماع نشیب و رتیبص از مادران و پدران یبرخوردار و خانواده یمنطق و یعاطف اقتدار
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 یکجرو ها، تضاد تعارضات، از یریشگیپ و باشدیم نوجوانان و کودکان یاجتماع تیشخص مطلوب رشد ضامن شانیا

 .(2331)امیر حسینی،  است خانواده سالمت گرو در زین شانیا یاجتماع-یروان اختالالت و ها

 انواع خانواده

 شوند.خانواده ها از حیث کیفیت روابط اعضای آن، به سه دسته تقسیم می 

 خانواده متزلزل -2

 خانواده متعادل -1

 خانواده متکامل -3

خانواده ای است که از درون تهی گشته، مسئولیت ها به کنار رفته، مدیریت تجزیه شده، فردای خانواده متزلزل: 

آن خانواده روشن و امید بخش وجود ندارد، اعضای خانواده رابطه ای با هم ندارند و برای هیچ یک از افراد حضور در 

 آرامش خاطر و لذّت ایجاد نمی کند.

منظور از خانواده فاقد عیب و نقص نمی باشد، بلکه ممکن است اعضای آن دارای مشکالت و خانواده متعادل: 

موانعی هم باشند لیکن در شیوه مقابله با آنها روش منطقی اتخاذ می کنند، در این خانواده موقعیت و جایگاه هر 

 انواده دارای ویژگی هایی است:یک از اعضای خ

بینش تکاپویی در این خانواده حاکم است. یعنی بینشی که فرد را بر می انگیزد تا روابط زندگی را پدیده ای  -2

ر احترام سانی همدیگبسته، جبری و گریز ناپذیر نپندارند، اعضای خانواده یکدیگر را ارزشمند میدانند، به کرامت ان

 گی را به نو آوری ها می گشایند.عرصه زند و میگذارند

کالمی و عملی تبادل می  تبادل عاطفی در برابر انجماد عاطفی وجود دارد. عواطف خود را با شیوه های قلبی، -1

کنند، به قلب اجازه ورود احساسات مفی را نمی دهند، به وسیله زبان ابراز محبت می کنند، و از بذل عواطف خالصانه 

 دریغ ندارند. 

 ثبت گرا هستند. از مهم ترین ویژگی های خانواده متعادل، مثبت گرایی است. در این خانواده زوجین م -3

 بیشتر زیبایی های همدیگر را می بینند. حتی المقدور از جنبه های منفی اغماض می کنند، از هنر خوب

نبه های مشترک اعضا دیدن برخوردارند، جنبه های خوب شخصیت همسر خود را تحسین و تایید می کنند، ج 
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 را شناسایی کرده و به تقویت آنها می پردازند.

می اندیشند، در حضور دیگران و در  ی رسیدن به تفاهم به حقوق متقابلدر برابر تخاصم، تفاهم دارند. برا -4

دیگران  اخلوت و تنهایی حریم یکدیگر را رعایت می کنند، به سخنان هم با عالقه گوش می دهند، از مقایسه همسر ب

 به شدت پرهیز می کنند، صداقت و راستی را همواره در وجود خود تقویت می کنند.

به جای واگرایی به همگرایی می اندیشند. در چنین خانواده ای اعضا با هم هماهنگی دارند، تشخیص مصلحت  -1

حترام می گذارند، آنجا خانواده ا یح می دهند، همگی به قرارداد هایزندگی جمعی را به منفعت شخصی خود ترج

می کنند و رفاقت و یکدلی نکه پای مصلحت بزرگ تری در میان باشد، خواسته های فردی را فدای اهداف خانواده 

 جایگزین لجاجت و رقابت ناسالم می شود.

رصتی فمثل دو بال یک پرنده مکمل یکدیگرند. رشد و ترقی یکجانبه در این خانواده مورد نظر نبوده و از هر  -9

 برای رشد همدیگر و بهره وری از زندگی مشترک استفاده می کنند، هیچکدام دیگری را بار دوش نمی پندارد.

به مشارکت به جای مفارقت می اندیشند، برای پذیرفتن هر گونه موفقیت یا شکست احتمالی، خود را آماده  -1

سئولیت در زندگی، بهترین جلوه مشارکت را به کرده و سهیم می دانند، دست همت باال زده با همیاری و قبول م

نمایش می گذارند. مشاور مطمعن و مطلوبی برای همدیگر هستند. مشارکت را در همه حال )مانند نگهداری فرزندان، 

بیماری همدیگر، مهمانداری، نقص عضویت و معلولیت، بیکاری، ورشکستگی مالی و...( سرلوحه زندگی خود قرار می 

 دهند.

حق ساالری به جای مرد ساالری یا زن ساالری معتقد هستند. روابط در چنین خانواده ای بر اساس حق و به  -3

حقیقت تنظیم می شود. جنسیت، سن و تحصیالت، هیچ کدام در برابر کالم منطق و حق ارجحیت پیدا نمی کند، 

 م را مد نظر قرار می دهند.تحک از آخرین اطالعات و پرهیز ازدر بحث و گفتگو، خداوند، منطق قوی، استفاده 

ت و خوشرویی است. مل تعادل در خانواده متعادل، مسرشادکامی را در برابر تلخ کامی قبول دارند. مهم ترین عا -3

گشاده رویی و خوش خلقی از ویژگی های مردم ممتاز است، اعضای این خانواده به ظاهری شاد و با نشاط می 

 وز، فردایی روشن و پر امید را در ذهن خود به تصویر می کشند.اندیشند و از دریچة روابط امر

به بزرگ منشی در مقابل کودک منشی می اندیشند. برای این منظور، بزرگواری و گذشت، عیب پوشی و  -21

پرهیز از اشاعه بدی ها، تقویت آرامش، فرصت بخشی برای اصالح اشتباهات و رازداری و احترام به شخصیت همدیگر 

 واره مورد توجه قرار می دهند.را هم
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خانواده ای است که بعد از تعادل به تکامل رسیده است. حد اکثر قابلیت های اعضای آن کشف خانواده متکامل: 

شده و پرورش داده می شود. در رفع آسیب های روانی و اجتماعی سایر اعضای خانواده گام بر می دارند. هدف هایی 

ارتباطات اعضای خانواده بر اساس اصول منطقی بر قرار می شود و همه در جهت  فراتر از منافع شخصی دارند،

 .(2332، شرفی) میکنند و خانواده از استحکام کافی برخوردار است تقویت و رشد یکدیگر تالش 

 و حدیث قران نگاه از خانواده میتحک عوامل

 وادهخان نهاد میتحک و تیتقو جامعه، در ینید و یاخالق یها ارزش استمرار و استقرار یها راه نیتر یاساس از یکی

 نصرع دو در ،یخانوادگ وندیپ که است یضرور نکته نیا به توجه ارزشمند، نهاد نیا تیتقو راه افتنی یبرا. است

 .(2331، محمدی ری شهری) دارد شهیر، «قداست»و«تمحب»یِمعنو و یروان

 : است شده تیروا( ع) یعل امام از که چنان است؛ یخانوادگ وندیپ ینوع خود، ،یدوست ،یاسالم ثیاحاد نظر از

 .(2333، تمیمی) است یشاوندیخو ،یدوست

 :کندیم انیب سان نیبد را، یدوست به یشاوندیخو ازین( ع) یعل امام

 .(2334، مجلسی) است یدوست ازمندین ،یشاوندیخو هر

  رایز د؛دارن کننده نییتع و سازنده نقش ،یخانوادگ وندیپ در خانواده، قداست به اعتقاد و ینید یها باور نیهمچن

 به تنها و ندارند باور را خانواده یمعنو تقدس و ستندین برخوردار ینید یها باور از که یکسان با یدوست و یزندگ

 :دیفرما یم که است شده تیروا( ع) یعل امام از. ستین اعتماد قابل شند،یاند یم یماد ظواهر

 .(2333، تمیمی) است یشگیهم آن، دوام و ثبات و است گسل رید نداران،ید یدوست

 محبت از هرچه و بخشد، یم میتحک را سمقد نهاد نیا شود، خانواده قداست و محبت تیتقو موجب هرچه پس

  و

 تیرعا، خانواده میتحک جهت در گام نینخست .شود یم خانواده یفروپاش و یسست موجب بکاهد، خانواده قداست

 .است شده رمقر، اسالم در خانواده لیتشکی برا که استی آداب

 تقداس و ت محبتیتقوی برای ا ارزنده اریبسی ها رهنمود(، ع) تیب اهل و( ص) امبریپ ثیاحاد در ن،یا بر افزون 

www.takbook.com



 

9 

 :(2331، محمدی ری شهری) کرد میتقس توانی م دسته سه به آنهارا نیتر مهم که است شده ارائه خانواده

 

 .زن و مرد مشترک فیوظا -الف

 .مرد خاص فیوظا -ب

 .زن خاص فیوظا -ج

 :زن و مرد مشترک فیوظا نیتر مهم -الف

  محبت اظهار -0

 ستا شده تیروا خدا امبریپ از. است گریکدی به نسبت متقابل محبت اظهار اسالم، در معاشرت مهم آداب ازی کی

 :دیفرمای م که

 .(2392)ابن بابویه،  شود تر استواری[ دوست نیا] تا کن اظهار دارد دوست تورا که آن به نسبت را خودی دوست

 آنان یِدوست که شودی م سبب او به نسبت محبت اظهار و دارد دوست را خود همسر هرکسی عیطب طور به

 ازین زن که آنجا ازی ول اند؛ کیشر فهیوظ نیا در دو هر مرد، و زن. ابدی میتحک شانی خانوادگ وندیپ و شود استوارتر

 .است شده هیتوص شتریب زن، به مرد محبت اظهاری، اسالم اتیروا در دارد، مرد احساسات ابراز بهی شتریب

 :دیفرمای م که شده تیروا( ص) امبریپ از

 .رودی نم رونیب زن دل از هرگز« دارم دوستت» که زن به مرد سخن نیا

 :شودیم خانواده کانون شتریب هرچه شدن گرم موجب، فرزندان به نسبت محبت اظهار نیهمچن

 ادیز را او دیبا کرد،ی روزی فرزند او به اسالم در خداوند هرکه پس خدا، هیهد او فرزند و خداست دوست مؤمن

 .(2333، محمدی ری شهری) ببوسد

 یها ارزش و متعال خداوند از غفلت موجب کهی ا گونه بهی خانوادگ محبت در افراط که داشت توجه دیبا البته

 .است دهینکوه شدت به شود،ی انسان وی اسالم
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محمدی ری شهری، ) استی اسالم مقررات به محدود خانواده، به نسبت محبت اظهار وی دوست قلمرو ن،یا بر بنا

2331). 

 

 یرفتار خوش ویی خو خوش -1

 :دیفرمای م که است شده تیروا خدا امبریپ از. استی اخالق خوش خانواده میتحک عوامل از گریدی کی

 .(2331، ابن شعبه) کندی م استوار رای دوست ،ییخو خوش

 داشتن باره در دارد، عهده به را خانواده استیر مرد که آنجا از اما است؛ مشترک مرد، و زن انیم زین فهیوظ نیا

 مؤمنان از کی کدام مانیا: دیپرس امبریپ از که شده نقل مالک به اَنَس از. است شده هیتوص شتریب او به کو،ینی خو

 :فرمود امبریپ است؟ تر کامل

 .باشد تر اخالق خوش اش خانواده با که آن

 حقوق تیرعا -3

 لمتقاب حقوق تیرعا - دارد خانواده نهاد میتحک دری اساسی نقش که - مرد و زن مشترک فیوظا از گریدی کی

 کی

 :است داده هشدار نیچن فهیوظ نیا بارة در خدا امبریپ ،یتیروا هیپا بر. است گرید

 .(2333، محمدی ری شهری) یحق شما بر را زنانتان و استی حق زنانتان بر شمارا که دیباش آگاه

 و حق نید اسالم، که استی ضرور  نکته نیا به توجه شده، وارد زن و مرد حقوق بارة در کهی اتیروای ابیارز در

 خانوادهی واقعی ها ازین هیپا بر فرزندان، و زن مرد، از اعم خانواده،ی اعضا همه حقوق ن،یا اساس بر و است عدالت

 واندتی م زن، ژهیو حقوق ای مرد ژهیو حقوق بر اتیروا ازی برخ دیتاک نیا بر بنا. است دهیگرد مقرر صالح، و سالم

 .(2331محمدی ری شهری، ) باشد جامعه یِفرهنگ خاص طیشرا بر ناظر

 :مرد خاص فیوظا -ب

 نقش آنها، دادن انجام در که دارد عهده بهی ا ژهیو فیوظا مشترک، فیوظا بر عالوه خانواده، ریمد عنوان به مرد
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 .دینمای م فایا نهاد، نیا میتحک دری مؤثر

 

 :از اند عبارت فیوظا نیا نیتر مهم

 ینیدی ها ازین نیتأم -0

 عامل نیتر مهمی نیدی ها ارزش تیرعا رو، نیا از. است خانوادهی درون آرامش و تیامن عامل نیتری اساس ن،ید

ی نیدی ها ازین نیتام قیطر از که است کرده موظف را مانیا با مردان میکر قرآن. شودی م محسوب خانواده میتحک

 :(2331)محمدی ری شهری،  کنند محافظت دوزخی گرفتار از را آنان خود، خانواده

 حفظ هستند، ها سنگ و مردم آن، سوخت کهی آتش از را تان خانواده و خودتان د،یا آورده مانیا کهی کسانی ا

ی چیسرپ، داده دستور آنان به خدا چه آن از. اند[ شده گمارده] ریگ سخت و خشنی فرشتگان آتش، آن بر. دیکن

 .(9)قران کریم، تحریم آیه  دهندی م انجام مأمورند که را چه آن و کنندی نم

 از نماز، رایز است؛ نماز به آنها ساختن وادار خود، خانواده دری نیدی ها ارزشی ایاحی برا مرد فهیوظ نینخست

 :دیفرمای م خود امبریپ به خطاب متعال خداوند. دینمای می ریشگیپی رفتار وی اخالقی های ناهنجار انواع

 .(231)قران کریم، طه آیه  باش بایشک آن بر خود و ده فرمان نماز به را خود و

ی زیر رنامهب بلکه ست؛ین ها ارزش گرید بهی توجهی بی معنا به ،ینید تیترب در نماز بر دیتاک که استی هیبد

 است شده تیروا( ص) امبریاز پ که چنان است،ی ضرور خانواده دری انسان وی اسالمی ها ارزش همه پرورش جهت

 : دیفرمای م که

 .رآنق خواندن و او تیب اهل داشتن دوست امبرتان،یپ داشتن دوست:  دیکن تیترب خصلت سه بر را خود فرزندان

 ی:فرهنگ وی علمی ها ازین نیتام -1

 جهت هک است موظف بلکه کند،ی زیر برنامه مقدس نهاد نیای اعضا یِنید تیتربی برا دیبا تنها نه، خانواده ریمد

 :دیفرمای م که شده تیروای عل امام از. دهند انجام را الزم اقدامت آنان،ی فرهنگ وی علمی ها ازین نیتام

 .دیواداری آموز علم به را فرزندانتان

www.takbook.com



 

12 

 :فرمود که است شده تیروا( ع) صادق امام از نیهمچن

 بهشت وارد هارا آن همه که نیا تا نهدی م ارث به کوین تیترب و دانش اش خانوادهی برا وستهیپ مؤمن، بندة

 .کند

 یاقتصاد نةیهز نیتأم -3

ی راب تالش ات،یروای شمار منظر از. است خانوادهی اقتصاد نهیهز نیتأم مرد،ی اصل وی اختصاص فیوظا ازی کی

 :دارد خدا راه در جهاد همانندی لتیفض فهیوظ نیا دادن انجام

 .است خدا راه در مجاهدِ همانند کند، تالش مادرش و پدر و اش خانواده نهیهز نیتامی برا کهی کس

 :است شده هیتوص زین خانوادهی ها ازین نیتام به نسبت، توان حد دری دست گشاده

، محمدی ری شهری) دهد قرار رفاه در شتریب را خود خانواده که استی کس خداوند، نزد شما نیتر خوشنود

2333). 

 گردد ارجخ اعتدال مرز از دینبا خانوادهی برای دست گشاده، نیا بر بنا. است دهینکوه ،یدست گشاده در افراط البته

 .(2331محمدی ری شهری، )

 ی:روانی ها ازین نیتأم -4

 جهت در آنها،ی اقتصاد وی فرهنگ ،یعلم ،ینیدی ها ازین نیتأم کنار در زین خانوادهی روان وی روحی ها ازین نیتأم

 :دیبنگر سازنده و آموزنده سخن نیا به. است برخورداری ا ژهیو تیاهم از نهاد، نیا میتحک

 آمرزش طلب شیبرا امتیق روز تا که ندیآفری می مخلوقی شاد آن از خداوند سازد، شاد را اش خانواده هرکس

 .(2333، محمدی ری شهری) کندیم

 :مانند شود،ی م انجام خانوادهی شاد جهت در کهی مشروع اقدام هر ه،یپا نیا بر

ی برا سفر از آوردن هیهد و غذا نوع انتخاب در آنها لیم مراعات آنها، با خوردن غذا خانواده،ی اعضا بای نیهمنش

 .است دهیپسند آنها،

 ی:ورز رتیغ -5
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 همسرش دهد اجازه دینبای و که معنا نیبد .است همسر به نسبتی ورز رتیغ مرد،ی اختصاص فیوظا ازی کی

 . (2331محمدی ری شهری، ) کند فراهم را خودی عفتی ب وی آلودگ نهیزم، آگاه خود نا ای آگاهانه

ی فروپاش عوامل ازی کی بلکه ست،ین دهیپسند تنها نه زن، جهتی ب کردن محدود و جا به نای ورز رتیغ البته

 .(2333، محمدی ری شهری) است خانواده

 :زن خاص فیوظا -ج

 :از اند عبارت زنی اختصاص فیظا و نیمهمتر است مرد عهده بر خانواده ادارهی برا کهی فیوظا همه برابر در

 خانواده بر شوهر تیریمد رفتنیپذ.0

 رایز استی رهبر و تیریمد ازمندین بزرگ اجتماع کی مانند آن اداره و استی اجتماع کوچک واحد کی خانواده

ی گرید و ریمد دیبا زن و مرد ازی کی رو نیا ز. امعناستی ب باشد مشترک آن در مرد و زن کهی ای جمع تیریمد

 :است مرد عهده بر خانواده تیریمد که کندی م حیتصر نجایا در میکر قرآن .باشد او نظارت تحت و معاون

 .(39)قران کریم، نساء آیه  أموَلِهِم مِن أنفَقُوا بِمَا وَ بَعضٍی عَلَ بَعضَهُم اهللُ فَضَّلَ بِما النّساءِی عَلَ قَوّمونَ الرِّجَالُ

بعضی انسانها را بر بعضی دیگر برتری  ز نظر اجتماعی[ا] نگهبان زنانند چراکه خداوند مردان سرپرستان و

 هزینه می کنند. []برای زنان که مردان از اموال خویش از آن رو ]نیز[ بخشیده است. و

 رد قرآن لکه. بستین زن حقوق عییتض وی خودکامگ جهت در مرد به دادن اجازه سخن نیا از منظور دیتردی ب

 :دیفرمای م و دینمای م دیتاک زین زن متقابل حقوق بر داده حیترج زن بر را مردی تیریمد نظر از کهی حال نیع

 .(133)قران کریم، بقره آیه  دَرَجَةٌ هِنَّیعَلَ لِلرِّجَالِ وَ بِالمَعرُوفِی الَّذِ مِثلُ لَهُنَّ وَ

بر عهده آنهاست و مردان بر  ]برای مردان[ حقوقی که دو برای زنان بر عهده مردان حقوقی شایسته است مانن

 برتری دارند. ]از نظر ریاست خانوادگی[ آنها

 شوهر ابیغ دری مانتدار. ا1

 نیا را ستهیشا بانوان میکر قرآن .باشد امانتدار جهت هر از شوهر ابیغ در که است نیا زن مهم فهیوظ نیدوم

 :کندی م فیتوص چنان
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 .(34)قران کریم، نساء آیه  اهللُ حَفِظَ بِیلّلغَ حَفِظَتٌ قاتِتاتٌ فَالصَّلحاتُ

اند که در غیاب همسر اسرار و حقوق او را که خدا برای او قرار  خانواده[ ]در برابر نظام زنان شایسته زنانی خاضع

 داده است حفظ می کنند.

 نضم. و استی خانوادگ وی اجتماعی زندگ در زنی اختصاص فهیوظ نیدوم به اشاره و قبل هیآ ادامه در سخن نیا

 حضور رد تنها نه دینمای م نیتمک خانواده نظام برابر در و ردیپذی م خانواده امور در را شوهر استیر نکهیا بر دیتاک

 کهی حقوق برابر در و هستندی خانوادگ اموال و اسرار و خود عفت امانتدار جهت هر از زین او ابیغ در بلکه شوهر

 چه چنان .شوندی نم انتیخ مرتکب و دهندی م انجامی خوب به را خود فیوظا داشته قرار آنهای برا متعال خداوند

 :است آمده امبریپ ازی تیروا در

 آوردن خشم به ز. اورزد شفقت و وعشق محبت او به و ندیبنش اش خانه در که است حق نیا همسرشی برا را مرد

 .زدیبپره او تیعصبان ز. اکند وفا اش وعده و عهد ه. بباشد اوی خشنود آوردن دست بهی پ در و کندی ریجلوگ او

 انتیخ او به اموالش زین و او حضور در .ندهد رنجش و نکند اهانت او ه. بنگرداند کیشری و با فرزندانش در رای کس

 .(2333، محمدی ری شهری) نکند

 تحکیم بنیان خانواده های امروزیدیگر عوامل برخی از 

اینک ماییم و شناخت وظایف دوجانبه و حقوق طرفین و تقسیم کار که می تواند تعادلی در نظام خانواده پدید 

 آورد.

 شناخت حقوق

ردد باز می گ« جهل»به آن « تقصیر»عدم انجام وظیفه است و این  مواقع نشناختن حق و وظیفه ریشه در بسیاری

پس در یک مجموعه  .ها و تخلفات گرفته می شود ی جلوی کوتاهیاز وظیفه وجود داشته باشد تا حد و اگر آگاهی

را بشناسند سپس به آن عمل  کنند. بروز « وظیفه»ن است که گام نخست آ ،هر کدام از افراد وظایفی بر دوش دارند

ه و حریم تکالیف و وظایف اشخاص است و هر کس کار را ب امور گاهی ریشه در مشخص نبودن حداختالف در 

ل می کند یا انتظار انجام کارهایی را از دیگران دارد که شرعا و قانونا بر عهده آنان نیست و توقع اینان دیکری محو

 باعمل و اجرا شود و تیغ عدالت تخطی کنندگان را  «حق»اگر در جامعه ای هم بخواهد . بجا و غیر منطقی استنا

 .وظایف خویش را در قبال آن ةهم محدود آن ادب کند الزم است اشخاص هم حق را بشناسند و
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 وظایف دو جانبه

رند. وقتی زن و شوهر همچنین اولیا و نیز دا حقوق متقابل ،خانواده دو طرفی که زندگی مشترک دارنددر یک 

ر د فرزندان هر کدام وظیفه ای نسبت به طرف مقابل دارند اگر آن را بشناسند و به آن عمل کنند علی القاعده نباید 

 .خانه مشکل و اختالفی پیش آید

 در سازمان یافتن مسأله حقوق و وظایف در خانواده سه مرحله وجود دارد:

 و وظایفشناخت این حقوق  اول:

 عمل به آن وظیفه و تکلیف دوم:

 مراعات دو جانبه ی این حقوق سوم:

اگر این سه با هم در رفتار و معاشرت خانوادگی وجود داشته باشد کار به بروز مشاجره و دعوا و شکایت و دادگاه 

 .و زندان و جدایی و... کشیده نمی شود

 ،و هم شوهر نسبت به همسرش بردبارقدردان و وفادار باشد  ،متحمل ،صبور ،برابر شوهرش مطیع باید هم زن در

 . نیازهای معیشتی و آسایش باشد اس و احترام گزار و تأمین کنندهقدرشن ،نیکوکار

دهنی و بی احترامی خوب است باید از هر دو سو باشد نه آنکه یکی به  پرهیز از پرخاش و بد ،قناعت ،صبوریاگر 

ه باشد که جز ید و هرچه خواست انجام دهد ولی از طرف مقابل انتظار داشتخود حق بدهد هرچه خواست بگو

 اکیها و بی حرمتیهای او حتی پاسخ هم ندهد.خوردی نداشته باشد و در مقابل هتل و ادب برتحم ،سکوت ،تسلیم

خالقی و این حقوق و مراعات آنها از دو طرف است. این حقوق در کتابهای تربیتی و ا ةمهم پذیرش دو سوی ةنکت

زن از شوهر خویش فرمانبرداری داشته باشد بی رضایتی  ادیث آمده است که:حدر این ا حدیثی فراوان و متعدد است.

مکین داشته باشد و شوهر را نیازارد و او را اندوهگین نسازد و در تاو کاری نکند و جایی نرود و نسبت به او حالت 

و را جلب کند و چراغ زندگی باشد و غذا بپزد و خانه را مرتب کند خانه خدمت کند و شوهرداری نماید و رضایت ا

و وقتی شوهر می آید از او استقبال کند و آنگاه که بیرون می رود بدرقه اش کند و خود را برای غیر شوهرش نیاراید 

 و... این یک طرف قضیه است. و بی اجازه و رضایت او در اموالش دخل و تصرف نکند

وی دیگر بر عهده ی مردان است که لوازم زندگی و خوراک و پوشاک و مسکن را تهیه کند و در حد توان بر ساز 

وسعت و گشایش دهد و احترام زن را نگه دارد و از آزار و ضرب و شتم او بپرهیزد و خود را برای  خویشخانواده 
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ارهای خانه و انس با خانواده کند و با همسرش آراسته و مرتب سازد و بخشی از وقت خود را صرف رسیدگی به ک

طبیعی است که اگر زن و شوهر هر دو به این وظایف عمل کنند خانه و خانواده . ا و خوش زبانی برخورد کند و..مدار

رشد اخالقی و تعالی فرهنگی خود و فرزندانشان نیز  ةو آرام و گرم و بامحبت که زمینصفا  ای خواهند داشت با

 .فراهم خواهد بود

 تقسیم کار 

 میان زن و شوهر است. هتقسیم کارهای خان ،ت حقوق طرفیناز نمونه های بارز مراعا

حقوق و وظایف است نه صرفا شعار به سود حقوق « مراعات»و « شناخت»اساس حرمت گذاری به حقوق انسان 

ه حرمت نهادن ب ةه است نشاننتخاب و... قرار دادمالکیت و استقالل اقتصادی و ا مین که اسالم برای زن حقبشر. ه

 است.« احترام»و « حق»اوست. اینکه شوهر در مقابل همسرش وظایف و تعهداتی دارد نشانه ی دیگری از این 

شان است کار و  وظیفه زن و شوهر بیش از آنچه کهاستوار شده باشد هر یک از « محبت» ةای که بر شالود خانه

 احساس رضایت و خرسندی. ،هرنند آن هم عاشقانه و از روی متالش می ک

 است. کند که این باالتر از تقسیم کارمرد باید در کارهای خانه به همسرش کمک 

 تأثیر مشورت

در مسایل خانوادگی  محوری پایه بسیاری از ناهنجاری هاست. خودرأیی و استبداد به رأی و تک روی و خود

تصمیم گیریهای یکطرفه و بدون مشورت با سایر افراد خانواده مسأله ساز است. هم احترام گذاشتن به همسر و 

شود هم ثمره ی  با آنان مشورتفرزندان ایجاب می کند که درباره موضوعاتی که به امور خانواده مربوط می شود 

 آن بهره گیری از افکار آنان است.

باشند و اعضای خانواده همه حق نظر دادن داشته باشند و  مجلس شورای خانوادگی ست که خانه هاچه خوب ا

 مسایل و مشکالت خانواده را با سر انگشت مشورت و تبادل نظر حل کنند.

است. بکارگیری اصل مشورت در خانه این عناصر مورد نیاز را  نظر و اعتماد حسن، الزمه یک زندگی جمعی تفاهم

 د آمدن محیط و جمعی صمیمی و متعادل فراهم می سازد.در پدی

 مشاور پیر یا جوان؟
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البته در مشورت سن و سال چندان مالک نیست. انچه رایزنیها را اعتبار می بخشد و مشورت را ارزشمند و قابل 

آسیب در ب و مومنان صادق مانع ایمان و صداقت است. مشاوره با خردمندان مجر ،تجربه ،عقل ازداعتماد می س

آزموده و سالمندان جهان دیده باتجربه ترند و تجربه باالتر  عمل و تصمیم می شود. و چون علی القاعده پیران کار

انواده و خاندان می تواند خخانه دیدگاه بزرگ  در ب مشورت کنند.ست توصیه شده که با سالمندان مجراز علم ا

 .(2331محدثی، ) طرف مشورت خوبی باشد

  علیه السالم می فرماید:المؤمنین حضرت امیر

 .(2333)تمیمی،  أفضَلُ مَن شاوَرَت ذوی التجارب

 .برترین کسی که با آنان مشورت می کنی صاحبان تجربه هایند

 حرمت بزرگان

اگر به سن باالیی رسیده باشند محور وحدت و رمز  صوصخاند. ب چراغ خانه ،پدر و مادر به معنای واقعی کلمه

 فراد خانواده اند. هم احترامشان الزمتر است و هم حقوق اخالقی و معاشرتی شان بیشتر استهمبستگی در ا

 .(2331محدثی، )

 مؤمنینالامیر ةتوصی یک وظیفه است. تر هاتی ما بزرگداشت و حرمت نهادن به بزرگدر فرهنگ دینی و آداب تربی

 را به خاطر سن و سالش باید احترام کرد.علیه السالم این است که دانشمند را به خاطر علمش و بزرگساالن 

 .(2333تمیمی، ) یُکرَمُ العالِمُ لعلمه و الکبیرُ و لِسِنُّه

کانون خانواده به شدت محتاج این تکریمها و حرمت نهادنها به بزرگان است تا از اراده و تدبیر و کارآرایی و بزرگان 

اند به تو بهترین بهره گرفته شود. وقتی بزرگ خانواده میدر حل مشکالت و ایجاد صفا و صمیمیت و رفع منازعات 

از واال و ممت که آن جایگاه ،برخی کشمکشها باشد ةد و نظرش حرف آخر و فیصله دهندبده رعنوان مشاور عالی نظ

 .(2331محدثی، ) و مورد اعتماد و حرمت را داشته باشد

 امام صادق علیه السالم فرمود:

 .(2334مجلسی، ) نیستم نگذارد و به کوچک ما ترحم نکند از ما بزرگ ما احترا به هرکس که

 فرزندان و حق تربیت
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 .تربیت و تأدیب پدر و مادر قیمتی می شود ةمی کند و در سای خانواده صدف فرزند گوهری است نفیس که در

رف کنند ص تپول وقمادی و معنوی کنند و بیش از بکوشند و سرمایه گذاری  تربیت فرزندوالدین هر چه بیشتر در 

 به خرج دهند ثمره آن به خودشان برمی گردد و از محصول شیرین این بوستان بهره مند می شوند. و حوصله

 وظیفه ای به نام تربیت

قبال کودکان مسئول می  از سوی دیگر والدین را در وحی و عاطفی از یک سو و نیاز به ادب و تربیتنیازهای ر

وجب عقوبت از ن حق واجب است و کوتاهی در آن مآنان می گذارد. طبعا ادای ای و تکلیفی بر دوش سازد و حق

 .(2331محدثی، ) سوی خدا و مالمت از مردم است

 یفرهنگ مشکالت از یریجلوگنقش خانواده در 

 فرزندان با گو و گفت

 آنها هب را شیخو محبت و مهر و کنند آگاه خود یها تجربه از را ها آن فرزندان، با گفتگو قیطر از توانندیم نیوالد

 ند،نک دایپ خانواده در ییشنوا گوش اگر لزا. است گفتن سخن و رابطه یبرقرا تشنه جوان، و نوجوان. دهند نشان

 تیهدا.. .و سرقت ،ادیاعت مانند یخطرناک یها رفتار یسو به اورا که ندیبنش گو و گفت به یکسان با است ممکن

 .(2333)رزاقی،  کنند

 رزندانف با. است یدوست و مهر یرو از گریکدی با گفتن سخن یبرا خانواده یاعضا به هیتوص ما سخن ن،یا بر بنا

 اب که بزنند ییها حرف ها آن است ممکن. دیباش داشته آنان یها حرف یبرا ییشنوا گوش و دییبگو سخن خود

 دیهد نشان خود از یکاف رغبت و حوصله، کار نیا یبرا و دیبشنو را آنان یها حرف دیبا اما نباشد، سازگار شما مزاج

 .(2331، ابهری)

 یحجاب بد و فساد با مقابله در خانواده سهم

 .ستین تکرار به یازین نجایا در لذا شده ارائه یمطالب ،مقدور حد در خانواده نفوذ و نقش مورد در ها شهیر بحث در

 .رزندف و مادر پدر،ت: اس شده لیتشک یاصل عنصر سه از خانواده هک شود یم اکتفا مقدار نیهم به مجمل نیا اما در

د، فر هر عادات و آداب افکار، و رفتار، تیهو و تیشخص ،یبشر اتیتجرب اساس رب زین و اتیروا و اتیآ اساس بر

 از اطالعات و یآگاه کسب لذا .باشد یم مادر خصوص به و پدر کنش و منش، روش دومول محصول اول ةدرج در

 یاصل از تجربه وبا متعهد کارشناسان و ینید عالمان یها هیتوص به اءیاول یعمل التزام و یقرآن و یانیوح یها آموزه
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 خانواده یاعضا نیب در یاجتماع و ینید نشاط و یبالندگ جادیا و یابجح بد و حجاب با مقابله یها شرط شیپ نیتر

 بیترغ و قیتشو جهت در لیذ نکات بر هیتکبحث،  نمودن یکاربرد و اختصار تیرعا منظور هب. دیآ یم شمار به

 رمانکشو مردم مطلق تیاکثر اعتقادات در شهیر هک) یاسالم پوشش و حجاب و یاخالق یها اریمع تیرعا به فرزندان

 .شود یم هیتوص (دارد

 تواجبا انجام ،ینید یها وارزش حجاب به نسبت ستیبا یم مادر و پدر زیچ هر از قبل .شد گفته که طور همان-2

 .باشند داشته یجد التزام یقلب اعتقاد محرمات، از زیپره و

 ،ی، دامداریرانندگ از دینبا را فرزندان یمعنو یسازندگ و یزندگ .دینکن فراموش هرگز را مشاوره و مطالعه-1

 ها دتم نافرزندم صورت دنیکش ریتصو به یرا. بدانست تر ساده و کمتر یشگریآرا و یآشپز ،ینقاش ،یباغبان

 در آنان شکم کردن ریس یم، برایده یم اختصاص امکانات و هیسرما و وقت و میکش یم اضتیر ده،ید آموزش

 دوره اهیگ و وگل دام پرورش یم، برایده یم انجام سخت یها کار ها روز و ها ساعت اداره و معدن ،مزرعه ه،کارخان

 یم دست به را یشناس نیزم و یپزشک اهیگ و یدامپزشک مدرک کسب افتخار بعضا و میکن یم یط آموزش یها

 و پول ،وقت نموده، مراجعه کارشناس و متخصص به بالفاصله فرزندانمان یجسم یها یماریب ةمعالج یرا. بمیآور

 و یخالقا اختالالت یعنی ،یزندگ لیمسا نیتر دهیچیپ یبرا ما. امیپندار یم زیناچ و دهیناد یراحت به را دیتول و کار

 زده ستد ینادرست اقدام  نوع هر به خودسرانه و نموده اکتفا انیاطراف ناقص یها دانسته به آنان یلیتحص و یرفتار

 .میدان یم ازین یب یعالم کارشناس و متخصص هر از را خود و

 روز گسترش .میشاهد جوانمان ةجامع و مدرسه و خانه در امروز که بود خواهد یزیچ همان جهینت که داستیپ

 خود طالق، اد،یاعت ،یفرار پسران و دختران ،یخانوادگ یها چالش و ها ها، تنش یناسازگار ها، یناهنجار افزون

 فرصت و ساز فساد مشکل و معضل ها ده و جنس هم ریغ یها گروه سالم نا روابط ،یافراط و مضحک یها ییآرا

 .سوز

 و مشاهده مورد را ها تیواقع و عالم قیحقا یوح نور با که( ع)نیمعصوم مکرر داتیتاک و قرآن مهم یها هیتوص

 یااعض جان و جسم سالمت و ی، روانیروح بهداشت نیتضم و خانواده لیتشک یبرا دهند، یم قرار لیتحل و هیتجز

 گام نیول. اعمل و مانیا علم، :داشت مستمر و یجد یتوجه یاتیح و مهم اصل سه به ستیبا یم جامعه و خانواده

 .دباش یم( یمذهب مانیا و تجربه و فکر اهل یعلم توان و تخصص از یریگ بهره) مشاوره و مطالعه بستر، نیا در

د، یآ یم دست به ندیفرآ نیا از که چه آن ةرانیگ یپ یاجرا و میتصم و( وتوانا وارسته مشاوران با) مشاوره مطالعه،

 یم چشم به موفق و یمتعال یها انسان یزندگ رسسرا در که است ییها یبالندگ و ها یشاد قات،یتوف یتمام راز
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 .خورد

 جهیخد چون یآسمان یتیشخص با ازدواج یبرا( ص) اکرم امبریپ که بس نیهم مشاوره، ضرورت و تیاهم در

 نییچن م. هپرداختند مشاوره به شیخو یعمو با( س) جهیخد و ابوطالب خود یعمو با مشورت ه(، بس)یکبر

 حاصل .نمود مشورت( داشت ییطوال دی یشناس نسب در که) لیعق برادرش با( س)نیالبن ام با ازدواج یبرا( ع)یعل

 شناختن تیرسم به عدم مورد در( ع)یعل مومنان ریم. ابود( ع)عباس حضرت چون یدالور فرزند مبارک وندیپ نیا

 و ورتمش به نظران صاحب با هرکس و شود هالک کند هیتک شیخو یرا به تنها هرکس:» ندیفرما یم مشاوره

 .«گردد شرک شانیا عقل بپردازد، در نظر تبادل

 و ها یینما خود و ها یتلخ و ها ، تنشیتباه و فساد مظاهر با مقابله یبرا ما ی همه امروز نیهم از ن،یبنابرا

 تخصصم مولد، ا،یپو شاداب، ینسل ی هیتزک و تیترب جهینت در و جامعه سطح به خانواده کانون تمتعات دنیکشان

 خانواده هب مربوط لیمسا ی نهیزم در متعهد و متخصص سندگانینو آثار و کتب مطالعه ضمن ستیبا یم پرتالش و

 تیترب و یخانوادگ مشکالت درمان و یریشگیپ یبرا و شناخته تیرسم به را یتیترب کارشناسان و مشاوران ت،یترب و

 .میکن مراجعه( متخصص ریغ انیاطراف به نه و) آنان به طفق فرزندانمان

 مک خود احساس یاصل ةشیر عنوان به) جامعه در زنان قیتحم و ریتحق با مقابله یها راه نیتر موثر از یکی-3

 رد یساالر مرد فرهنگ ینف و شوهر و زن نیب عاشقانه و عاقالنه ی رابطه جادیا(، یحجاب بد و ییآرا خود ،ینیب

  .باشد یم خانواده طیمح

 میسه و زن حقوق و حدود تیرعا .کنند یخرسند نا ابراز خود بودن زنز ا خانواده، یاعضا نیب در زنان دینبا

 و ریتحق با مقابله مهم عوامل از و ییزناشو ةیاول اصول از ها یریگ میتصم و ها تیریمد و ها ییدارا در یو نمودن

 .بماند مغفول خانواده مطلوب تیریمد و لیتشک بستر در دینبا هک دیآ یم شمار به آن از یناش عوارض

 ازدواج، روز روز سال یها مناسبت به هیهد دادن شوهر، و زن نیب یمیصم و مستمر و دیمف یکالم ارتباط جادیا

 ریحقت با مقابله ندیفرآ در توانند یم که هستند یمناسب و جا به یها بهانه و ابزار جمله از... و مادر روز زن، روز تولد،

 .رندیگ قرار استفاده مورد زن قیتحم و

 اقترف و یهمدل و بوده مادر با پدر زیآم ریتحق رفتار شاهد خانواده طیمح در جوان پسران و دختران اگر شک بدون

 یم یفراوان یرفتار و یاخالق یها بیاس دچار اغلب بدانند، شده فراموش یمقوالت آنان نیب در را محبت و عدالت و

 شمار به ها آنة جمل از پسران ینیتربرب خود و غرور احساس و دختران ینیب کم خود و حقارت ساسحا که شوند
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 .دیآ یم

 تن گذاشتن شینما به و ییآرا خود و یینما خود به شیگرا و مادر و پدر از گرفتن فاصله با دهید بیآس دختران

 با و غرور قدرت به هیتک با پسران، و ندزپردا یم خود کاذب نیتسک به یلیتحص افت و یروان و یروح اختالل و

 .(2333)رزاقی،  دهند یم ادامه را خود پدران راه بانوان میحر و حدود ،حقوق به تجاوز و جنس هم ریغ ریتحق

 

 

 بحث و نتیجه گیری:

 

خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی  و عاطفی انسان 

عامل سازندگی جسمی، روانی و عاطفی کودک باشد و یا عامل تواند  خانواده می. و بقای جامعه ضرورت تام دارد

 نیب روابط هرقدر .(2339، قائمی) ویرانی و نابودی آن، می تواند شرافت و سالمت ایجاد کند یا انحراف و اختالل

 یوفقم و نشاط پر فرزندان و گردد یم تر باصفا و تر نیریش یزندگ باشد، تر جاذبه پر و تر سالم بهتر، همسران

 از مادران و پدران یبرخوردار و خانواده یمنطق و یعاطف اقتدار و استحکام و سالمت یکل طور به. شوند یم تیترب

 وجوانانن و کودکان یاجتماع تیشخص مطلوب رشد ضامن شانیا مستمر یها یآگاه زین و یاجتماع نشیب و رتیبص

 انوادهخ سالمت گرو در زین شانیا یاجتماع-یروان اختالالت و ها یکجرو ها، تضاد تعارضات، از یریشگیپ و باشدیم

ی م سبب او به نسبت محبت اظهار و دارد دوست را خود همسر هرکسی عیطب طور به .(2331)امیر حسینی،  است

 اند کیشر فهیوظ نیا در دو هر مرد، و زن. ابدی میتحک شانی خانوادگ وندیپ و شود استوارتر آنان یِدوست که شود

نیز دارند. وقتی زن  حقوق متقابل ،خانواده دو طرفی که زندگی مشترک دارنددر یک . (2333، محمدی ری شهری)

 ه آن عملو شوهر همچنین اولیا و فرزندان هر کدام وظیفه ای نسبت به طرف مقابل دارند اگر آن را بشناسند و ب

 مجلس شورای خانوادگی خوب است که خانه هاچه . در خانه مشکل و اختالفی پیش آید کنند علی القاعده نباید

باشند و اعضای خانواده همه حق نظر دادن داشته باشند و مسایل و مشکالت خانواده را با سر انگشت مشورت و 

است. بکارگیری اصل مشورت در خانه  نظر و اعتماد حسن، الزمه یک زندگی جمعی تفاهم تبادل نظر حل کنند.

نتایج  .(2331محدثی، ) عی صمیمی و متعادل فراهم می سازدر پدید آمدن محیط و جماین عناصر مورد نیاز را د

( نیز بیانگر آن است که نوجوانانی از نظر کیفی رابطه خوبی با والدین خود تجربه 1113پژوهش الرسن و مونی )

 ردارند.فتگی بیشتری برخورابطه ناچیزی داشته اند، از سازش یا کرده اند، در مقایسه با نوجوانانی که ار نظر کیفی

 نهاآ به را شیخو محبت و مهر و کنند آگاه خود یها تجربه از را ها آن فرزندان، با گفتگو قیطر از توانندیم نیوالد

 ند،نک دایپ خانواده در ییشنوا گوش اگر لزا. است گفتن سخن و رابطه یبرقرا تشنه جوان، و نوجوان. دهند نشان

 تیهدا.. .و سرقت ،ادیاعت مانند یخطرناک یها رفتار یسو به اورا که ندیبنش گو و گفت به یکسان با است ممکن
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 یاصل ةشیر عنوان به) جامعه در زنان قیتحم و ریتحق با مقابله یها راه نیتر موثر از یکی .(2333)رزاقی،  کنند

 فرهنگ ینف و شوهر و زن نیب عاشقانه و عاقالنه ی رابطه جادیا(، یحجاب بد و ییآرا خود ،ینیب کم خود احساس

 ریتحق رفتار شاهد خانواده طیمح در جوان پسران و دختران اگر شک بدون .باشد یم خانواده طیمح در یساالر مرد

 اردچ اغلب بدانند، شده فراموش یمقوالت آنان نیب در را محبت و عدالت و رفاقت و یهمدل و بوده مادر با پدر زیآم

 خود و غرور احساس و دختران ینیب کم خود و حقارت ساسحا که شوند یم یفراوان یرفتار و یاخالق یها بیاس

 .(2333)رزاقی، دیآ یم شمار به ها آنة جمل از پسران ینیتربرب
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