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 چکیده
 و امنيت سایه در ازیر است، نيازمند  ملی امنيت به باشد، داشته نياز آسایش به کهآن از پيش سالم جامعه

 هایشاخه همه در امنيت دغدغه روازاین. است یافتنیدست و شدنی کالن و خرد کار هر که است آرامش

 رودمی بشمار جوامع و هالتم خواسته و هادولت مسئوليت ترینمهم جمعی، آرامش و روانی امنيت ویژهبه آن

 سازندمی را کل یک و شدهدهیسازمان گروه صورتبه اعضا آن در که است نظامی چنين معرف خانواده

 شرّ و خير ارهدرب دیدگاهی و تصوّر گونههيچ ابتدا، در کودکان. است فراتر آن اجزای یکایک مجموع از که

 شدنتبدیل برای و آیندنمی حساببه اخالقی عنصر و نيستند خود رفتار مسئول دليل همين به و ندارند امور

 رشد» همم عامل دو به فرایند این. کنند طی را ایپيچيده و تدریجی فرایند یک باید اخالقی عنصر به

 ایزمينه نوع زا و کيفی مطالعه یک حاضر مطالعه. دارد بستگی تجربه و یادگيری» و «مادرزادی هایتوانایی

 انجام پژوهشگر توسط شدهمطرح ساختاریافته نيمه هایمصاحبه از استفاده با هاداده گردآوری. است مبنایی یا

 کارکرد تيجهن خانواده امنيت آور، امنيت خانوادگی حلقوی ارتباطات چون عواملی شد مشخص نتيجتاً که شد

 نقش منظم و سالم کارکرد نتيجه خانواده امنيت و برنامه و اخالق تالش، بر مبتنی اخالقی رشد منظم، و سالم

 .دارند ایرانی هایخانواده فرزندان رشد و امنيت احساس در محوری

 .فرزندان رشدی فرآیند خانواده، هاینظام خرده روانی، امنيت احساس :هاکلیدواژه
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 مقدمه
نيازمند است، زیرا در  1که به آسایش نياز داشته باشد، به امنيت ملیجامعه سالم پيش از آن

رو یافتنی است. ازاینسایه امنيت و آرامش است که هر کار خرد و کالن شدنی و دست
ترین مسئوليت ویژه امنيت روانی و آرامش جمعی، مهمهای آن بهدغدغه امنيت در همه شاخه

انی رود. هرگونه تهدیدی نسبت به امنيت روها و جوامع بشمار میها و خواسته ملتدولت
جامعه به معنا و مفهوم تهدید سالمت جامعه و نابودی و متالشی شدن همگرایی و انسجام و 

که به شکم توجه داشته باشد، نيازمند درنهایت اساس انسانيت است؛ زیرا انسان پيش از آن
امنيت روانی است. به یک معنا انسان ممکن است برای رهایی از گرسنگی و تشنگی تن به 

منيت جانی و مالی خویش را در معرض خطر قرار دهد، ولی سلب امنيت روانی خطر دهد و ا
ای به سبب آگاهی از ارزش و اهميت شود. دشمنان هر جامعهبه حذف انسانيت منجر می

های گوناگون، کوشند تا به تخریب آن دست یازند و با ایجاد بحرانامنيت روانی جامعه می
فراهم آورند. نویسنده در این نوشتار بر آن است تا دیدگاه بستر مناسبی برای فروپاشی جامعه 

گذرانيم. قرآن را درباره امنيت روانی جامعه بازخوانی کند. باهم این مطلب را از نظر می
ضد ترس « أمن»گرفته شده است. « أمن»چيستی امنيت که حاصل و اسم مصدر است، از واژه 

ابن منظور؛ ذیل واژه امن( بنابراین امنيت به  و به گفته برخی نقيض آن است. )لسان العرب؛
باشد. امنيت اجتماعی هرچند در زیرمجموعه مفهوم معنای آرامش و نبود ترس و وحشت می

توان گفت به معنای امنيت گيرد، ولی به عللی میای با عنوان امنيت انسانی قرار میگسترده
که همه مجموعه امنيت انسانی تحقق  یابدانسانی است؛ زیرا امنيت اجتماعی زمانی تحقق می

المللی و اقتصادی یابد. امنيت انسانی شامل امنيت روانی و فردی و اجتماعی و امنيت ملی و بين
توان امنيت اجتماعی را در شود. بر این اساس نمیو سياسی و نظامی و امور دیگری می

صه کرد. به سخن دیگر، محدوده امنيت اقتصادی و یا نظامی و یا روانی و مانند آن خال
گونه که انسان موجود پيچيده و شگرفی است، امنيت وی نيز از پيچيدگی خاص و همان

ازپيش نشان ویژه در بخش امنيت روانی، خود را بيشباشد. این مسئله بهشگرفی برخوردار می
دهد یدهد؛ زیرا روان آدمی تحت تأثير همه علل و عوامل درونی و بيرونی واکنش نشان ممی

رو در بهداشت و سالمت روانی شخص و یا اجتماع باید به همه علل ( ازاین2،2017)هاوارد
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ای پيچيده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسيعی و عوامل توجه خاص شود. امنيت، واژه
ترین مسائل بين ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمبرخوردار است. از درونی

را چنين  security نده مفهوم امنيت است. فرهنگ لغت آکسفورد، امنيتها دربرگيردولت
ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنين معيارهایی قراردادی رهایی از نگرانی»کند: معنا می

در همين « برای تضمين ایمنی یک کشور، شخص یا چيزی که از ارزشی برخوردار است.
معنا کرده است. از آن « ، بی بيمی و در امان بودنایمن شدن»راستا، فرهنگ معين امنيت را 

ساز به مقابله با عوامل هنگام که انسان برای بقا و تأمين معاش خود با وسایل ابتدایی و دست
آوری رؤیای برتری بر که به دنبال عصر صنعتی شدن، سرعت و فنطبيعی پرداخت تا اکنون

پروراند، پيشرفته نظامی و اتمی در سر می همنوعان و جهان پيرامون خود را از طریق وسایل
های هميشگی او امنيت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فيزیکی همواره یکی از دغدغه

بوده است. امنيت اجتماعی حوادث پس از جنگ سرد، فروپاشی کمونيسم و جنگ جهانی 
راتژیک جهان، دوم و غالب شدن ادبيات و رویکرد آمریکایی در حوزه علوم سياسی و ا ست

را در ادبيات سياسی اکثر کشورهای جهان  (National Security) مفهوم امنيت ملی
تر شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنيته و خارج شدن این وارد کرد. متناسب با پيچيده

های ساده اوليه که جنبه فيزیکی و محسوس داشت، عوامل پنهان و روابط از حالت
روز اهميت بعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی روزبهغيرفيزیکی امنيت در ا

دهنده ترین مؤلفه تشکيلکند. به همين دليل مقوله امنيت اجتماعی که مهمبيشتری پيدا می
المللی موردتوجه جدی قرار گرفته های اخير در سطح ملی و بينامنيت ملی است در سال

 (.1389است )مالزاده،
طور مستقيم یا غيرمستقيم هاست که بهای از عناصر یا مؤلفهنظام یا سيستم شامل مجموعه

ای که هریک بر دیگری تأثير و تأثر گونهدر یک شبکه علی با یکدیگر ارتباط داشته به
دهند که چيزی بيش از دوجانبه دارد. در این حالت این اجزا یک کل یا نظام را تشکيل می

هم وابسته آن است. خانواده معرف چنين نظامی است که در آن اعضا  مجموع اجزای به
سازند که از مجموع یکایک اجزای آن شده و یک کل را میدهیصورت گروه سازمانبه

 (.1395 ،فراتر است )نقشبندی
عنوان نهفته است و خانواده نيز به ها در دو مفهوم ساختار و کليتدرک نحوه عمل نظام

سيستم اجتماعی، با قاعده و ساختارمند است؛ به این معنا که تعامل اعضای آن یک نظام یا 
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کند که بر ساخت خانوادگی مبتنی است و ای تبعيت مییافته و جا افتادهاز الگوهای سازمان
های بين فردی درون خانواده سازند تا یاد بگيرد که در تبادلاین الگوها هر شخص را قادر می

 (.2014، 1چه چيزی برای او و دیگران مجاز است )ورنو یا خارج از آن
شوند دهنده ساختار خانواده توسط یکسری قواعد ایجاد میاین الگوهای رفتاری شکل

تنظيم  وکه معموالً ناگفته بوده و کارکرد واحد خانواده را در قالب یک واحد، مشخص 
(. 1395رسانند )نقشبندی، میویژه عملکرد مطلوب آن کمک ارکرد و بهککنند و به ثبات می

های خانواده را با این های آن خانواده است و نقشلذا قواعد و ساختار خانواده بيانگر ارزش
سازد و در همان حال برای روابط درون نظام خانوادگی نظم و وابستگی ها هماهنگ میارزش

 آورد.به همراه می
ده از الگوها و قواعد معينی تبعيت این موضوع که تعامالت خانوادگی و ساختار خانوا

درمانی مطرح شد. او مالحظه نمود که زوجين در هنگام داران خانوادهکنند، یکی از طالیهمی
داری، مراودات اجتماعی، وظایف مادر و پدری هایی مثل کسب درامد، خانهازدواج با چالش

و وظایف هر یک از  ها حقوق( آن1965) 2شوند. به نظر جکسونورزی مواجه میو عشق
وسيله تعيين قواعد و قوانين بين فردی در ارتباط با یکدیگر و با خارج وبيش بهطرفين را کم
کنند. این قواعد خانوادگی نحوه صورت آشکار و یا ضمنی مشخص میاز خانواده به

مرور به اصول حاکم بر زندگی و ساختار کنند و بهبندی رفتار اعضا را تعيين میطرح
 کنند.شوند و خطوط راهنمای الگوهای تعاملی آتی را فراهم میانوادگی مبدل میخ

کنند ولی قوامشان منوط بنابراین الگوهای تبادلی خانواده، رفتار اعضای آن را تنظيم می
بندی، و قواعد فردی یا شخصی )نقش به دو مجموعه محدودیت است؛ قواعد عام یا همگانی

صورت تجویزی یا توصيفی نحوه الگوهای تبادلی افراد را که به (. برخی از این قواعد1395
ها به شکل ناگفته شوند و بسياری از آنصورت آشکار و عينی بيان میدهند، بهباهم شکل می

 شوند.مرورزمان و در ارتباطات اعضا با یکدیگر شکل گرفته و استنباط میو پنهان به
ی خانواده، برای شناسایی و تغيير این ساختار از پرداز ساختاربنابر نظر متخصصان نظریه

های زیر باید تمرکز کرد؛ اول کليت طریق مشاهده کارکرد آن در طول زمان، بر روی مؤلفه
هاست، های خاصی که حاکم بر تبادل آننظام خانواده، یعنی اینکه اعضا در قالب چه آرایه
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شوند، ولی براز یا حتی شناسایی نمیوضوح اها اگرچه بهباهم ارتباط دارند؟ این آرایه
آورند و البته ماهيت این درنهایت یک کل یعنی یک ساخت خانوادگی را به وجود می

 کند که با ماهيت فردی یکایک اعضا متفاوت است.ساختار از نظم و ترتيبی تبعيت می
ها در آنهای فرعی در خانواده و نحوه عملکرد پيوسته خرده نظام همو دوم، کارکرد به

ارتباط با یکدیگر چگونه است؟ زیرا خانواده کارکردهای اصلی خود را تا حدودی از طریق 
های فرعی خود که شامل خرده نظام همسران، فرزندان و یابی در قالب خرده نظامسازمان

بخشد. این خرده مراتبی دارند، تحقق میای و سلسلهوالدینی است؛ و اغلب سازمانی مرتبه
های اعضای آن را در ا توسط مرزها و قواعد عضویت خاصی مشخص شده و نقشهنظام

ها کنند، درواقع خرده نظامارتباط با یکدیگر و سایر افراد خارج از این خرده نظام تعيين می
ای از خانواده هستند که در تعيين خط و سير کلی خانواده نقش محوری دارند زیرمجموعه

 (.1392)آجيلی و بيگی،
گونه تصوّر و دیدگاهی درباره خير و شر امور ندارند و به همين کان در ابتدا، هيچکود

شدن به عنصر آیند و برای تبدیلحساب نمیدليل مسئول رفتار خود نيستند و عنصر اخالقی به
رشد »ای را طی کنند. این فرایند به دو عامل مهم اخالقی باید یک فرایند تدریجی و پيچيده

یادگيری و تجربه بستگی دارد؛ اما سؤال اساسی این است که این »و « مادرزادی هایتوانایی
گيرد؟ و آیا این فرایند از الگوی خاصی و مراحل رشد معينی فرایند چگونه صورت می

ها مشابه و یکسان است؟ و سرانجام ها و زمانکند؟ آیا آن الگو در تمام فرهنگپيروی می
های مادرزادی، یادگيری و تجربه به چه ميزانی طبيعی و توانایی اینکه، هرکدام از عوامل رشد

 در این فرایند رشد اخالقی مؤثرند؟
عنوان بخشی از رشد کودک شناسان ـ که با رشد اخالق بهها سؤاالتی هستند که رواناین

های سنجش های تحقيق علمی و تجربی و آزموناند و با روشسروکار دارند ـ به آن پرداخته
شناسان قرن گذشته روان(. طی نيم1388باشند )باهنر،ها میشد اخالقی در پی پاسخ آنر

ای از عنوان مجموعهاند. اگر اخالق را بهتحقيقات بسياری درباره رشد اخالق انجام داده
توان کند بدانيم، رشد اخالق را میقواعدی )اوامر، نواهی( که رفتار انسان را کنترل می

کند. طبيعی است که این سوی پذیرش این مجموعه قواعد حرکت میت که بهفرایندی دانس
فرایند تحت تأثير عوامل رسشی و یادگيری است؛ بنابراین، شامل یادگيری، شناخت قواعد 

شود. نکته دیگر اینکه، چنانچه بپذیریم مکاتب الهی های اعمال قواعد میو شناخت موقعيت
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ای از قواعد و هسته خالق در تعریف اخالق به مجموعهپردازان در حوزه او دیگر نظریه
ها و نقش های آننظر دارند، ولی درباره منبع و سرچشمه آن و ویژگیمرکزی آن اتفاق

های متفاوتی ارائه شده است. همچنين بر اساس اخالق و ميزان قدرت و نفوذ آن، برداشت
گوناگونی درباره رشد اخالق وجود های های متفاوت درباره ماهيات انسان، برداشتدیدگاه

دارد: آیا رشد اخالق همان شکوفایی کيفيات طبيعی و مادرزادی انسان است یا عوامل و 
 نيروهای بيرونی و محيطی موجب رشد اخالق است و یا شکل و الگوی سومی دارد؟

این پرسش نيز مطرح است که بلوغ اجتماعی و پيامدهای آن چيست؟ بنابراین، رشد 
شدن کودک به یک عنصر اخالقی و بلوغ اخالقی و نيز مراحل و و فرایند تبدیل اخالق

پردازی بر روست. بدیهی است که هر نظریههای فراوانی روبهمراتب رشد اخالق با پرسش
ها اساس دیدگاه نظری خود و ميزان تأکيدی که بر عوامل درونی یا بيرونی دارد به این پرسش

 (.1،0102دهد )کيتندنپاسخ می
 و شناختیروان منابع افراد که برای است اجتماعی شبکه یک اجتماعی حمایت

 کنار روزانه مشکالت و زای زندگیاسترس شرایط با بتواند تا کندمی فراهم را محسوسی

 رتقاءا را شایستگی احساس محيط و از گرایانه حمایت و مناسب بازخورد دریافت بياید،

و  کاظميان (نمایدمی را تسهيل جویی نظم خود و فطری هایگرایش تحول و بخشدمی
 (1397 سيفی،

ای بر نقش گونه که اشاره شد، عواملی که موجب گردیده تا این نظریه تأکيد ویژههمان
گرایانه تاریخ تفکّر غرب تجربه و یادگيری در رشد اخالق داشته باشد، مربوط به سنّت تجربه

از تجربه  دارد که تمام معلومات و عقایدتری اظهار میوسيعاست. این رویکرد در اصطالح 
عنوان مکتسبات افراد تلقّی شود. پس شود و معلومات و آراء دیگران ضرورتاً باید بهمشتق می

 وبيش منوط به پذیرش توانایی ارگانيزم در امر یادگيری است. این دیدگاهامور مادرزادی کم
تشدید شد و در نظر اکثر علوم، ازجمله  17اواخر قرن  طور خاص در تفکر انگلستان ازبه

عنوان رشد هایی که رشد اخالق را بيشتر بهعلوم اجتماعی، غالب گردید. برعکس، نظریه
باشند که گرایی میکنند، مربوط به سنّت عقلهای مادرزادی تحليل میطبيعی توانایی

رانسه و فکند. این نگرش در ا میمعتقدند ذهن یا عقل انسان نقش مهمی در دانش بشر ایف
 .ودبتغيير داد، رایج  17آلمان و از زمان دکارت که تمام مفاهيم علم را در قرن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crittenden.P 
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های رفتاری گيری اخالق را اکتساب قواعد و شکلنظریه یادگيری اجتماعی شکل
در شود. انسان در خالل فرایند یادگيری که داند که از طرف محيط خارج بر فرد القا میمی

شود، بر اساس قانون پاداش و تنبيه مجبور است برخی آغاز توسط عوامل بيرونی پشتيبانی می
شود که درونی شوند و افراد آن را از قوانين را رعایت کند. زمانی آن قوانين کامل می

داری منجر به شدن نظام سرمایه(. جهانی1،2014تلقّی کنند )وارن« قواعد خود»عنوان به
اجتماعی این نظام در عرصه جهانی  -های فرهنگی ادینه شدن و بازتوليد به ارزشگسترش، نه

« سبک زندگی»و « زندگی روزمره»های شده که یکی از نتایج آن رسوخ و هنجار شدن مؤلفه
دیگر، نظام مذکور، صرفاً عبارتداری است. بهبراساس اصول و جامعه مطلوب نظام سرمایه

مثابه شود، بلکه بهيوه مدیریت اقتصاد جامعه، تعریف و خالصه نمیدر یک مکانيسم توليد و ش
شناسی، اقتصاد، سياست، امنيت شناسی، انسانشناسی، معرفتیک نظام فراگير، شامل هستی

 (.1392و نيز فرهنگ خاص و مطلوب خود است )آجيلی و بيگی،

نی است. ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سالمت و امنيت رواخانواده اصلی
ترین نهادهای مؤثر در تربيت و رفتار شناسی و علوم تربيتی یکی از مهمنظران روانصاحب

ترین عامل در تکوین دانند؛ زیرا محيط خانواده اولين و بادوامآدمی را سازمان خانواده می
ساز رشد جسمانی، اخالقی، اجتماعی، عقالنی و شخصيت کودکان و نوجوانان و زمينه

ن را در پناه آنان است. خانواده به دليل پایگاه عاطفی که دارد باید کودک و نوجواعاطفی 
رو شخصيت فرزند، های الزم را برای او تأمين نماید؛ ازاینخود گيرد و تجربيات و آمادگی

 وسالمت روانی و جسمانی او، آینده تحصيلی، شغلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی 
انواده، عدم خو غيره تحت تأثير خانواده قرار دارد. انحرافات  فرهنگی، تشکيل خانواده او

روی  سالمت روانی خانواده، مشکالت اقتصادی و اجتماعی خانواده ازلحاظ تأثيری که
یافته در خانواده وارد دهند. افراد پرورشاعضاء خود دارند، جامعه را تحت تأثير قرار می

اند، وارد الم خود را که در خانواده دریافت کردههای سالم یا ناسشوند و ویژگیاجتماع می
های آن وابسته است. جهت سالمت یک جامعه به سالمت خانوادهکنند. ازایناجتماع می

 (.2017)گازت،
هایی موجب احساس امنيت روانی در حال ما به دنبال آن هستيم که دریابيم چه مؤلفه

ها در چه ساختاری و چگونه موجبات مؤلفهها است و از طرفی متوجه شویم که این خانواده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thomas E. Wern 



 1399 هارب ،41 شمارة یازدهم، سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        218

هایش بوده است و از طرفی چه تأثير خصوص خرده نظامآسيب احتمالی به خانواده و به
 همگون یا ناهمگونی در ابعاد رشدی اخالقی و اجتماعی فرزندان خواهد داشت.

 بنابراین این سؤاالت مطرح است که:
 یرانی چيست؟ا هایهای احساس امنيت روانی خانوادهمؤلفه
 های خانواده چه هستند؟های احساس امنيت روانی مؤثر در خرده نظاممؤلفه
 های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندان چه هستند؟مؤلفه
 های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندان چه هستند؟مؤلفه

 روش پژوهش
های مؤلفه یا مبنایی است که به بررسی 1اینوع زمينهمطالعه حاضر یک مطالعه کيفی و از 

های شناسی آن در خرده نظامهای ایرانی و آسيبمؤثر در احساس امنيت روانی خانواده
های نيمه ها با استفاده از مصاحبهگردآوری داده پردازد.خانواده و فرآیند رشدی فرزندان می

د. مکالمات افراد بر روی فایل صوتی ضبط شده توسط پژوهشگر انجام شساختاریافته مطرح
وتحليل این مطالعه از روش سيستماتيک اشتراوس سپس بر روی کاغذ پياده شد. جهت تجزیه

( استفاده شد که شامل کدگذاری مفاهيم و شکل دادن به یک نظریه است. 1998) 2و کربين
اند و شامل د کرده( پيشنها1998منظور از کدگذاری فنونی هستند که اشتراوس و کربين )

ها و مفاهيم و در کنار های ایجاد مقولههای برآمده از مصاحبه و یادداشتخرد کردن داده
ها باهمدیگر را توجيه وضوح ارتباط بين مقولهها به شکلی است که بههم قرار دادن مقوله

پياده جزء روی کاغذ صورت جزءبهشده بههای ضبطکند. پيش از آغاز کدگذاری، مصاحبه
شد. کدبندی و تعيين طبقات توسط محقق شده و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام می

که حریم طوریها در اتاقی خلوت، بهمحيط مصاحبه در منازل بود. مصاحبه شد.انجام می
 35کنندگان از شد، صورت گرفت. طول هر مصاحبه بسته به شرایط شرکتافراد رعایت می

رعایت  -1يقه متغير بود. ازجمله مالحظات اخالقی رعایت شده در این مطالعه، دق 50دقيقه تا 
رعایت اصل عدم ضرر رسانی به  -3رعایت اصل رضایت آگاهانه  -2اصل رازداری 

تأکيد بر حفظ هویت و حریم  -4مراجعين و نبود هرگونه آسيب احتمالی در مطالعه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grande teaory 

2. Straus & Corbin 
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شوندگان در زمينه زمان استه مصاحبهاولویت قرار دادن خو -5شوندگان خصوصی مصاحبه
 (.1392و مکان مصاحبه )دالور،

 هایافته
 های ما قرار گرفتند که عبارت هستند از:محور یافته 4در قالب 

 های ایرانیهای احساس امنيت روانی خانوادهمؤلفه-
 های خانوادههای احساس امنيت روانی مؤثر در خرده نظاممؤلفه-
 امنيت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندانهای احساس مؤلفه-
 های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندانمؤلفه-

 های ایرانیهای احساس امنیت روانی خانوادهمؤلفه. 1جدول 

 

 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز شماره

1 

 تعامل والدین با یکدیگر-
 تشریک مساعی والدین با یکدیگر-
 فرزندان با یکدیگرتعامل -
 تشریک مساعی فرزندان با یکدیگر-
 تشریک مساعی والد فرزندی -

 احساس امنيت روانی درون خانوادگی

ور
ت آ

مني
ی ا

دگ
نوا

خا
ی 

قو
حل

ت 
طا

تبا
ار

 

2 

 تعامل بين نسلی والدین با یکدیگر-
تشریک مساعی بين نسلی والدین با -

 یکدیگر
 تعامل بين نسلی فرزندان با یکدیگر-
 تشریک مساعی بين نسلی والد فرزندی -

 احساس امنيت روانی بين خانوادگی

 
 انتقال تعامل درون خانوادگی به اجتماع-
 انتقال تعامل بين نسلی به اجتماع-
 ساالنانتقال تعامل بين فرزندی به هم-

 احساس امنيت روانی برون خانوادگی

4 
 تعامل بزرگان فاميل با یکدیگر-
 با یکدیگر نسالنتعامل هم-

احساس امنيت روانی بين فاميلی )خانواده 
 بزرگ(

5 
 امنيت ناشی از نزدیکی فکری-
 امنيت ناشی از حضور جسمی-
 امنيت ناشی از پاسخگویی-

 احساس امنيت فردی وابسته به خانواده
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 های خانوادههای احساس امنیت روانی مؤثر در خرده نظاممؤلفه. 2جد.ل 

 
  

 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز شماره

1 

 تصميمات والدین مقدم بر فرزندان-
 گيری تعاملیتصميم-

 احترام نسبت به فرزند ارشد-
 تقسيم مسئوليت عملياتی مبتنی بر سن-

احساس امنيت اقتضایی و مطابق 
 مراتبسلسله

ظم
 من

م و
سال

رد 
رک

کا
جه 

 نتي
ده

نوا
خا

ت 
مني

ا
 

2 

 مرزهای شفاف بين والدین-
 شفاف بين فرزندانمرزهای -

 مرزهای شفاف بين والدین و فرزندان-
 هامرزهای منعطف بين خرده نظام-

احساس امنيت مرزها از نوع کامالً 
 مشخص

3 
 همکاری در امور جاری خانواده-

 هاها بين خرد نظامهمکاری در بحران-
 تعامالت دوسویه و چند سویه-

 احساس امنيت مبتنی بر تبانی باثبات

4 

 جنس و فرزندفهم متقابل والد هم-
 جنس و فرزندفهم متقابل والد غير هم-
 های فردیدر ميان گذاشتن اضطراب-

 های بين فردیدر ميان گذاشتن اضطراب -
 حس امنيت در تعامل نزدیک-

احساس امنيت بين اعضای خانواده 
 ایهسته

5 
 حضور شخص سوم موجب امنيت-

 حضورشی سوم موجب امنيت-

 هاس امنيت مبتنی بر مثلثاحسا
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 های احساس امنیت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندانمؤلفه. 3جدول 

 

 های احساس امنیت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندانمؤلفه. 4جدول 

 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز شماره

1 

 واگذاری مسئوليت به فرزند-
 واگذاری تکاليف به فرزند-

 های شخصیعدم واکاوی حوزه-
 جای بحثطرح سؤال به-

 اعتماد متقابل و مستمر

مه
رنا

و ب
ق 

خال
ش، ا

تال
بر 

ی 
بتن

ی م
الق

اخ
د 

رش
 

2 
 شدهوگوی از پيش تعيينگفت-

 تعامالت چرخشی و همگون گفتاری-
 وگوی منظمگفت

3 

 استفاده از بارش فکری-
 ریزی در برخورد با مسائلطرح-

 های گوناگون در مسائلمندی از راهبهره-
 تقویت حس اميد-

و صورت چالش ها بهبرخورد با بحران
 نه مصيبت و مشکل

4 

 مددجویی از خداوند-
 مددجویی از ائمه اطهار-

 مددجویی از روح درگذشتگان-
 وابستگی به امور متافيزیکی-

 رعایت اصول اخالق معنوی و دینی

5 

 اعتقاد به قوانين جاری کشور-
 حس نوع دوستی-

 حس تعاون و همکاری-
 حس مراعات حقوق شهروندان-

 عمومی و عرفیرعایت اصول اخالق 

 کد انتخابی کدهای محوری کدهای باز شماره

1 
 احترام به قوانين قضائی-
 احترام به قانون اساسی-
 احترام به حق حيات دیگران-

 احترام به قوانين عمومی

مداری تعهد و اخالق
 اجتماعی

2 

 از حقوق خودآگاهی -
 آگاهی از حقوق خانواده-
 آگاهی از حقوق اجتماع-
 آگاهی از حقوق هم نوعان-

آگاهی از حقوق و وظایف 
 متقابل اجتماعی
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 گیریبحث و نتیجه
های ایرانی نشان داده روانی خانوادههای احساس امنيت مؤلفهها همچنان که در تحليل یافته

است عواملی چون احساس امنيت روانی درون خانوادگی، احساس امنيت روانی بين 
خانوادگی، احساس امنيت روانی برون خانوادگی، احساس امنيت روانی بين فاميلی )خانواده 

درون  های اصلی احساس امنيتمؤلفه بزرگ(، احساس امنيت وابسته به خانواده درواقع
هایی خرد شده است های ایرانی هستند گویی که این احساس امنيت در زیر مصداقخانواده

ها نيز تشکيل شده است از مجموعه تعامالت و تشریک مساعی که در که خود آن مصداق
یک ساحت فردی و گاه در ساختی بين فردی و اجتماعی اتفاق افتاده چنانچه با تحقيقاتی 

 اند مسائل ذیل را:بيان داشتهنيز همسو بوده که 
ترین مشکالتی که امروزه بسياری از جوامع با آن روبرو هستند و جزئی از بزرگ

ترین عنوانی اساسیهای روانی وارده بر خانواده بهشود آسيبها محسوب میهای آندغدغه
ترین جزء هر جامعه است. هرگونه آسيب و خدشه به این نهاد مهم خسارات و مهم

طلبد که با شناخت تمامی نقاط نماید. لذا این مهم میناپذیری را به جامعه وارد میرانجب
ضعف و قوت این کانون حياتی آن را در برابر هرگونه بيماری و آسيبی واکسينه نمود و 

کارهای مناسب آن را به دست آورد. در این مجال بر آن است تا با بررسی عواملی که راه
ر ایجاد یک محيط سالم پویا و پرنشاط در خانواده تأثيرگذار است آشنا صورت مستقيم دبه

در اهميت موضوع همين  .ی آن عوامل در کانون خانواده بررسی گرددشده و چگونگی اجرا
دهنده این نهاد مهم دستورالعمل کرات در مورد تک تک افراد تشکيلبس که قرآن شریف به

سته تا با رعایت این آداب و متخلق شدن به اخالق ذکرشده ها خواارائه نموده است و از انسان

3 
 دید مسائل از نگاه دیگران-
 رسانیحس یاری-
 دوستی و شهر دوستیحس وطن-

احساس نوع دوستی و همدلی 
 اجتماعی

4 
بارش مغزی در حل مسائل خود و -

 دیگری
 های تجربه نشدهامتحان راه-

خالقيت محوری در 
 رسانییاری

5 

 ترجيح تمایل دیگری بر خود-
 درک تمایالت دیگران-
 تعویق نيازهای شخصی-
 تعجيل نياز و خواست دیگران-

ازخودگذشتگی در تعامل 
 متقابل
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نهادی عالی و سرشار از صفات حسنه تشکيل و راه را برای رسيدن به هدف عالی خلقت که 
تعالی است سوق دهد. در قرآن شریف عواملی را که نياز است در خانواده عبودیت حق

برای آن ذکر نموده است و در سوره موردتوجه قرار داده شود را با تعيين یک مدیر و رهبر 
توان از این آیه نتيجه گرفت که این کانون مهم و حساس را فرموده است، می 34نساء آیه 

عنوان سرپرست و قوام آن واسطه شرایط خاص؛ بهباید یک فرد رهبری کند و مرد را به
و مهم تربيت  معرفی نموده است تا زن در خانواده بتواند با خاطری آسوده به امر خطير

در روش و سيره اولياء  فرزندان و کانون مهر و عاطفه برای سایر اعضاء خانواده قرار گيرد.
بينيم که حضرت محمد )ص( خاتم پيامبران نيز در تفکيک وظایف منزل بين الهی نيز می

های بيرون خانه که نيازمند جهد بيشتر و خشونت حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( کار
های درون منزل که قطعاً تعامل و نماید و کارر هست را به حضرت علی )ع( واگذار میبيشت

که به سپارد. درصورتیتربيت فرزندان نيز در آن مستتر است را به حضرت فاطمه )س( می
این تفکيک وظایف توجه نگردد و جایگاه مرد و زن در خانه دچار تغيير گردد خانواده را 

های خانواده مفصالً بدان اشاره خواهد نماید که در بخش آسيبنی میدچار اختالالت فراوا
 (.1395)صادقيان و رحمتی، .شد

های سادگی در مقابل آسيبشود افراد بهکسب مبانی قدرت در خانواده موجب می 
بيرونی از خود محافظت کنند اما اگر این مبانی به فرزندان آموزش داده نشود در سنين باالتر 

اگر کودکان آرامشی  شوند با عدم امنيت در جامعه مواجه خواهند شد.انواده جدا میکه از خ
ها را که الزمه یک خانواده سالم است در محيط خانه کسب نکنند مبانی قدرت در وجود آن

 شود.متزلزل می
نفس پایينی دارند بر همين اساس کنند که اعتمادبهافرادی احساس ضعف و ناتوانی می

ها باید شود. خانوادههای اجتماعی در این افراد تضعيف میورد با مسائل و آسيبقدرت برخ
« فرزندپروری»احساس امنيت روانی را در سنين پایين در فرزندان خود ایجاد کنند و به مسئله 

توجه بيشتری داشته باشند. مادران و پدران برای موفقيت در ایجاد امنيت در فرزندان خود 
که خود احساس امنيت بيرونی و اجتماعی طوریالزم را کسب کنند به هایباید آموزش

هایی که اطالعات کاملی در زمينه تربيت فرزند ندارند کافی را داشته باشند. خانواده
موفق عمل کنند؛ همچنين استفاده از تجربيات افراد ناآگاه « فرزندپروری»توانند در امر نمی

ها را در این مسير دچار آسيب رست ممکن است خانوادهخطرناک است زیرا پيشنهادهای ناد
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کند. نقش مؤثر خانواده در ایجاد امنيت روانی در فرزندان نقش بسزایی دارد. این امنيت با 
ها خواستار محبت طور طبيعی انسانشود؛ بهعشق و عاطفه خانواده نسبت به فرزندان ایجاد می

شود؛ فرزند نياز به محيطی ز برای فرد محسوب میشدن یک نياهستند درواقع موردعالقه واقع
سرشار از عشق و عالقه در بين اعضای خانواده خود دارد. فرزندان باید عشق و عاطفه را در 

های کنند از شادیخانواده تجربه کنند. کسانی که عشق واقعی را در خانواده تجربه می
شود. سوی نيازهای کاذب میها بهنشوند که این امر مانع از گرایش آمند میحقيقی بهره

وجه هيچمرورزمان بهای سالم داشته باشيم باید به مبانی انسانی که بهبرای اینکه بتوانيم خانواده
پزشکان روش محروم کردن را روشی مورد تأیيد در تنبيه کند، بازگردیم. روانتغيير نمی

های سری امتيازات مثل تماشای برنامهتوان کودک را از یک دانند. به عبارتی میکودکان می
 کننده و... محروم کرد.تلویزیونی، رفتن به منزل دوستان یا خرید وسایل خوشحال

ها پرهيز وتفریط از آندر هر خانه یک سری اصول کلی حاکم است که باید از افراط
دانند میها آزادی کامل و مطلق را به نفع کودک شود. در تربيت کودک بعضی از خانواده

کنند که هر ولی برخی دیگر سيستم استبدادی و قوانين زیاد و خشک بر کودک تحميل می
 (.2014دو روش اشتباه است )وارن،

های خانواده چنانچه مشخص های احساس امنيت روانی مؤثر در خرده نظامهمچنين مؤلفه
حساس امنيت مراتب، اشد حول محورهایی چون احساس امنيت اقتضایی و مطابق سلسله

مرزها از نوع کامالً مشخص، احساس امنيت مبتنی بر تبانی باثبات، احساس امنيت بين اعضای 
های ها را در بر گرفته است که همسو با مفرضهای؛ احساس امنيت مبتنی بر مثلثخانواده هسته

ار از طریق گوید برای شناسایی و تغيير این ساختباشد که میپرداز ساختاری خانواده مینظریه
های زیر باید تمرکز کرد؛ اولين آن کليت مشاهده کارکرد آن در طول زمان، بر روی مؤلفه
هاست، های خاصی که حاکم بر تبادل آننظام خانواده است، یعنی اعضا در قالب چه آرایه

شوند، ولی وضوح ابراز یا حتی شناسایی نمیها اگرچه بهباهم ارتباط دارند؟ این آرایه
آورند. البته ماهيت این ساختار هایت یک کل یعنی یک ساخت خانوادگی را به وجود میدرن

کند که با ماهيت فردی یکایک اعضا متفاوت است؛ و دوم، از نظم و ترتيبی تبعيت می
ها در ارتباط با های فرعی در خانواده و نحوه عملکرد آنپيوسته خرده نظامهمکارکرد به

را خانواده کارکردهای اصلی خود را تا حدودی از طریق یکدیگر چگونه است؟ زی
های فرعی خود که شامل خرده نظام همسران، فرزندان و یابی در قالب خرده نظامسازمان
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بخشد. این خرده مراتبی دارند، تحقق میای و سلسلهوالدینی است؛ و اغلب سازمانی مرتبه
های اعضای آن را در ه و نقشها توسط مرزها و قواعد عضویت خاصی مشخص شدنظام

ها کنند، درواقع خرده نظامارتباط با یکدیگر و سایر افراد خارج از این خرده نظام تعيين می
 ای از خانواده هستند که در تعيين خط و سير کلی خانواده نقش محوری دارند.زیرمجموعه

صورت عام فردی بهولی از آنجا که بسياری از صور تعامالت اجتماعی و ارتباطات بين 
صورت ضمنی صورت خاص، بهدهنده الگوهای تبادلی درون نظام خانواده بهو قواعد شکل

گيری آن در نهاد خانواده از شوند، بررسی فرایند و نحوه شکلو گاهاً نمادین ایجاد می
هایی مثل کسب درامد، زوجين در هنگام ازدواج با چالش شود.اهميت باالیی برخوردار می

شوند. به نظر ورزی مواجه میداری، مراودات اجتماعی، وظایف مادر و پدری و عشقانهخ
وسيله تعيين قواعد و قوانين وبيش بهها حقوق و وظایف هر یک از طرفين را کمجکسون آن

صورت آشکار و یا ضمنی مشخص بين فردی در ارتباط با یکدیگر و با خارج از خانواده به
مرور به کنند و بهبندی رفتار اعضا را تعيين میخانوادگی نحوه طرح کنند. این قواعدمی

شوند و خطوط راهنمای الگوهای اصول حاکم بر زندگی و ساختار خانوادگی مبدل می
 کنند.تعاملی آتی را فراهم می
های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندان چنانچه اما در رابطه با مؤلفه

وگوی منظم، برخورد با هایی چون اعتماد متقابل و مستمر، گفتمؤلفه مشخص شد زیر
صورت چالش و نه مصيبت و مشکل، رعایت اصول اخالق معنوی و دینی، رعایت ها بهبحران

اصول اخالق عمومی و عرفی پایه و اساس امنيت اخالقی فرزندان است و با نتایج تحقيق 
حقيقات غرب بوده همسو است که بيان داشته ای از مجموعه تمقاالت کيهان که چکيده

 است:
خصوص بين والدین با نبود آرامش و امنيت عاطفی و روانی بين اعضای خانواده به

هاست. خانواده محور اساسی در تربيت فرزندان ترین مشکالت خانوادهفرزندان از عمده
های ای که اگر قدرتهگوناست. خانواده در ایجاد بنای قدرت در فرد نقش پررنگی دارد به

ای، پرورش نيابد فرزندان در آینده دچار موجود در افراد توسط خانواده به نحو شایسته
سادگی شود افراد بهکسب مبانی قدرت در خانواده موجب می  شونداختالالت رفتاری می

ش داده های بيرونی از خود محافظت کنند اما اگر این مبانی به فرزندان آموزدر مقابل آسيب
شوند با عدم امنيت در جامعه مواجه خواهند نشود در سنين باالتر که از خانواده جدا می
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اگر کودکان آرامشی را که الزمه یک خانواده سالم است در محيط خانه کسب نکنند  شد.
کنند که افراد احساس ضعف و ناتوانی می شودها متزلزل میمبانی قدرت در وجود آن

های اجتماعی در یينی دارند بر همين اساس قدرت برخورد با مسائل و آسيبنفس پااعتمادبه
ها باید احساس امنيت روانی را در سنين پایين در فرزندان شود. خانوادهاین افراد تضعيف می

توجه بيشتری داشته باشند. مادران و پدران برای « فرزندپروری»خود ایجاد کنند و به مسئله 
که طوریهای الزم را کسب کنند بهيت در فرزندان خود باید آموزشموفقيت در ایجاد امن

هایی که اطالعات کاملی خانواده خود احساس امنيت بيرونی و اجتماعی کافی را داشته باشند
موفق عمل کنند؛ همچنين « فرزندپروری»توانند در امر در زمينه تربيت فرزند ندارند نمی

خطرناک است زیرا پيشنهادهای نادرست ممکن است  استفاده از تجربيات افراد ناآگاه
نقش مؤثر خانواده در ایجاد امنيت روانی در  ها را در این مسير دچار آسيب کندخانواده

فرزندان نقش بسزایی دارد. این امنيت با عشق و عاطفه خانواده نسبت به فرزندان ایجاد 
شدن یک نياز واقع موردعالقه واقعها خواستار محبت هستند درطور طبيعی انسانشود؛ بهمی

شود؛ فرزند نياز به محيطی سرشار از عشق و عالقه در بين اعضای برای فرد محسوب می
کسانی که عشق  فرزندان باید عشق و عاطفه را در خانواده تجربه کنند خانواده خود دارد.

ند که این امر مانع از شومند میهای حقيقی بهرهکنند از شادیواقعی را در خانواده تجربه می
ای سالم داشته باشيم شود. برای اینکه بتوانيم خانوادهسوی نيازهای کاذب میها بهگرایش آن

پزشکان روش روان کند، بازگردیموجه تغيير نمیهيچمرورزمان بهباید به مبانی انسانی که به
توان کودک را بارتی میدانند. به عمحروم کردن را روشی مورد تأیيد در تنبيه کودکان می

های تلویزیونی، رفتن به منزل دوستان یا خرید از یک سری امتيازات مثل تماشای برنامه
در هر خانه یک سری اصول کلی حاکم است که  کننده و... محروم کردوسایل خوشحال

امل ها آزادی کها پرهيز شود. در تربيت کودک بعضی از خانوادهوتفریط از آنباید از افراط
دانند ولی برخی دیگر سيستم استبدادی و قوانين زیاد و خشک و مطلق را به نفع کودک می

بهتر است در خانواده یک سری  کنند که هر دو روش اشتباه استبر کودک تحميل می
های آن خانواده وجود داشته باشد. همچنين اصول کلی و خط قرمزهایی براساس هنجاری

خواهند فرزندشان تربيت شود توافق و ثبات داشته باشند ی که میوالدین باید بر روی اصول
های تربيت کودک را به دو روان شناسان روش و بين پدر و مادر دو ساز ناهمگون زده نشود

کنند. تنبيه از نظر لغوی به معنی بيدار کردن، آگاهی دادن و دسته تنبيه و تشویق تقسيم می
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باشد. هدف از تنبيه تم برخوردهای تند است، میآنچه که در ذهن مساوی با ضرب و ش
وقت تنبيه به معنای خشم خود را فرونشاندن، تحقير اصالح، آگاهی دادن و هدایت است. هيچ

کنند خود را تخليه کردن و اذیت و آزار طرف مقابل نيست و هر جا والدین احساس می
زمانی که کودک رفتاری  نيست نشانند، این عمل به معنای تنبيهکرده و خشم خود را فرومی

از آن »برخالف هنجارهای موجود در خانه انجام دهد، پدر و مادر در حد کالمی با گفتن 
و « کار شما کار خوبی نيست»یا « از برخورد شما عصبانی هستم»، «رفتار شما ناراحت شدم

کمرنگ کنند و رویی کنند یا موقتاً ارتباط عاطفی صميمانه را در کنار آن اخمی کنند، ترش
شده، رفتار کودک مورد سرزنش قرار گيرد نه الزم است در زمان انجام کارهای گفته

االمکان نباید از تنبيه فيزیکی استفاده کرد درواقع باید موارد این نوع تنبيه شخصيت وی. حتی
نبيه زیاد نباشد؛ چرا که اگر رفتار کودک را دائماً سرزنش کرده یا به وی تذکر دهيم، اثر ت

شود از سرزنش شخصيت کودک و نسبت دادن صفات به والدین توصيه می شودکمرنگ می
زشت به وی پرهيز کنند. وی را توهين و مسخره نکنند، با کنایه و طعنه با کودک حرف 

تنبيه باید کامال متناسب با رفتار  ازحد از او انتقاد نکنند.نزنند. همچنين جلوی دیگران بيش
که نباید برای رفتاری که خيلی بد نيست تنبيه بدی در نظر بگيریم. طوریکودک باشد؛ به

همچنين علت تنبيه مشخص باشد و علت آن برای کودک توضيح داده شود. همچنين بين 
آسيب جسمی، افزایش خشونت،  تنبيه و رفتار کودک فاصله زمانی زیادی نباشد.

وشی، احتمال مشکالت پرخاشگری و لجاجت، افت تحصيلی و تا حدودی بهره ه
پزشکی مانند افسردگی، رفتارهای ضداجتماعی و وابستگی به مواد از عوارض تنبيه زیاد روان

های منفعل و وابسته و عدم پرورش نفس، ایجاد شخصيتهمچنين افت اعتمادبه کودک است
ی در بعض باشد.روحيه قاطعيت در کودک از دیگر عوارض تنبيه فيزیکی یا کالمی زیاد می

از موارد، رفتار منفی کودک را به روی خود نياورید که این روش در اوایل شروع آن رفتار 
شود در برخی مواقع بهتر است از روش تشویق استفاده کرد که یادآوری می کاربرد دارد.

های کالمی، رفتاری و خریدن هدیه و جایزه اعمال شود )کيهان به نقل از تواند به شکلمی
 (.1389،مجموعه اریک

احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندان های همچنين در رابطه با مؤلفه
مشخص شد که مصادیق محوری چون احترام به قوانين عمومی، آگاهی از حقوق و وظایف 

رسانی، دوستی و همدلی اجتماعی، خالقيت محوری در یاریمتقابل اجتماعی، احساس نوع
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تقابل در رشد اجتماعی در رابطه با امنيت همسو بوده است و ازخودگذشتگی در تعامل م
 همچنين همسو بود با تحقيق شاهسواری در رابطه با رشد اجتماعی که بيا داشته بود:

های نظران و دانشمندان حوزههای اوليه زندگی در طول تاریخ توسط صاحباهميت سال
شناسی مطالعات روان .ه استمشخص شد …شناسی، فلسفه ومختلف تعليم و تربيت، روان

گيری شخصيت، تربيت حواس و شکل گوید که بين سه تا شش سالگی، مرحلهکودک می
اجتماعی، رشد  -تربيت تخيل است. در این دوران، رشد کالمی، جسمی و حرکتی، عاطفی

 .شناختی و اخالقی و حتی رشد خالقيت، اهميت دوچندان دارد
برای یادگيری بسيار کنجکاو، مشتاق و خودجوش کودکان در دوره پيش از دبستان 

ها از حرکت و ابتکار به خرج دادن دهند. آنهستند و به امور تازه با عالقه فراوان پاسخ می
کنند و برای شناخت روز در انجام تکاليف خود استقالل بيشتری پيدا میبرند. روزبهلذت می

شوند. در چنين حالتی مل میکنند و خود وارد عوجو میمحيط اطراف خویش جست
راحتی به فراموشی ها را بهها و ناخوشیکنند و شکستکودکان، انرژی بسياری مصرف می

 گيرند.تر کارها را یاد میتر و ماهرانهحال راه و رسم انجام دقيقسپارند. درعينمی
ی دیگر هاکه در بعضی فعاليتکودکان در برخی ابتکارهای خود استقالل دارند درحالی

به مشارکت و همکاری دیگران احتياج دارند. در این ميان نقش مربيان و والدین بسيار حائز 
ها از کنجکاوی و ابتکار عمل کودک ابراز رضایت و که آناهميت است. درصورتی

کند اما اگر مربيان، والدین و خشنودی کنند، کودک برای انجام ابتکارهای بيشتر تالش می
تنها ترسو و هایی را برای کودکان مبتکر اعمال کنند، کودکان نهودیتآموزگاران محد

 .شوندشوند، بلکه دچار احساس گناه نيز میخجول می

های همراه باهمکاری ها و بازیتوانند زمينه فعاليتبا توجه به سير تحولی بازی، مربيان می
دوره دبستان از طریق ها به را برای کودکان فراهم کنند تا مقدمات آمادگی ورود آن

 .اجتماعی شدن و پذیرش گروهی ایجاد شود

توانند روش مربيان با شناختی که از فواید بازی در دوران پيش از دبستان دارند، می
رو، با اشاره به آثار و فواید مطلوب آموزشی خود را نيز براساس بازی تدارک ببينند. ازاین

ویکرد را برای دوره پيش از دبستان نشان داد و توان اهميت این ربازی برای کودکان می
توان از طریق بازی به رشد اجتماعی بيشتر در کودکان یاری اذعان داشت که چگونه می

 (.1391رساند )شاهسواری،
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دسته از عوامل  4طورکلی احساس امنيتی که موجب رشد اخالقی خانواده شود ناشی از به
آورند که عبارت هستند از: ارتباطات حلقوی پدید میاست که با تعامل متقابل این حس را 

رشد اخالقی مبتنی بر  امنيت خانواده نتيجه کارکرد سالم و منظم، خانوادگی امنيت آور،
مداری اجتماعی که در یک تعامل چندسویه و جندگانه تالش، اخالق و برنامه، تعهد و اخالق

ت روان است فراهم آید. در باب ی سالماست که موجبات امنيت روانی که همانا پایه
ارتباطات حلقوی خانوادگی امنيت آور باید نتيجتاً گفت که آماده ساختن افراد برای ایفای 

ها درباره رشد بشر و رو که انسانای نيست. ازآنهای خانوادگی امر تازهها و مسئوليتنقش
تنها ها نهند. این یادگيریزندگی خانوادگی دانش درونی ندارند، باید آن را از جایی بياموز

های درون خانواده پيشگيری کنند، بلکه ممکن است سبب ارتقای توانند از بروز آسيبمی
 کيفيت زندگی خانوادگی شوند

بعضی از این انتقاالت دانش تجربی طی رویدادهای طبيعی مانند بلوغ یا طی مراسم و 
ی در سطح خانواده آموزش داده ها به شکل غيررسمدهند، اما اغلب آنها رخ میآیين

ها و تعامالت خانواده را شوند. برای مثال، اعضای خانواده مشارکت و نظارت در فعاليتمی
دهند. در جوامع نسبتاً ساده و ابتدایی، خانواده قادر به ای غيرمستقيم آموزش میگونهبه

امع پيشرفته و صنعتی، ها با تغييرات جدید بود، ولی در جوآموزش اعضا در جهت انطباق آن
های نسل گذشته ضمن اینکه ها، آموزشبه دليل تغييرات سریع، پيشرفت فنّاوری و تغيير نقش

باشند. این تغييرات اجتماعی سریع و عدم پذیر نيستند، کافی و مناسب نيز نمیآسانی امکانبه
گردیده، درنتيجه، توانند سبب فشار بر افراد خانواده های الزم میانطباق دانش و مهارت

موجب گسستگی و یا مشکالت دیگر شوند همچنين در باب امنيت خانواده نتيجه کارکرد 
سالم و منظم باید گفت که الگوی تبادلی الگویی دقيق و روشن است و شامل عامل زمان و 

ر شود که ثابت نيستند و دهای تجربه میها، پارازیت و ميدانهای ارتباط مثل پيامسایر جنبه
های الگوهای قبلی را ندارد، بلکه دارای تنها ضعفکنند. الگوی تبادلی نهطول زمان تغيير می

شود که در ارتباطات ميان فردی، هميشه نقاط قوّت زیادی هم هست. در این الگو، بيان می
شود که ارتباطات ميان فردی پارازیت وجود دارد. در الگوی تبادلی، بر این نکته تأکيد می

 فرایند دائم التغيير است.یک 
گيرند یا هر ای پيام میفرستند و لحظهای پيام میدر الگوی تعاملی، طرفين ارتباط لحظه

« گيرنده»و نه کسی « فرستنده»دهند. در این الگو، نه کسی زمان انجام میطور همدو عمل را به
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فرایند ارتباط شرکت  دهندگانی هستند که به یک اندازه درچرا که هر دو نفر پيام ;است
دهندگان پيوسته زمان است. به دليل آنکه پيامها خودانگيخته و همآنکنند و غالباً شرکت می

خورند. گذارند، ارتباطات ميان فردی با الزام شدید اخالقی پيوند میبر یکدیگر تأثير می
 ;یگران شوندتوانند موجب تقویت یا تضعيف روحيه درفتارهای کالمی و غيرکالمی ما می

 توانند چنين حاالتی در ما ایجاد کنند.گونه که رفتارهای کالمی و غيرکالمی آنان میهمان
دانيم فردا ی شغلی را داریم و نمیی امنيت روانی برای ما غریبه نيست. وقتی دغدغهواژه

که کس دیگری جایگزین ما خواهد شد؛ وقتی پس از بازهم سر پست خود هستيم یا این
استرس در خواهيم محيطی آرام و بیگردیم و میفرسا به منزل برمیروز کاری طاقتیک 

های زیادی با جنگ اعصاب که در ترافيک و از بين ماشين فرما باشد؛ زمانیفضای خانه حکم
ها مصادیق عينی و آشکار اهميت وجود یا نبود که... همه اینرویم؛ وقتیبه محل کار می

شویم و این معه است. همه ما بدون امنيت روانی دچار دلهره و نگرانی میامنيت روانی در جا
مان دخيل است. به همين دلهره در رفتار و گفتارمان و درنتيجه در زندگی فردی و اجتماعی

خاطر قبل از هرچيز و هرکاری باید وجود و لزوم امنيت روانی را جدی بگيریم و ببينيم 
 .شودسرمنشأ آن به کجا ختم می

هرگونه سالمت یا عدم سالمت فضای خانه و خانواده، در بودن یا نبودن امنيت روانی در 
ایم؛ اگر بدون در نظر ی ما دوران کودکی خود را پشت سر گذراندهفرد مؤثر است. همه

شود، تنها به کودکی ها به ما تزریق میگرفتن اطالعات و اعتقادات که هرروز از سوی رسانه
چيزی باالتر از امنيت روانی و آسودگی خيالی خوبی خواهيم دید که هيچبه خود بپردازیم،

 .نيست که در کنار مادرانمان داشتيم

گاه و مأمنی قوی و مطمئن برایمان بود، اما او هم مثل فرزندان به هرچند پدر نيز تکيه
چيز هميشه زیرا باوجود مادر همه شد،خاطری نياز داشت که از سوی مادر تأمين می امنيت

ای هم داشته باشيم و بخواهيم پدر را فکرانهسر جای خودش بود. حتی اگر نگاه روشن
تر های فردی و اجتماعی مادر کنيم، بازهم نقش مادر پررنگجایگزین یا شریک مسئوليت

 .های او در مدیریت روانی و عاطفی خانواده بهتر از پدر استاست و قابليت

های اصلی ی هر اجتماعی است که پدر و مادر پایهدهندهی تشکيلی اوليهخانواده هسته
های فطری و رقيق تری دارند و قابليتپذیری بيشآن هستند. زنان به نسبت مردان انعطاف

 های بزرگ را به اتفاقات سطحی تبدیل کنند، بهگردد تا بتوانند غائلهها سبب میعاطفی آن
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توانند سالمت روانی جامعه دارند و با درایت خود میسزایی در همين خاطر زنان نقش به
 .های مختلف عبور دهند و فشارهای روانی را کنترل کنندخانواده را از بحران

مداری اجتماعی در رابطه با رشد اخالقی مبتنی بر تالش، اخالق و برنامه، تعهد و اخالق
رات محيط و اجتماع، تأثيرات گيریم که با پيشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغيينتيجه می

ها مدیران که گردانندگان شرکتها بر جامعه موردتوجه قرارگرفته است. از آنجائیشرکت
ها درقبال هستند و نظرات آنان تأثيرگذاراست. لذا توجه به اخالق مدیران نيز مسئول بودن آن

ه است. مکاتب های اخير بودجامعه تحت عنوان مسئوليت اجتماعی مدیران موردبحث سال
که عواملی محيطی تأثيرگذار بر اخالق و مسئوليت اجتماعی موجود در این زمينه و این

گيری اخالق و مسئوليت اجتماعی های اندازهباشد. در پایان روشمدیران چه مواردی می
آورده شده است ونيز اهم دالیل موافقت و مخالفت نسبت به این موضوع نيز فهرست وار 

ده است. انتخاب یک شق از ميان شقوق مختلف با توجه به تصميمات قبلی، بيان گردی
آید. ها و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل میهای مذهبی، سنتای، ارزشفشارهای لحظه

مسئوليت اخالقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که 
زمان با ارتقاء سطح زندگی توسعه اقتصادی همها را ملزم به رعایت اصول اخالقی و آن

نماید. همچنين مسئوليت اجتماعی ها در جامعه در سطح گسترده مینيروی کار و خانواده آن
بایست ضمن باشد که میها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع میشرکت

نيروی کار، اجتماع  های شغلی جهت توليد، مهارتهای مختلف موقعيتاحترام به فرهنگ
توان محدود و مشخص های روانی و فردی افراد را زمانی میویژگی  و دولت ایجاد نماید.

به روانشناسی و در سطح تحليل خرد ارزیابی کرد که این ميزان در ابعادی کوچک بوده و 
د؛ یابنای کالن مییک اقليت را در بر بگيرد؛ اما زمانی که مشکالت تسری یافته و وجهه

سازند، این موضوع عالوه بر نگاهی در قالب ها را درگير خود مییعنی اکثریتی از آدم
های شناسی روانی، نياز به فوریت و اولویتی در بررسیروانشناسی اجتماعی یا جامعه

 .تخصصی دارد

واسطه آمارهایی که دائماً در باب بحرانی سخن از خشونت و افسردگی در جامعه ایران، به
ترین مواردی است که شوند، یکی از مهمبحث سالمت روان در جامعه منتشر می بودن

 اندنظران و مسئولين متعددی بر آن صحه گذارده و در باب آن هشدار دادهتاکنون صاحب
بخشی از امنيت روانی ما از طریق روابط خانوادگی و بخشی دیگر از طریق جامعه و روابط 
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تنها برآورده روزگار کنونی ما این امنيت از سوی جامعه نه شود. دراجتماعی ما تأمين می
طورجدی در معرض آسيب قرار گرفته است. در این شرایط، نقش خانواده شود، بلکه بهنمی

تواند شود. داشتن روابط خانوادگی سالم و پایدار میتر میبرای ایجاد امنيت روانی پررنگ
 .مين امنيت روان ما باشدترین پایگاه برای تأترین و مستحکمامن

های زیر برای ایجاد چنين بستری در خانواده، کارگيری راهبا توجه به نتایج تحقيق به
 :تواند مؤثر باشدمی

مهارت گوش دادن فعال را تمرین کنيم. با گوش دادن فعال، احساس پذیرش و  .1
 .گيردشنيده شدن بين اعضای خانواده شکل می

اشتراک گذاشتن افکار و احساساتشان ترغيب کنيم. وقتی ما افراد خانواده را در به  .2
از سوی یکدیگر احساس پذیرش کنيم، حس بهتری نسبت به خود داشته و برای حل 

 .تر خواهيم بودمشکالتمان در بستر خانواده راحت

طور مثال حداقل یک وعده غذایی را برای یکدیگر در طی روز وقت بگذاریم. به .3
توانيم اتفاقات و تجربيات خود را با یکدیگر اده صرف کنيم. در این حين میبا تمام افراد خانو

 .در ميان گذاشته و باعث به وجود آمدن حس تعلق و اعتماد بين افراد خانواده شویم

های فرزند خود اختصاص دهيم. این امر به هایی را هرچند کوتاه به فعاليتزمان .4
 .کنددان کمک میبرقراری ارتباط مؤثر بين والدین و فرزن

حلی جای سرزنش او، به دنبال راههنگام بروز مشکل برای یکی از افراد خانواده، به .5
 .برای برطرف کردن آن باشيم

خطاهای یکدیگر را ببخشيم. به فرزندان خود بخشيده شدن و بخشش را در بستر  .6
 .خانواده بياموزیم
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. چاپ اول. تهران: انتشارات روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتی(. 1392دالور، علی ) 
 ویرایش.

 .7، صفحه 1389/9/8به تاریخ  19802روزنامه کيهان، به نقل از مجموعه اریک، شماره 
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چاپ اول.  .تأثير امنيت روانی در حقوق خانواده(. 1395صادقيان، محمد، رحمتی، وحيد. )
 تهران. نشر قانون باز.

-های شخصیکنندهبررسی کيفی نقش حمایت( 1397کاظميان، سميه، سيفی، مریم )
شاوره و . فرهنگ مذهابزده شهر سرپلاجتماعی بر احساس امنيت زنان باردار زلزله

 .36نهم، شماره درمانی. سالروان
. ترجمه سيامک نقش بندی درمانیخانواده(. 1996گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت. )

 (. تهران. نشر روان.1395)
 . چاپ اول. تهران. نشر ساواالن.های شخصيتنظریه (.1391گنجی، حمزه. )

 . تهران: کيهان.امنيت(. 1389موالزاده، حميد. )
(. تهران. 1395. ترجمه باقر ثنایی )درمانیخانواده و خانواده(. 1974مينوچين، سالوادور. )
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