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چکیده
جامعه سالم پيش از آنکه به آسایش نياز داشته باشد ،به امنيت ملی نيازمند است ،زیر ا در سایه امنيت و
آرامش است که هر کار خرد و کالن شدنی و دستیافتنی است .ازاینرو دغدغه امنيت در همه شاخههای
آن بهویژه امنيت روانی و آرامش جمعی ،مهمترین مسئوليت دولتها و خواسته ملتها و جوامع بشمار میرود
خانواده معرف چنين نظامی است که در آن اعضا بهصورت گروه سازمان دهیشده و یک کل را میسازند
که از مجموع یکایک اجزای آن فراتر است .کودکان در ابتدا ،هيچگونه تصوّر و دیدگاهی درباره خير و شرّ
امور ندارند و به همين دليل مسئول رفتار خود نيستند و عنصر اخالقی بهحساب نمی آیند و برای تبدیلشدن
به عنصر اخالقی باید یک فرایند تدریجی و پيچيده ای را طی کنند .این فرایند به دو عامل مهم «رشد
تواناییهای مادرزادی» و «یادگيری و تجربه بستگی دارد .مطالعه حاضر یک مطالعه کيفی و از نوع زمينهای
یا مبنایی است .گردآوری دادهها با استفاده از مصاحبههای نيمه ساختاریافته مطرحشده توسط پژوهشگر انجام
شد که نتيجتاً مشخص شد عواملی چون ارتباطات حلقوی خانوادگی امنيت آور ،امنيت خانواده نتيجه کارکرد
سالم و منظم ،رشد اخالقی مبتنی بر تالش ،اخالق و برنامه و امنيت خانواده نتيجه کارکرد سالم و منظم نقش
محوری در احساس امنيت و رشد فرزندان خانوادههای ایرانی دارند.
کلیدواژهها :احساس امنيت روانی ،خرده نظامهای خانواده ،فرآیند رشدی فرزندان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
جامعه سالم پيش از آن که به آسایش نياز داشته باشد ،به امنيت ملی 1نيازمند است ،زیرا در
سایه امنيت و آرامش است که هر کار خرد و کالن شدنی و دست یافتنی است .ازاینرو
دغدغه امنيت در همه شاخههای آن به ویژه امنيت روانی و آرامش جمعی ،مهم ترین مسئوليت
دولتها و خواسته ملتها و جوامع بشمار میرود .هرگونه تهدیدی نسبت به امنيت روانی
جامعه به معنا و مفهوم تهدید سالمت جامعه و نابودی و متالشی شدن همگرایی و انسجام و
درنهایت اساس انسانيت است؛ زیرا انسان پيش از آن که به شکم توجه داشته باشد ،نيازمند
امنيت روانی است .به یک معنا انسان ممکن است برای رهایی از گرسنگی و تشنگی تن به
خطر دهد و ا منيت جانی و مالی خویش را در معرض خطر قرار دهد ،ولی سلب امنيت روانی
به حذف انسانيت منجر می شود .دشمنان هر جامعه ای به سبب آگاهی از ارزش و اهميت
امنيت روانی جامعه می کوشند تا به تخریب آن دست یازند و با ایجاد بحرانهای گوناگون،
بستر مناسبی برای فروپاشی جامعه فراهم آورند .نویسنده در این نوشتار بر آن است تا دیدگاه
قرآن را درباره امنيت روانی جامعه بازخوانی کند .باهم این مطلب را از نظر میگذرانيم.
چيستی امنيت که حاصل و اسم مصدر است ،از واژه «أمن» گرفته شده است« .أمن» ضد ترس
و به گفته برخی نقيض آن است( .لسان العرب؛ ابن منظور؛ ذیل واژه امن) بنابراین امنيت به
معنای آرامش و نبود ترس و وحشت میباشد .امنيت اجتماعی هرچند در زیرمجموعه مفهوم
گسترده ای با عنوان امنيت انسانی قرار میگيرد ،ولی به عللی می توان گفت به معنای امنيت
انسانی است؛ زیرا امنيت اجتماعی زمانی تحقق مییابد که همه مجموعه امنيت انسانی تحقق
یابد .امنيت انسانی شامل امنيت روانی و فردی و اجتماعی و امنيت ملی و بينالمللی و اقتصادی
و سياسی و نظامی و امور دیگری می شود .بر این اساس نمی توان امنيت اجتماعی را در
محدوده امنيت اقتصادی و یا نظامی و یا روانی و مانند آن خالصه کرد .به سخن دیگر،
همان گونه که انسان موجود پيچيده و شگرفی است ،امنيت وی نيز از پيچيدگی خاص و
شگرفی برخوردار میباشد .این مسئله به ویژه در بخش امنيت روانی ،خود را بيشازپيش نشان
می دهد؛ زیرا روان آدمی تحت تأثير همه علل و عوامل درونی و بيرونی واکنش نشان میدهد
(هاوارد )20172،ازاین رو در بهداشت و سالمت روانی شخص و یا اجتماع باید به همه علل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و عوامل توجه خاص شود .امنيت ،واژه ای پيچيده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسيعی
برخوردار است .از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهم ترین مسائل بين
دولتها دربرگيرنده مفهوم امنيت است .فرهنگ لغت آکسفورد ،امنيت  securityرا چنين
معنا میکند« :رهایی از نگرانی ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنين معيارهایی قراردادی
برای تضمين ایمنی یک کشور ،شخص یا چيزی که از ارزشی برخوردار است ».در همين
راستا ،فرهنگ معين امنيت را «ایمن شدن ،بی بيمی و در امان بودن» معنا کرده است .از آن
هنگام که انسان برای بقا و تأمين معاش خود با وسایل ابتدایی و دست ساز به مقابله با عوامل
طبيعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی شدن ،سرعت و فنآوری رؤیای برتری بر
همنوعان و جهان پيرامون خود را از طریق وسایل پيشرفته نظامی و اتمی در سر میپروراند،
امنيت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فيزیکی همواره یکی از دغدغههای هميشگی او
بوده است .امنيت اجتماعی حوادث پس از جنگ سرد ،فروپاشی کمونيسم و جنگ جهانی
دوم و غالب شدن ادبيات و رویکرد آمریکایی در حوزه علوم سياسی و ا ست راتژیک جهان،
مفهوم امنيت ملی ) (National Securityرا در ادبيات سياسی اکثر کشورهای جهان
وارد کرد .متناسب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنيته و خارج شدن این
روابط از حالت های ساده اوليه که جنبه فيزیکی و محسوس داشت ،عوامل پنهان و
غيرفيزیکی امنيت در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی روزبهروز اهميت
بيشتری پيدا می کند .به همين دليل مقوله امنيت اجتماعی که مهم ترین مؤلفه تشکيلدهنده
امنيت ملی است در سالهای اخير در سطح ملی و بين المللی موردتوجه جدی قرار گرفته
است (مالزاده.)1389،
نظام یا سيستم شامل مجموعهای از عناصر یا مؤلفههاست که بهطور مستقيم یا غيرمستقيم
در یک شبکه علی با یکدیگر ارتباط داشته بهگونه ای که هریک بر دیگری تأثير و تأثر
دوجانبه دارد .در این حالت این اجزا یک کل یا نظام را تشکيل میدهند که چيزی بيش از
مجموع اجزای به هم وابسته آن است .خانواده معرف چنين نظامی است که در آن اعضا
بهصورت گروه سازماندهی شده و یک کل را می سازند که از مجموع یکایک اجزای آن
فراتر است (نقشبندی.)1395 ،
درک نحوه عمل نظامها در دو مفهوم ساختار و کليت نهفته است و خانواده نيز بهعنوان
یک نظام یا سيستم اجتماعی ،با قاعده و ساختارمند است؛ به این معنا که تعامل اعضای آن
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از الگوهای سازمان یافته و جا افتادهای تبعيت می کند که بر ساخت خانوادگی مبتنی است و
این الگوها هر شخص را قادر می سازند تا یاد بگيرد که در تبادلهای بين فردی درون خانواده
و یا خارج از آن چه چيزی برای او و دیگران مجاز است (ورن.)2014 1،
این الگوهای رفتاری شکل دهنده ساختار خانواده توسط یکسری قواعد ایجاد میشوند
که معموالً ناگفته بوده و کارکرد واحد خانواده را در قالب یک واحد ،مشخص و تنظيم
میکنند و به ثبات کارکرد و به ویژه عملکرد مطلوب آن کمک میرسانند (نقشبندی.)1395 ،
لذا قواعد و ساختار خانواده بيانگر ارزشهای آن خانواده است و نقشهای خانواده را با این
ارزشها هماهنگ می سازد و در همان حال برای روابط درون نظام خانوادگی نظم و وابستگی
به همراه میآورد.
این موضوع که تعامالت خانوادگی و ساختار خانواده از الگوها و قواعد معينی تبعيت
میکنند ،یکی از طالیهداران خانوادهدرمانی مطرح شد .او مالحظه نمود که زوجين در هنگام
ازدواج با چالشهایی مثل کسب درامد ،خانهداری ،مراودات اجتماعی ،وظایف مادر و پدری
و عشق ورزی مواجه میشوند .به نظر جکسون  )1965(2آنها حقوق و وظایف هر یک از
طرفين را کموبيش به وسيله تعيين قواعد و قوانين بين فردی در ارتباط با یکدیگر و با خارج
از خانواده بهصورت آشکار و یا ضمنی مشخص می کنند .این قواعد خانوادگی نحوه
طرحبندی رفتار اعضا را تعيين میکنند و به مرور به اصول حاکم بر زندگی و ساختار
خانوادگی مبدل می شوند و خطوط راهنمای الگوهای تعاملی آتی را فراهم میکنند.
بنابراین الگوهای تبادلی خانواده ،رفتار اعضای آن را تنظيم می کنند ولی قوامشان منوط
به دو مجموعه محدودیت است؛ قواعد عام یا همگانی و قواعد فردی یا شخصی (نقش بندی،
 .) 1395برخی از این قواعد که بهصورت تجویزی یا توصيفی نحوه الگوهای تبادلی افراد را
باهم شکل میدهند ،بهصورت آشکار و عينی بيان میشوند و بسياری از آنها به شکل ناگفته
و پنهان به مرورزمان و در ارتباطات اعضا با یکدیگر شکل گرفته و استنباط میشوند.
بنابر نظر متخصصان نظریهپرداز ساختار ی خانواده ،برای شناسایی و تغيير این ساختار از
طریق مشاهده کارکرد آن در طول زمان ،بر روی مؤلفههای زیر باید تمرکز کرد؛ اول کليت
نظام خانواده ،یعنی اینکه اعضا در قالب چه آرایههای خاصی که حاکم بر تبادل آنهاست،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باهم ارتباط دارند؟ این آرایهها اگرچه به وضوح ابراز یا حتی شناسایی نمیشوند ،ولی
درنهایت یک کل یعنی یک ساخت خانوادگی را به وجود میآورند و البته ماهيت این
ساختار از نظم و ترتيبی تبعيت می کند که با ماهيت فردی یکایک اعضا متفاوت است.
و دوم ،کارکرد بههم پيوسته خرده نظامهای فرعی در خانواده و نحوه عملکرد آنها در
ارتباط با یکدیگر چگونه است؟ زیرا خانواده کارکردهای اصلی خود را تا حدودی از طریق
سازمان یابی در قالب خرده نظام های فرعی خود که شامل خرده نظام همسران ،فرزندان و
والدینی است؛ و اغلب سازمانی مرتبهای و سلسله مراتبی دارند ،تحقق میبخشد .این خرده
نظامه ا توسط مرزها و قواعد عضویت خاصی مشخص شده و نقشهای اعضای آن را در
ارتباط با یکدیگر و سایر افراد خارج از این خرده نظام تعيين میکنند ،درواقع خرده نظامها
زیرمجموعه ای از خانواده هستند که در تعيين خط و سير کلی خانواده نقش محوری دارند
(آجيلی و بيگی.)1392،
کودکان در ابتدا ،هيچ گونه تصوّر و دیدگاهی درباره خير و شر امور ندارند و به همين
دليل مسئول رفتار خود نيستند و عنصر اخالقی بهحساب نمیآیند و برای تبدیلشدن به عنصر
اخالقی باید یک فرایند تدریجی و پيچيده ای را طی کنند .این فرایند به دو عامل مهم «رشد
تواناییهای مادرزادی» و « یادگيری و تجربه بستگی دارد؛ اما سؤال اساسی این است که این
فرایند چگونه صورت می گيرد؟ و آیا این فرایند از الگوی خاصی و مراحل رشد معينی
پيروی می کند؟ آیا آن الگو در تمام فرهنگها و زمانها مشابه و یکسان است؟ و سرانجام
اینکه ،هرکدام از عوامل رشد طبيعی و تواناییهای مادرزادی ،یادگيری و تجربه به چه ميزانی
در این فرایند رشد اخالقی مؤثرند؟
اینها سؤاالتی هستند که روان شناسان ـ که با رشد اخالق بهعنوان بخشی از رشد کودک
سروکار دارند ـ به آن پرداختهاند و با روشهای تحقيق علمی و تجربی و آزمونهای سنجش
ر شد اخالقی در پی پاسخ آنها میباشند (باهنر .)1388،طی نيمقرن گذشته روانشناسان
تحقيقات بسياری درباره رشد اخالق انجام دادهاند .اگر اخالق را بهعنوان مجموعهای از
قواعدی (اوامر ،نواهی) که رفتار انسان را کنترل می کند بدانيم ،رشد اخالق را می توان
فرایندی دانست که به سوی پذیرش این مجموعه قواعد حرکت میکند .طبيعی است که این
فرایند تحت تأثير عوامل رسشی و یادگيری است؛ بنابراین ،شامل یادگيری ،شناخت قواعد
و شناخت موقعيتهای اعمال قواعد می شود .نکته دیگر اینکه ،چنانچه بپذیریم مکاتب الهی
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و دیگر نظریهپردازان در حوزه ا خالق در تعریف اخالق به مجموعه ای از قواعد و هسته
مرکزی آن اتفاقنظر دارند ،ولی درباره منبع و سرچشمه آن و ویژگیهای آنها و نقش
اخالق و ميزان قدرت و نفوذ آن ،برداشت های متفاوتی ارائه شده است .همچنين بر اساس
دیدگاههای متفاوت درباره ماهيات انسان ،برداشتهای گوناگونی درباره رشد اخالق وجود
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
اخالق و فرایند تبدیل شدن کودک به یک عنصر اخالقی و بلوغ اخالقی و نيز مراحل و
مراتب رشد اخالق با پرسشهای فراوانی روبهروست .بدیهی است که هر نظریهپردازی بر
اساس دیدگاه نظری خود و ميزان تأکيدی که بر عوامل درونی یا بيرونی دارد به این پرسشها
پاسخ میدهد (کيتندن.)20101،
حمایت اجتماعی یک شبکه اجتماعی است که برای افراد منابع روانشناختی و
محسوسی را فراهم میکند تا بتواند با شرایط استرسزای زندگی و مشکالت روزانه کنار
بياید ،دریافت بازخورد مناسب و حمایت گرایانه از محيط و احساس شایستگی را ارتقاء
میبخشد و تحول گرایشهای فطری و خود نظم جویی را تسهيل مینماید )کاظميان و
سيفی)1397 ،
همان گونه که اشاره شد ،عواملی که موجب گردیده تا این نظریه تأکيد ویژهای بر نقش
تجربه و یادگيری در رشد اخالق داشته باشد ،مربوط به سنّت تجربهگرایانه تاریخ تفکّر غرب
است .این رویکرد در اصطالح وسيع تری اظهار میدارد که تمام معلومات و عقاید از تجربه
مشتق می شود و معلومات و آراء دیگران ضرورتاً باید بهعنوان مکتسبات افراد تلقّی شود .پس
امور مادرزادی کم وبيش منوط به پذیرش توانایی ارگانيزم در امر یادگيری است .این دیدگاه
بهطور خاص در تفکر انگلستان از اواخر قرن  17تشدید شد و در نظر اکثر علوم ،ازجمله
علوم اجتماعی ،غالب گردید .برعکس ،نظریههایی که رشد اخالق را بيشتر بهعنوان رشد
طبيعی تواناییهای مادرزادی تحليل میکنند ،مربوط به سنّت عقلگرایی میباشند که
معتقدند ذهن یا عقل انسان نقش مهمی در دانش بشر ایفا میکند .این نگرش در فرانسه و
آلمان و از زمان دکارت که تمام مفاهيم علم را در قرن  17تغيير داد ،رایج بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crittenden.P
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نظریه یادگيری اجتماعی شکلگيری اخالق را اکتساب قواعد و شکلهای رفتاری
میداند که از طرف محيط خارج بر فرد القا می شود .انسان در خالل فرایند یادگيری که در
آغاز توسط عوامل بيرونی پشتيبانی می شود ،بر اساس قانون پاداش و تنبيه مجبور است برخی
از قوانين را رعایت کند .زمانی آن قوانين کامل می شود که درونی شوند و افراد آن را
بهعنوان «قواعد خود» تلقّی کنند (وارن .)20141،جهانیشدن نظام سرمایهداری منجر به
گسترش ،نهادینه شدن و بازتوليد به ارزشهای فرهنگی  -اجتماعی این نظام در عرصه جهانی
شده که یکی از نتایج آن رسوخ و هنجار شدن مؤلفههای «زندگی روزمره» و «سبک زندگی »
براساس اصول و جامعه مطلوب نظام سرمایهداری است .بهعبارتدیگر ،نظام مذکور ،صرفاً
در یک مکانيسم توليد و ش يوه مدیریت اقتصاد جامعه ،تعریف و خالصه نمیشود ،بلکه بهمثابه
یک نظام فراگير ،شامل هستیشناسی ،معرفتشناسی ،انسان شناسی ،اقتصاد ،سياست ،امنيت
و نيز فرهنگ خاص و مطلوب خود است (آجيلی و بيگی.)1392،
خانواده اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سالمت و امنيت روانی است.
صاحبنظران روان شناسی و علوم تربيتی یکی از مهم ترین نهادهای مؤثر در تربيت و رفتار
آدمی را سازمان خانواده میدانند؛ زیرا محيط خانواده اولين و بادوام ترین عامل در تکوین
شخصيت کودکان و نوجوانان و زمينه ساز رشد جسمانی ،اخالقی ،اجتماعی ،عقالنی و
عاطفی آنان است .خانواده به دليل پایگاه عاطفی که دارد باید کودک و نوجوان را در پناه
خود گيرد و تجربيات و آمادگی های الزم را برای او تأمين نماید؛ ازاینرو شخصيت فرزند،
سالمت روانی و جسمانی او ،آینده تحصيلی ،شغلی ،اقتصادی ،سازگاری اجتماعی و
فرهنگی ،تشکيل خانواده او و غيره تحت تأثير خانواده قرار دارد .انحرافات خانواده ،عدم
سالمت روانی خانواده ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی خانواده ازلحاظ تأثيری که روی
اعضاء خود دارند ،جامعه را تحت تأثير قرار میدهند .افراد پرورش یافته در خانواده وارد
اجتماع میشوند و ویژگیهای سالم یا ناس الم خود را که در خانواده دریافت کردهاند ،وارد
اجتماع میکنند .ازاین جهت سالمت یک جامعه به سالمت خانوادههای آن وابسته است.
(گازت.)2017،
حال ما به دنبال آن هستيم که دریابيم چه مؤلفههایی موجب احساس امنيت روانی در
خانوادهها است و از طرفی متوجه شویم که این مؤلفهها در چه ساختاری و چگونه موجبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thomas E. Wern
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آسيب احتمالی به خانواده و بهخصوص خرده نظامهایش بوده است و از طرفی چه تأثير
همگون یا ناهمگونی در ابعاد رشدی اخالقی و اجتماعی فرزندان خواهد داشت.
بنابراین این سؤاالت مطرح است که:
مؤلفههای احساس امنيت روانی خانوادههای ا یرانی چيست؟
مؤلفههای احساس امنيت روانی مؤثر در خرده نظامهای خانواده چه هستند؟
مؤلفه های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندان چه هستند؟
مؤلفه های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندان چه هستند؟

روش پژوهش
مطالعه حاضر یک مطالعه کيفی و از نوع زمينهای 1یا مبنایی است که به بررسی مؤلفههای
مؤثر در احساس امنيت روانی خانوادههای ایرانی و آسيب شناسی آن در خرده نظامهای
خانواده و فرآیند رشدی فرزندان میپردازد .گردآوری دادهها با استفاده از مصاحبههای نيمه
ساختاریافته مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد .مکالمات افراد بر روی فایل صوتی ضبط
سپس بر روی کاغذ پياده شد .جهت تجزیه وتحليل این مطالعه از روش سيستماتيک اشتراوس
و کربين  ) 1998(2استفاده شد که شامل کدگذاری مفاهيم و شکل دادن به یک نظریه است.
منظور از کدگذاری فنونی هستند که اشتراوس و کربين ( )1998پيشنهاد کردهاند و شامل
خرد کردن دادههای برآمده از مصاحبه و یادداشتهای ایجاد مقولهها و مفاهيم و در کنار
هم قرار دادن مقولهها به شکلی است که به وضوح ارتباط بين مقولهها باهمدیگر را توجيه
کند .پيش از آغاز کدگذاری ،مصاحبههای ضبطشده بهصورت جزءبه جزء روی کاغذ پياده
شده و کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام می شد .کدبندی و تعيين طبقات توسط محقق
انجام میشد .محيط مصاحبه در منازل بود .مصاحبهها در اتاقی خلوت ،بهطوریکه حریم
افراد رعایت می شد ،صورت گرفت .طول هر مصاحبه بسته به شرایط شرکتکنندگان از 35
دقيقه تا  50دق يقه متغير بود .ازجمله مالحظات اخالقی رعایت شده در این مطالعه -1 ،رعایت
اصل رازداری  -2رعایت اصل رضایت آگاهانه  -3رعایت اصل عدم ضرر رسانی به
مراجعين و نبود هرگونه آسيب احتمالی در مطالعه  -4تأکيد بر حفظ هویت و حریم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grande teaory
2. Straus & Corbin
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خصوصی مصاحبهشوندگان  -5اولویت قرار دادن خواسته مصاحبه شوندگان در زمينه زمان
و مکان مصاحبه (دالور.)1392،

یافتهها
در قالب  4محور یافتههای ما قرار گرفتند که عبارت هستند از:
مؤلفههای احساس امنيت روانی خانوادههای ایرانیمؤلفههای احساس امنيت روانی مؤثر در خرده نظامهای خانوادهمؤلفههای احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندانمؤلفه های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندانجدول  .1مؤلفه های احساس امنیت روانی خانوادههای ایرانی
کدهای باز

شماره

کدهای محوری

کد انتخابی

 تعامل والدین با یکدیگر تشریک مساعی والدین با یکدیگر1

-تعامل فرزندان با یکدیگر

احساس امنيت روانی درون خانوادگی

 تشریک مساعی فرزندان با یکدیگر -تشریک مساعی والد فرزندی

2

یکدیگر

احساس امنيت روانی بين خانوادگی

 تعامل بين نسلی فرزندان با یکدیگر تشریک مساعی بين نسلی والد فرزندیانتقال تعامل درون خانوادگی به اجتماع-انتقال تعامل بين نسلی به اجتماع

احساس امنيت روانی برون خانوادگی

انتقال تعامل بين فرزندی به همساالن4

 تعامل بزرگان فاميل با یکدیگر -تعامل همنسالن با یکدیگر

احساس امنيت روانی بين فاميلی (خانواده
بزرگ)

امنيت ناشی از نزدیکی فکری5

امنيت ناشی از حضور جسمی-امنيت ناشی از پاسخگویی

احساس امنيت فردی وابسته به خانواده

ارتباطات حلقوی خانوادگی امنيت آور

 تعامل بين نسلی والدین با یکدیگر -تشریک مساعی بين نسلی والدین با
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جد.ل  .2مؤلفه های احساس امنیت روانی مؤثر در خرده نظامهای خانواده
شماره

کدهای باز

کدهای محوری

کد انتخابی

 تصميمات والدین مقدم بر فرزندان1

-تصميمگيری تعاملی

احساس امنيت اقتضایی و مطابق

-احترام نسبت به فرزند ارشد

سلسلهمراتب

 -تقسيم مسئوليت عملياتی مبتنی بر سن

2

-مرزهای شفاف بين فرزندان

احساس امنيت مرزها از نوع کامالً

 -مرزهای شفاف بين والدین و فرزندان

مشخص

 مرزهای منعطف بين خرده نظامها همکاری در امور جاری خانواده3

 -همکاری در بحران ها بين خرد نظامها

احساس امنيت مبتنی بر تبانی باثبات

 تعامالت دوسویه و چند سویهفهم متقابل والد هم جنس و فرزندفهم متقابل والد غير هم جنس و فرزند4

در ميان گذاشتن اضطرابهای فردی -در ميان گذاشتن اضطرابهای بين فردی

احساس امنيت بين اعضای خانواده
هستهای

 حس امنيت در تعامل نزدیک5

 حضور شخص سوم موجب امنيت -حضورشی سوم موجب امنيت

احساس امنيت مبتنی بر مثلثها

امنيت خانواده نتيجه کارکرد سالم و منظم

 -مرزهای شفاف بين والدین
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جدول  .3مؤلفه های احساس امنیت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندان
شماره

کدهای باز

کد انتخابی

کدهای محوری

واگذاری مسئوليت به فرزند1

واگذاری تکاليف به فرزند-عدم واکاوی حوزههای شخصی

اعتماد متقابل و مستمر

 طرح سؤال به جای بحث -تعامالت چرخشی و همگون گفتاری

رشد اخالقی مبتنی بر تالش ،اخالق و برنامه

2

-گفتوگوی از پيش تعيينشده

گفتوگوی منظم

استفاده از بارش فکری3

 -طرح ریزی در برخورد با مسائل

برخورد با بحرانها بهصورت چالش و

-بهره مندی از راه های گوناگون در مسائل

نه مصيبت و مشکل

 تقویت حس اميد مددجویی از خداوند4

 مددجویی از ائمه اطهار -مددجویی از روح درگذشتگان

رعایت اصول اخالق معنوی و دینی

وابستگی به امور متافيزیکیاعتقاد به قوانين جاری کشور5

 حس نوع دوستی -حس تعاون و همکاری

رعایت اصول اخالق عمومی و عرفی

 -حس مراعات حقوق شهروندان

جدول  .4مؤلفه های احساس امنیت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندان
شماره

کدهای باز

کدهای محوری

کد انتخابی

احترام به قوانين قضائی1

-احترام به قانون اساسی

احترام به قوانين عمومی

-احترام به حق حيات دیگران

تعهد و اخالقمداری

آگاهی از حقوق خود2

 -آگاهی از حقوق خانواده

آگاهی از حقوق و وظایف

 -آگاهی از حقوق اجتماع

متقابل اجتماعی

 -آگاهی از حقوق هم نوعان

اجتماعی
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 دید مسائل از نگاه دیگران3

 -حس یاریرسانی

احساس نوع دوستی و همدلی

 حس وطندوستی و شهر دوستی بارش مغزی در حل مسائل خود و4

دیگری
-امتحان راههای تجربه نشده

اجتماعی
خالقيت محوری در
یاریرسانی

 ترجيح تمایل دیگری بر خود5

 -درک تمایالت دیگران

ازخودگذشتگی در تعامل

 -تعویق نيازهای شخصی

متقابل

 -تعجيل نياز و خواست دیگران

بحث و نتیجهگیری
در تحليل یافتهها همچنان که مؤلفههای احساس امنيت روانی خانوادههای ایرانی نشان داده
است عواملی چون احساس امنيت روانی درون خانوادگی ،احساس امنيت روانی بين
خانوادگی ،احساس امنيت روانی برون خانوادگی ،احساس امنيت روانی بين فاميلی (خانواده
بزرگ) ،احساس امنيت وابسته به خانواده درواقع مؤلفههای اصلی احساس امنيت درون
خانواده های ایرانی هستند گویی که این احساس امنيت در زیر مصداقهایی خرد شده است
که خود آن مصداق ها نيز تشکيل شده است از مجموعه تعامالت و تشریک مساعی که در
یک ساحت فردی و گاه در ساختی بين فردی و اجتماعی اتفاق افتاده چنانچه با تحقيقاتی
نيز همسو بوده که بيان داشتهاند مسائل ذیل را:
مشکالتی که امروزه بسياری از جوامع با آن روبرو هستند و جزئی از بزرگ ترین
دغدغههای آنها محسوب میشود آسيبهای روانی وارده بر خانواده بهعنوانی اساسی ترین
و مهم ترین جزء هر جامعه است .هرگونه آسيب و خدشه به این نهاد مهم خسارات
جبرانناپذیری را به جامعه وارد مینماید .لذا این مهم میطلبد که با شناخت تمامی نقاط
ضعف و قوت این کانون حياتی آن را در برابر هرگونه بيماری و آسيبی واکسينه نمود و
راه کارهای مناسب آن را به دست آورد .در این مجال بر آن است تا با بررسی عواملی که
بهصورت مستقيم د ر ایجاد یک محيط سالم پویا و پرنشاط در خانواده تأثيرگذار است آشنا
شده و چگونگی اجرا ی آن عوامل در کانون خانواده بررسی گردد .در اهميت موضوع همين
بس که قرآن شریف به کرات در مورد تک تک افراد تشکيلدهنده این نهاد مهم دستورالعمل
ارائه نموده است و از انسانها خوا سته تا با رعایت این آداب و متخلق شدن به اخالق ذکرشده
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نهادی عالی و سرشار از صفات حسنه تشکيل و راه را برای رسيدن به هدف عالی خلقت که
عبودیت حق تعالی است سوق دهد .در قرآن شریف عواملی را که نياز است در خانواده
موردتوجه قرار داده شود را با تعيين یک مدیر و رهبر برای آن ذکر نموده است و در سوره
نساء آیه  34فرموده است ،می توان از این آیه نتيجه گرفت که این کانون مهم و حساس را
باید یک فرد رهبری کند و مرد را به واسطه شرایط خاص؛ بهعنوان سرپرست و قوام آن
معرفی نموده است تا زن در خانواده بتواند با خاطری آسوده به امر خطير و مهم تربيت
فرزندان و کانون مهر و عاطفه برای سایر اعضاء خانواده قرار گيرد .در روش و سيره اولياء
الهی نيز می بينيم که حضرت محمد (ص) خاتم پيامبران نيز در تفکيک وظایف منزل بين
حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) کارهای بيرون خانه که نيازمند جهد بيشتر و خشونت
بيشت ر هست را به حضرت علی (ع) واگذار مینماید و کارهای درون منزل که قطعاً تعامل و
تربيت فرزندان نيز در آن مستتر است را به حضرت فاطمه (س) میسپارد .درصورتیکه به
این تفکيک وظایف توجه نگردد و جایگاه مرد و زن در خانه دچار تغيير گردد خانواده را
دچار اختالالت فراوانی مینماید که در بخش آسيبهای خانواده مفصالً بدان اشاره خواهد
شد( .صادقيان و رحمتی.)1395،
کسب مبانی قدرت در خانواده موجب میشود افراد به سادگی در مقابل آسيبهای
بيرونی از خود محافظت کنند اما اگر این مبانی به فرزندان آموزش داده نشود در سنين باالتر
که از خانواده جدا می شوند با عدم امنيت در جامعه مواجه خواهند شد .اگر کودکان آرامشی
را که الزمه یک خانواده سالم است در محيط خانه کسب نکنند مبانی قدرت در وجود آنها
متزلزل میشود.
افرادی احساس ضعف و ناتوانی میکنند که اعتمادبهنفس پایينی دارند بر همين اساس
قدرت برخورد با مسائل و آسيبهای اجتماعی در این افراد تضعيف میشود .خانوادهها باید
احساس امنيت روانی را در سنين پایين در فرزندان خود ایجاد کنند و به مسئله «فرزندپروری »
توجه بيشتری داشته باشند .مادران و پدران برای موفقيت در ایجاد امنيت در فرزندان خود
باید آموزشهای الزم را کسب کنند بهطوری که خود احساس امنيت بيرونی و اجتماعی
کافی را داشته باشند .خانواده هایی که اطالعات کاملی در زمينه تربيت فرزند ندارند
نمی توانند در امر «فرزندپروری» موفق عمل کنند؛ همچنين استفاده از تجربيات افراد ناآگاه
خطرناک است زیرا پيشنهادهای نادرست ممکن است خانوادهها را در این مسير دچار آسيب
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کند .نقش مؤثر خانواده در ایجاد امنيت روانی در فرزندان نقش بسزایی دارد .این امنيت با
عشق و عاطفه خانواده نسبت به فرزندان ایجاد میشود؛ بهطور طبيعی انسانها خواستار محبت
هستند درواقع موردعالقه واقعشدن یک نياز برای فرد محسوب می شود؛ فرزند نياز به محيطی
سرشار از عشق و عالقه در بين اعضای خانواده خود دارد .فرزندان باید عشق و عاطفه را در
خانواده تجربه کنند .کسانی که عشق واقعی را در خانواده تجربه میکنند از شادیهای
حقيقی بهرهمند می شوند که این امر مانع از گرایش آنها به سوی نيازهای کاذب میشود.
برای اینکه بتوانيم خانواده ای سالم داشته باشيم باید به مبانی انسانی که بهمرورزمان بههيچ وجه
تغيير نمیکند ،بازگردیم .روانپزشکان روش محروم کردن را روشی مورد تأیيد در تنبيه
کودکان میدانند .به عبارتی می توان کودک را از یک سری امتيازات مثل تماشای برنامههای
تلویزیونی ،رفتن به منزل دوستان یا خرید وسایل خوشحالکننده و ...محروم کرد.
در هر خانه یک سری اصول کلی حاکم است که باید از افراط وتفریط از آنها پرهيز
شود .در تربيت کودک بعضی از خانوادهها آزادی کامل و مطلق را به نفع کودک میدانند
ولی برخی دیگر سيستم استبدادی و قوانين زیاد و خشک بر کودک تحميل میکنند که هر
دو روش اشتباه است (وارن.)2014،
همچنين مؤلفههای احساس امنيت روانی مؤثر در خرده نظامهای خانواده چنانچه مشخص
شد حول محورهایی چون احساس امنيت اقتضایی و مطابق سلسلهمراتب ،احساس امنيت
مرزها از نوع کامالً مشخص ،احساس امنيت مبتنی بر تبانی باثبات ،احساس امنيت بين اعضای
خانواده هسته ای؛ احساس امنيت مبتنی بر مثلثها را در بر گرفته است که همسو با مفرضههای
نظریهپرداز ساختاری خانواده میباشد که میگوید برای شناسایی و تغيير این ساختار از طریق
مشاهده کارکرد آن در طول زمان ،بر روی مؤلفه های زیر باید تمرکز کرد؛ اولين آن کليت
نظام خانواده است ،یعنی اعضا در قالب چه آرایههای خاصی که حاکم بر تبادل آنهاست،
باهم ارتباط دارند؟ این آرایهها اگرچه به وضوح ابراز یا حتی شناسایی نمیشوند ،ولی
درنهایت یک کل یعنی یک ساخت خانوادگی را به وجود میآورند .البته ماهيت این ساختار
از نظم و ترتيبی تبعيت می کند که با ماهيت فردی یکایک اعضا متفاوت است؛ و دوم،
کارکرد بههمپيوسته خرده نظامهای فرعی در خانواده و نحوه عملکرد آنها در ارتباط با
یکدیگر چگونه است؟ زی را خانواده کارکردهای اصلی خود را تا حدودی از طریق
سازمان یابی در قالب خرده نظام های فرعی خود که شامل خرده نظام همسران ،فرزندان و
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والدینی است؛ و اغلب سازمانی مرتبهای و سلسله مراتبی دارند ،تحقق میبخشد .این خرده
نظامها توسط مرزها و قواعد عضویت خاصی مشخص شده و نقشهای اعضای آن را در
ارتباط با یکدیگر و سایر افراد خارج از این خرده نظام تعيين میکنند ،درواقع خرده نظامها
زیرمجموعه ای از خانواده هستند که در تعيين خط و سير کلی خانواده نقش محوری دارند.
ولی از آنجا که بسياری از صور تعامالت اجتماعی و ارتباطات بين فردی بهصورت عام
و قواعد شکلدهنده الگوهای تبادلی درون نظام خانواده بهصورت خاص ،بهصورت ضمنی
و گاهاً نمادین ایجاد می شوند ،بررسی فرایند و نحوه شکلگيری آن در نهاد خانواده از
اهميت باالیی برخوردار میشود .زوجين در هنگام ازدواج با چالشهایی مثل کسب درامد،
خانهداری ،مراودات اجتماعی ،وظایف مادر و پدری و عشق ورزی مواجه میشوند .به نظر
جکسون آنها حقوق و وظایف هر یک از طرفين را کموبيش به وسيله تعيين قواعد و قوانين
بين فردی در ارتباط با یکدیگر و با خارج از خانواده بهصورت آشکار و یا ضمنی مشخص
میکنند .این قواعد خانوادگی نحوه طرحبندی رفتار اعضا را تعيين میکنند و بهمرور به
اصول حاکم بر زندگی و ساختار خانوادگی مبدل می شوند و خطوط راهنمای الگوهای
تعاملی آتی را فراهم میکنند.
اما در رابطه با مؤلفه های احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اخالقی فرزندان چنانچه
مشخص شد زیر مؤلفههایی چون اعتماد متقابل و مستمر ،گفت وگوی منظم ،برخورد با
بحرانها به صورت چالش و نه مصيبت و مشکل ،رعایت اصول اخالق معنوی و دینی ،رعایت
اصول اخالق عمومی و عرفی پایه و اساس امنيت اخالقی فرزندان است و با نتایج تحقيق
مقاالت کيهان که چکيدهای از مجموعه ت حقيقات غرب بوده همسو است که بيان داشته
است:
نبود آرامش و امنيت عاطفی و روانی بين اعضای خانواده به خصوص بين والدین با
فرزندان از عمده ترین مشکالت خانوادههاست .خانواده محور اساسی در تربيت فرزندان
است .خانواده در ایجاد بنای قدرت در فرد نقش پررنگی دارد بهگونهای که اگر قدرتهای
موجود در افراد توسط خانواده به نحو شایسته ای ،پرورش نيابد فرزندان در آینده دچار
اختالالت رفتاری میشوند کسب مبانی قدرت در خانواده موجب میشود افراد بهسادگی
در مقابل آسيب های بيرونی از خود محافظت کنند اما اگر این مبانی به فرزندان آموزش داده
نشود در سنين باالتر که از خانواده جدا می شوند با عدم امنيت در جامعه مواجه خواهند
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شد .اگر کودکان آرامشی را که الزمه یک خانواده سالم است در محيط خانه کسب نکنند
مبانی قدرت در وجود آنها متزلزل میشود افراد احساس ضعف و ناتوانی میکنند که
اعتمادبهنفس پا یينی دارند بر همين اساس قدرت برخورد با مسائل و آسيبهای اجتماعی در
این افراد تضعيف میشود .خانواده ها باید احساس امنيت روانی را در سنين پایين در فرزندان
خود ایجاد کنند و به مسئله «فرزندپروری» توجه بيشتری داشته باشند .مادران و پدران برای
موفقيت در ایجاد امن يت در فرزندان خود باید آموزشهای الزم را کسب کنند بهطوری که
خود احساس امنيت بيرونی و اجتماعی کافی را داشته باشند خانوادههایی که اطالعات کاملی
در زمينه تربيت فرزند ندارند نمی توانند در امر «فرزندپروری» موفق عمل کنند؛ همچنين
استفاده از تجربيات افراد ناآگاه خطرناک است زیرا پيشنهادهای نادرست ممکن است
خانوادهها را در این مسير دچار آسيب کند نقش مؤثر خانواده در ایجاد امنيت روانی در
فرزندان نقش بسزایی دارد .این امنيت با عشق و عاطفه خانواده نسبت به فرزندان ایجاد
میشود؛ بهطور طبيعی انسانها خواستار محبت هستند در واقع موردعالقه واقعشدن یک نياز
برای فرد محسوب می شود؛ فرزند نياز به محيطی سرشار از عشق و عالقه در بين اعضای
خانواده خود دارد .فرزندان باید عشق و عاطفه را در خانواده تجربه کنند کسانی که عشق
واقعی را در خانواده تجربه میکنند از شادیهای حقيقی بهرهمند میشوند که این امر مانع از
گرایش آنها به سوی نيازهای کاذب می شود .برای اینکه بتوانيم خانوادهای سالم داشته باشيم
باید به مبانی انسانی که بهمرورزمان بههيچ وجه تغيير نمیکند ،بازگردیم روانپزشکان روش
محروم کردن را روشی مورد تأیيد در تنبيه کودکان میدانند .به ع بارتی می توان کودک را
از یک سری امتيازات مثل تماشای برنامه های تلویزیونی ،رفتن به منزل دوستان یا خرید
وسایل خوشحالکننده و ...محروم کرد در هر خانه یک سری اصول کلی حاکم است که
باید از افراط وتفریط از آنها پرهيز شود .در تربيت کودک بعضی از خانوادهها آزادی کامل
و مطلق را به نفع کودک می دانند ولی برخی دیگر سيستم استبدادی و قوانين زیاد و خشک
بر کودک تحميل می کنند که هر دو روش اشتباه است بهتر است در خانواده یک سری
اصول کلی و خط قرمزهایی براساس هنجاریهای آن خانواده وجود داشته باشد .همچنين
والدین باید بر روی اصولی که می خواهند فرزندشان تربيت شود توافق و ثبات داشته باشند
و بين پدر و مادر دو ساز ناهمگون زده نشود روان شناسان روشهای تربيت کودک را به دو
دسته تنبيه و تشویق تقسيم می کنند .تنبيه از نظر لغوی به معنی بيدار کردن ،آگاهی دادن و
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آنچه که در ذهن مساوی با ضرب و ش تم برخوردهای تند است ،میباشد .هدف از تنبيه
اصالح ،آگاهی دادن و هدایت است .هيچ وقت تنبيه به معنای خشم خود را فرونشاندن ،تحقير
کردن و اذیت و آزار طرف مقابل نيست و هر جا والدین احساس میکنند خود را تخليه
کرده و خشم خود را فرومینشانند ،این عمل به معنای تنبيه نيست زمانی که کودک رفتاری
برخالف هنجارهای موجود در خانه انجام دهد ،پدر و مادر در حد کالمی با گفتن «از آن
رفتار شما ناراحت شدم» « ،از برخورد شما عصبانی هستم» یا «کار شما کار خوبی نيست» و
در کنار آن اخمی کنند ،ترشرویی کنند یا موقتاً ارتباط عاطفی صميمانه را کمرنگ کنند و
الزم است در زمان انجام کارهای گفته شده ،رفتار کودک مورد سرزنش قرار گيرد نه
شخصيت وی .حتی االمکان نباید از تنبيه فيزیکی استفاده کرد درواقع باید موارد این نوع تنبيه
زیاد نباشد؛ چرا که اگر رفتار کودک را دائماً سرزنش کرده یا به وی تذکر دهيم ،اثر ت نبيه
کمرنگ میشود به والدین توصيه می شود از سرزنش شخصيت کودک و نسبت دادن صفات
زشت به وی پرهيز کنند .وی را توهين و مسخره نکنند ،با کنایه و طعنه با کودک حرف
نزنند .همچنين جلوی دیگران بيش ازحد از او انتقاد نکنند .تنبيه باید کامال متناسب با رفتار
کودک باشد؛ بهطوری که نباید برای رفتاری که خيلی بد نيست تنبيه بدی در نظر بگيریم.
همچنين علت تنبيه مشخص باشد و علت آن برای کودک توضيح داده شود .همچنين بين
تنبيه و رفتار کودک فاصله زمانی زیادی نباشد .آسيب جسمی ،افزایش خشونت،
پرخاشگری و لجاجت ،افت تحصيلی و تا حدودی بهره هوشی ،احتمال مشکالت
روان پزشکی مانند افسردگی ،رفتارهای ضداجتماعی و وابستگی به مواد از عوارض تنبيه زیاد
کودک است همچنين افت اعتمادبهنفس ،ایجاد شخصيتهای منفعل و وابسته و عدم پرورش
روحيه قاطعيت در کودک از دیگر عوارض تنبيه فيزیکی یا کالمی زیاد میباشد .در بعض ی
از موارد ،رفتار منفی کودک را به روی خود نياورید که این روش در اوایل شروع آن رفتار
کاربرد دارد .یادآوری می شود در برخی مواقع بهتر است از روش تشویق استفاده کرد که
می تواند به شکل های کالمی ،رفتاری و خریدن هدیه و جایزه اعمال شود (کيهان به نقل از
مجموعه اریک.)1389،
همچنين در رابطه با مؤلفههای احساس امنيت روانی مؤثر در رشد اجتماعی فرزندان
مشخص شد که مصادیق محوری چون احترام به قوانين عمومی ،آگاهی از حقوق و وظایف
متقابل اجتماعی ،احساس نوعدوستی و همدلی اجتماعی ،خالقيت محوری در یاریرسانی،
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ازخودگذشتگی در تعامل م تقابل در رشد اجتماعی در رابطه با امنيت همسو بوده است و
همچنين همسو بود با تحقيق شاهسواری در رابطه با رشد اجتماعی که بيا داشته بود:
اهميت سالهای اوليه زندگی در طول تاریخ توسط صاحبنظران و دانشمندان حوزههای

مختلف تعليم و تربيت ،روانشناسی ،فلسفه و… مشخص شده است .مطالعات روانشناسی
کودک میگوید که بين سه تا شش سالگی ،مرحله شکلگيری شخصيت ،تربيت حواس و
تربيت تخيل است .در این دوران ،رشد کالمی ،جسمی و حرکتی ،عاطفی -اجتماعی ،رشد
شناختی و اخالقی و حتی رشد خالقيت ،اهميت دوچندان دارد.
کودکان در دوره پيش از دبستان برای یادگيری بسيار کنجکاو ،مشتاق و خودجوش
هستند و به امور تازه با عالقه فراوان پاسخ میدهند .آنها از حرکت و ابتکار به خرج دادن
لذت میبرند .روزبهروز در انجام تکاليف خود استقالل بيشتری پيدا میکنند و برای شناخت
محيط اطراف خویش جست وجو میکنند و خود وارد عمل می شوند .در چنين حالتی
کودکان ،انرژی بسياری مصرف میکنند و شکستها و ناخوشیها را بهراحتی به فراموشی
میسپارند .درعين حال راه و رسم انجام دقيق تر و ماهرانه تر کارها را یاد میگيرند.
کودکان در برخی ابتکارهای خود استقالل دارند درحالیکه در بعضی فعاليتهای دیگر
به مشارکت و همکاری دیگران احتياج دارند .در این ميان نقش مربيان و والدین بسيار حائز
اهميت است .درصورتیکه آن ها از کنجکاوی و ابتکار عمل کودک ابراز رضایت و
خشنودی کنند ،کودک برای انجام ابتکارهای بيشتر تالش می کند اما اگر مربيان ،والدین و
آموزگاران محد ودیتهایی را برای کودکان مبتکر اعمال کنند ،کودکان نه تنها ترسو و
خجول می شوند ،بلکه دچار احساس گناه نيز میشوند.
با توجه به سير تحولی بازی ،مربيان می توانند زمينه فعاليتها و بازیهای همراه باهمکاری
را برای کودکان فراهم کنند تا مقدمات آمادگی ورود آنها به دوره دبستان از طریق
اجتماعی شدن و پذیرش گروهی ایجاد شود.
مربيان با شناختی که از فواید بازی در دوران پيش از دبستان دارند ،می توانند روش
آموزشی خود را نيز براساس بازی تدارک ببينند .ازاینرو ،با اشاره به آثار و فواید مطلوب
بازی برای کودکان می توان اهميت این ر ویکرد را برای دوره پيش از دبستان نشان داد و
اذعان داشت که چگونه می توان از طریق بازی به رشد اجتماعی بيشتر در کودکان یاری
رساند (شاهسواری.)1391،
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به طورکلی احساس امنيتی که موجب رشد اخالقی خانواده شود ناشی از  4دسته از عوامل
است که با تعامل متقابل این حس را پدید میآورند که عبارت هستند از :ارتباطات حلقوی
خانوادگی امنيت آور ،امنيت خانواده نتيجه کارکرد سالم و منظم ،رشد اخالقی مبتنی بر
تالش ،اخالق و برنامه ،تعهد و اخالق مداری اجتماعی که در یک تعامل چندسویه و جندگانه
است که موجبات امنيت روانی که همانا پایهی سالم ت روان است فراهم آید .در باب
ارتباطات حلقوی خانوادگی امنيت آور باید نتيجتاً گفت که آماده ساختن افراد برای ایفای
نقشها و مسئوليتهای خانوادگی امر تازهای نيست .ازآنرو که انسانها درباره رشد بشر و
زندگی خانوادگی دانش درونی ندارند ،باید آن را از جایی بياموزند .این یادگيریها نه تنها
می توانند از بروز آسيب های درون خانواده پيشگيری کنند ،بلکه ممکن است سبب ارتقای
کيفيت زندگی خانوادگی شوند
بعضی از این انتقاالت دانش تجربی طی رویدادهای طبيعی مانند بلوغ یا طی مراسم و
آیينها رخ میدهند ،اما اغلب آنها به شکل غيررسمی در سطح خانواده آموزش داده
می شوند .برای مثال ،اعضای خانواده مشارکت و نظارت در فعاليتها و تعامالت خانواده را
بهگونه ای غيرمستقيم آموزش می دهند .در جوامع نسبتاً ساده و ابتدایی ،خانواده قادر به
آموزش اعضا در جهت انطباق آنها با تغييرات جدید بود ،ولی در جو امع پيشرفته و صنعتی،
به دليل تغييرات سریع ،پيشرفت فنّاوری و تغيير نقشها ،آموزشهای نسل گذشته ضمن اینکه
بهآسانی امکانپذیر نيستند ،کافی و مناسب نيز نمیباشند .این تغييرات اجتماعی سریع و عدم
انطباق دانش و مهارتهای الزم می توانند سبب فشار بر افراد خانواده گردیده ،درنتيجه،
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
سایر جنبههای ارتباط مثل پيامها ،پارازیت و ميدانهای تجربه می شود که ثابت نيستند و در
طول زمان تغيير میکنند .الگوی تبادلی نه تنها ضعفهای الگوهای قبلی را ندارد ،بلکه دارای
نقاط قوّت زیادی هم هست .در این الگو ،بيان می شود که در ارتباطات ميان فردی ،هميشه
پارازیت وجود دارد .در الگوی تبادلی ،بر این نکته تأکيد می شود که ارتباطات ميان فردی
یک فرایند دائم التغيير است.
در الگوی تعاملی ،طرفين ارتباط لحظهای پيام میفرستند و لحظهای پيام میگيرند یا هر
دو عمل را بهطور همزمان انجام میدهند .در این الگو ،نه کسی «فرستنده» و نه کسی «گيرنده »
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است; چرا که هر دو نفر پيامدهندگانی هستند که به یک اندازه در فرایند ارتباط شرکت
میکنند و غالباً شرکت آنها خودانگيخته و همزمان است .به دليل آنکه پيامدهندگان پيوسته
بر یکدیگر تأثير می گذارند ،ارتباطات ميان فردی با الزام شدید اخالقی پيوند میخورند.
رفتارهای کالمی و غيرکالمی ما می توانند موجب تقویت یا تضعيف روحيه دیگران شوند;

همانگونه که رفتارهای کالمی و غيرکالمی آنان می توانند چنين حاالتی در ما ایجاد کنند.
واژه ی امنيت روانی برای ما غریبه نيست .وقتی دغدغه ی شغلی را داریم و نمیدانيم فردا
بازهم سر پست خود هستيم یا این که کس دیگری جایگزین ما خواهد شد؛ وقتی پس از
یک روز کاری طاقتفرسا به منزل برمیگردیم و می خواهيم محيطی آرام و بیاسترس در
فضای خانه حکمفرما باشد؛ زمانی که در ترافيک و از بين ماشينهای زیادی با جنگ اعصاب
به محل کار میرویم؛ وقتیکه ...همه این ها مصادیق عينی و آشکار اهميت وجود یا نبود
امنيت روانی در جا معه است .همه ما بدون امنيت روانی دچار دلهره و نگرانی میشویم و این
دلهره در رفتار و گفتارمان و درنتيجه در زندگی فردی و اجتماعی مان دخيل است .به همين
خاطر قبل از هرچيز و هرکاری باید وجود و لزوم امنيت روانی را جدی بگيریم و ببينيم
سرمنشأ آن به کجا ختم میشود.
هرگونه سالمت یا عدم سالمت فضای خانه و خانواده ،در بودن یا نبودن امنيت روانی در
فرد مؤثر است .همه ی ما دوران کودکی خود را پشت سر گذراندهایم؛ اگر بدون در نظر
گرفتن اطالعات و اعتقادات که هرروز از سوی رسانهها به ما تزریق میشود ،تنها به کودکی
خود بپردازیم ،به خوبی خواهيم دید که هيچ چيزی باالتر از امنيت روانی و آسودگی خيالی
نيست که در کنار مادرانمان داشتيم.
هرچند پدر نيز تکيه گاه و مأمنی قوی و مطمئن برایمان بود ،اما او هم مثل فرزندان به
امنيت خاطری نياز داشت که از سوی مادر تأمين میشد ،زیرا باوجود مادر همهچيز هميشه
سر جای خودش بود .حتی اگر نگاه روشنفکرانه ای هم داشته باشيم و بخواهيم پدر را
جایگزین یا شریک مسئوليت های فردی و اجتماعی مادر کنيم ،بازهم نقش مادر پررنگ تر
است و قابليت های او در مدیریت روانی و عاطفی خانواده بهتر از پدر است.
خانواده هستهی اوليهی تشکيلدهنده ی هر اجتماعی است که پدر و مادر پایههای اصلی
آن هستند .زنان به نسبت مردان انعطافپذیری بيش تری دارند و قابليتهای فطری و رقيق
عاطفی آنها سبب میگردد تا بتوانند غائلههای بزرگ را به اتفاقات سطحی تبدیل کنند ،به
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همين خاطر زنان نقش بهسزایی در سالمت روانی جامعه دارند و با درایت خود می توانند
خانواده را از بحران های مختلف عبور دهند و فشارهای روانی را کنترل کنند.
در رابطه با رشد اخالقی مبتنی بر تالش ،اخالق و برنامه ،تعهد و اخالقمداری اجتماعی
نتيجه می گيریم که با پيشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغيي رات محيط و اجتماع ،تأثيرات
شرکت ها بر جامعه موردتوجه قرارگرفته است .از آنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران
هستند و نظرات آنان تأثيرگذاراست .لذا توجه به اخالق مدیران نيز مسئول بودن آنها درقبال
جامعه تحت عنوان مسئوليت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخير بوده است .مکاتب
موجود در این زمينه و این که عواملی محيطی تأثيرگذار بر اخالق و مسئوليت اجتماعی
مدیران چه مواردی میباشد .در پایان روشهای اندازهگيری اخالق و مسئوليت اجتماعی
آورده شده است ونيز اهم دالیل موافقت و مخالفت نسبت به این موضوع نيز فهرست وار
بيان گردی ده است .انتخاب یک شق از ميان شقوق مختلف با توجه به تصميمات قبلی،
فشارهای لحظهای ،ارزشهای مذهبی ،سنتها و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل میآید.
مسئوليت اخالقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که
آنها را ملزم به رعایت اصول اخالقی و توسعه اقتصادی همزمان با ارتقاء سطح زندگی
نيروی کار و خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده مینماید .همچنين مسئوليت اجتماعی
شرکت ها ،تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع میباشد که میبایست ضمن
احترام به فرهنگهای مختلف موقعيتهای شغلی جهت توليد ،مهارت نيروی کار ،اجتماع
و دولت ایجاد نماید .ویژگیهای روانی و فردی افراد را زمانی می توان محدود و مشخص
به روانشناسی و در سطح تحليل خرد ارزیابی کرد که این ميزان در ابعادی کوچک بوده و
یک اقليت را در بر بگيرد؛ اما زمانی که مشکالت تسری یافته و وجههای کالن مییابند؛
یعنی اکثریتی از آدمها را درگير خود می سازند ،این موضوع عالوه بر نگاهی در قالب
روانشناسی اجتماعی یا جامعه شناسی روانی ،نياز به فوریت و اولویتی در بررسیهای
تخصصی دارد.
سخن از خشونت و افسردگی در جامعه ایران ،به واسطه آمارهایی که دائماً در باب بحرانی
بودن بحث سالمت روان در جامعه منتشر میشوند ،یکی از مهم ترین مواردی است که
تاکنون صاحبنظران و مسئولين متعددی بر آن صحه گذارده و در باب آن هشدار دادهاند
بخشی از امنيت روانی ما از طریق روابط خانوادگی و بخشی دیگر از طریق جامعه و روابط
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اجتماعی ما تأمين میشود .در روزگار کنونی ما این امنيت از سوی جامعه نه تنها برآورده
نمیشود ،بلکه به طورجدی در معرض آسيب قرار گرفته است .در این شرایط ،نقش خانواده
برای ایجاد امنيت روانی پررنگ تر می شود .داشتن روابط خانوادگی سالم و پایدار می تواند
امن ترین و مستحکم ترین پایگاه برای تأ مين امنيت روان ما باشد.
با توجه به نتایج تحقيق بهکارگيری راه های زیر برای ایجاد چنين بستری در خانواده،
می تواند مؤثر باشد:
.1

مهارت گوش دادن فعال را تمرین کنيم .با گوش دادن فعال ،احساس پذیرش و

شنيده شدن بين اعضای خانواده شکل میگيرد.
.2

افراد خانواده را در به اشتراک گذاشتن افکار و احساساتشان ترغيب کنيم .وقتی ما

از سوی یکدیگر احساس پذیرش کنيم ،حس بهتری نسبت به خود داشته و برای حل
مشکالتمان در بستر خانواده راحت تر خواهيم بود.
.3

برای یکدیگر در طی روز وقت بگذاریم .بهطور مثال حداقل یک وعده غذایی را

با تمام افراد خانو اده صرف کنيم .در این حين می توانيم اتفاقات و تجربيات خود را با یکدیگر
در ميان گذاشته و باعث به وجود آمدن حس تعلق و اعتماد بين افراد خانواده شویم.

 . 4زمانهایی را هرچند کوتاه به فعاليت های فرزند خود اختصاص دهيم .این امر به

برقراری ارتباط مؤثر بين والدین و فرزندان کمک میکند.
.5

هنگام بروز مشکل برای یکی از افراد خانواده ،به جای سرزنش او ،به دنبال راهحلی

برای برطرف کردن آن باشيم.
.6

خطاهای یکدیگر را ببخشيم .به فرزندان خود بخشيده شدن و بخشش را در بستر

خانواده بياموزیم.
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