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 مقدمه
 

رونی و درونـی تـاریر   ـدد بیـه از عوامل متعـیادين جامعـنماعی بـعنوان نهاد اجتخانواده به

خـود بـا موانـت، تعارضـات، مشـکات، کارکردهـا،        پذيرد و همانند ساير نهادها در درونمی

خـانواده در حـوزه    بـا باشد کـه پـرداختن بـه آنهـا جهـت آشـنايی       تحوالت و ... مواجه می

ه قصد دارد با آگاهی از موارد مـذکور در  گیرد. روانشناسی خانوادروانشناسی خانواده قرار می

 خانواده به پايداری خانواده کمک و در راستای رفت موانت ربات خانواده اقدام نمايد. خصوص

اين کتاب در دو بخش تنظیم گرديده است که در بخش اول مفهـوم انـواع، کارکردهـا و    

هـای  آسـی   شــده و در بخـش دوم   شـته ساير مباحث مربوط بـه خـانواده بـه بــحث گذا    

بـرد مـورد ملالعـه قـرار     اجتماعی تهديدکننده خانواده که خانواده از ابتا بـه آن رنـم مـی   

اند. محتوای اين کتاب با توجه بـه سرفصـل مربو ـه بـرای واحـد درن روانشناسـی       گرفته

خانواده تنظیم گرديده و برای مشاوران و خانواده کاربرد دارد. با امید اينکه توانسـته باشـیم   

گاهی هرچند کوچک برداشته باشیم. در پايان از انتشـارات آوای نـور   شناساندن خانواده در 
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 1فصل 

 خانواده و روانشناسی خانواده
 

 لغت در دهخانوا معنی
 شـده  گرفتـه  بـرده  و مسـتخدم  مفهـوم  به فامولون، فامیلیا لغت از( family) فامیلی کلمه
 بـا  را برده و آزاد افراد که شد می ا اق خانگی اتحاد نوعی به فامیلی تاريخی لحاظ از. است
 يـک  در ترتیـ   ايـن  به. شد می نیز خانه اموال شامل ها فرهنگ برخی در. شد می شامل هم
 در. بـود  مهـم  تولید امر در دخیل افراد تعداد خانواده اعضا پیوندخونی جای به خانگی داتحا
 فرد خانواده و عشیره بر و شده معنا محکم زره و نگهدارنده سپر مفهوم به اُسره عنوان عربی
 . است گرديده ا اق گیرد می قدرت آنها از که اين اعتبار به

 اهـل  و خويشان، خانه اسباب و خانه و عیال و اهل، ماندود معنای بر خانواده فارسی زبان در
 واحـد  يـک  از بیشتر خانواده عبارتی به. باشد حمل قابل که موروری رروت و دولت خانه و عیال و

 نقـش  و گیـرد  مـی  شـکل  ازدواج با خانواده. است شوهری و زن صمیمی و خونی پیوند بر مبتنی
 جامعـه  اجتماعیهای  شیرازه تثبیت و تحکیم و گیفرهن – اجتماعی نظام برقراری و ربات در آن
 (3۴9: 1391 کاوه از نقل، 1386، باقری). باشد نمی پوشیده کسی بر
 

 خانواده تعاريف
 مختلـف  علـوم  دانشـمندان  و پردازان نظريه ناحیه از متعددی های تعريف خانواده واژه برای
 : زيرند شرح به ها تعريف اين از برخی. است گرديده ارائه
 اقتصـاد ، کننـد  مـی  زنـدگی  واحـد  مکـانی  در کـه  فرزنـدان  و مـادر ، پدر شامل گروه يک* 

. اسـت  جمعـی  و فـردی  تکـالیف  و مناسـبات  و حقـوق  بـر  مبتنـی  کـه  دارنـد  مشترکی
 (۲5: 1391 کاوه از نقل، 1381، يان حائری)
 يـا  واندگیخ فرزند يا ازدواج، تولد ی واسله به که شود می گفته نفر چند يا دو به خانواده* 

 (۲0: 139۲، گاونیک). کنند می زندگی خانه يک در يکديگر با اقامت
 براسان که است معنوی و حقوقی، مدنی شخصیت دارای و است افراد از متشکل خانواده* 

 (19 :137۴، قائمی). آيد می پديد نکاح
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 يـا  و همخـونی ، زناشـويی  پیونـد   ريـ   از کـه  افـرادی  از متشـکل  است گروهی خانواده* 
 متقابـل  ارتبـاط  در بـرادر ، خـواهر ، پـدر ، مـادر ، زن، شـوهر  عنوان به يکديگر با پذيرش
 و بـرگ  ). کننـد  مـی  زنـدگی  خاصی واحد در و آورده پديد مشترکی فرهنگ و هستند
 (۲7 :1371، نجاتی از نقل به، الک

 و آمـده  وجـود  بـه  مـرد  و زن ازدواج از کـه  اجتمـاعی  واحـد  يک از است عبارت خانواده* 
 . (1376، ملیحی) هستند آن کننده کامل فرزندان

 روابـ   میانشـان  و کننـد  مـی  زنـدگی  همـديگر  بـا  کـه  افـرادی  گـروه  از اسـت  عبـارت  خانواده* 
 .  (135۲، ترابی از نقل به صادقی) فرماست حکم ديگر معین وابستگی يا و خويشاوندی

 

 خانواده تشكيل فلسفه
 وجـود  تـاري    نشـی   و فـراز  در ديربـاز  از کـه  است اجتماعی فراگیر و دائمی سازمان يگانه، خانواده
 آدمـی  فعالیـت  تمرکـز  بـرای ، سـازمانی  هـر  و دولت، عبادتگاه آمدن وجود به از قبل حتی و داشته
 و زيسـتی  فعالیـت  هسته و حیاتی واحد ترين اصلی، خانواده( 9۴38ص، دهخدا). است بوده موجود
 يـاد  بشـری  سـازمان  اسـتوارترين  و تـرين  قـديمی  نـوان ع بـه  آن از و اسـت  جامعه بنیادين ياخته
 محـال  و اسـت  انسـانی  جوامـت  از يـک  هر چکیده و نخستین هسته و خمیرمايه، خانواده. شود می
 در اجتمـاعی  نهـاد  ايـن . نباشـد  آن سـازنده  واحد خانواده که حالی در آيد پديد ای جامعه که است
 متنـوع  هـای  فعالیـت  و کارکردهـا  جهـت  از بشـری  سـازمان  ترين جامت و ترين کامل، کوچکی عین
 اسـتثنا  بـدون  که است نهادی تنها و رود می شمار به( اجتماعی و اقتصادی، عا فی، زيستی) انسان
 ای جامعـه  هـر  رکـود  و مانـدگی  عق  يا پیشرفت و رشد. دارد زياد تاریر اجتماعی نهادهای ساير در

 درون بشـری  مجامت و جامعه هر رون  و اقتدار، مقوا. است آن در خانواده وضعیت و جايگاه از متأرر
 يـا  فقـدان  صـورت  در و گیـرد  مـی  نشأت آن اعضای و خانواده تمدن پويايی و فرهنگی تعالی از آن

 تـرين  مهـم  و اولـین ، خـانواده . بگیـرد  را آن جـای  توانـد  نمی مجهری سازمان و نهاد هیچ آن تزلزل
 کننـده  اجتمـاعی  نهـاد  بهترين» منزلة به خانواده از که ای گونه به. است ساز انسان مکت  و مدرسه
 و شـاداب ، يابنـد  رشد چگونه که آموزند می اعضا( پويا و بالنده البته) خانواده در. اند کرده تعبیر «فرد
 و شـکیبايی  بـا  چگونـه  کـه  گیرند می ياد. باشند پذيرا را تغییرات تدريجی و آرام چگونه. باشند پربار
 آموزنـد  مـی  و بدارند محترم را ديگری و خود حقوق و بپذيرند را( يکديگر) لفمخا های ديدگاه مدارا
 .  يابند ارتقا چگونه که

 انسـانی  عوا ـف  و احساسات رشد و پرورش مرکز و اخاقی و ملی سنن حفظعامل ، خانواده
 ايـن  از، کنـد  می ايفا انسان معنوی ساختار و شخصیت گیری شکل در را نقش ترين اصلی و است
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 دامـان  از جدا و پدر سرپرستی و حمايت بدون و اند نیافته رشد خانواده محی  در که ودکانیک رو
 کـه  همچنـان . فراواننـد  روانـی  خألهـای  و عـا فی  کمبودهای دچار اند شده بزرگ، مادر مهر پر

 .  باشند می فساد يا بختی تیره گرفتار اغل  خانواده گرم کانون از بهره بی زنان و مردان
 و تزلـزل . دارد اساسـی  نقـش  ملـی  اقتـدار  و امنیـت  توسـعه  و حفـظ  در نیـز  جهتی زا خانواده
 و تعـاون  کـه  گونـه  همـان ، دارد پـی  در را ملـت  تباهی و جامعه ناتوانی و ضعف، ها خانواده انحلاط
 گفتـه  بـه  و اسـت  آن قـدرت  و پويـايی  کننده تضمین و دولت حامی و پشتیبان ها خانواده سامت

 کـه  انـد  بـوده  مللـی ، هـا  ملـت  توانـايی  که آموزد می ما به تاري » فرانسه زرگب دانشمند «ژوسران»
 (35: 1385، مقدادی از نقل، امامی). «است داشته را سازمان ترين قوی آنها در خانواده

ـاورزی  واحـدهای  گذشـته  در اگـر ، است ای ويژه اهمیت دارای نیز اقتصادی زمینه در خانواده ، کش
ـان  بدين و گرفت می شکل خانواده اعضای از...  و تولیدی، بازرگانی ـانواده  س  در مهمـی  نقـش  دارای خ
ـانواده  توس  تولیدی و سنتی های فعالیت انجام از نظر صرف نیز امروزه، بود جامعه اقتصاد گرداندن ، خ
 اين فعالیت مرهون آنها پیشرفت و بقا يا داشته خانوادگی جنبه صنعتی و بازرگانی مؤسسات از بسیاری
ـانی  بـرای  اسـت  مهمی انگیزه، آن معاش تامین و خانواده تشکیل عاوه به. است بنیادين نهاد  کـه  کس
ـا  و تولیـد  و کار عرصه در بیشتر عاقه با تا خويشند خانواده دوستدار و خانه پايبند ـادتر  رغبـت  ب  در زي
ـا  بـرای  را بهتـری  زندگی و رفاه بیشتر درآمد کس  با و کنند تاش اقتصادی های زمینه  خـود  نوادهخ
 اساسی جايگاه. داشت خواهد سزايی به تأریر کشور اقتصادی رون  و توسعه در خود اين و نمايند تأمین

ـاعی  اصیل نهاد اين اقتصادی و اجتماعی اهمیت و ـانون  در را آن همـواره  اجتم  و دانشـمندان  توجـه  ک
 بـه  خانواده بشر حقوق جهانی اعامیه 16 ماده از سوم بند در که جايی تا، است داده قرار نظران صاح 
 دولـت  و جامعـه  حمايـت  از که اند داده ح  آن به و شده معرفی اجتماع اساسی و  بیعی رکن عنوان
 (36: 1385، مقدادی از نقل، 137۲، زاده ناصر). گردد مند بهره

 دنیـا  بـه  آن در افراد که اجتماعی نهاد اولین که لحاظ اين از خانواده گیری شکل فلسفه
 عنـوان  بـه  فراينـد  اين در و باشد می توجه قابل میرند می سپ  و کنند می زندگی، دآين می
 جامعـه  و ها سازمان، ها گروه با فرد مستقیم ارتباط از قبل که گردد می تلقی ای واسله عامل
 انتقـال  و پايگـاه  اولـین  عبـارتی  به. نمايد می ايفا اجتماعی هنجارهای انتقال در مهمی نقش
 نسـل  بـه  گونـاگون  های مهارت و ها دانش، رسوم و آداب، اعتقادات جمله از فرهنگی عناصر
 غنـی  فرهنـگ  و تمـدن  ايجـاد  و استعدادها شکوفايی و رشد عوامل جمله از و باشد می بعد
 عامـل  اعضا متقابل تعامل، گیرد می فزونی تجربه، شود می آموخته ها ارزش خانواده در. است

 برخورد  رز، عقايد، افکار دهنده شکل همچنین. باشد می نهاد يک در اعضا عضويت احسان
 . است ديگران با کودکان تمايات و
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 و جامعـه  بـودن  بنـا  سـنگ  ضـمن  کـه  اسـت  توجه قابل نیز زاويه اين از خانواده فلسفه
 ای جامعه هیچ که چرا. است وابسته آن بر نیز نبودن يا بودن سالم اسان بر جامعه استواری
 لحـاظ  بـه  خـانواده . باشـند  برخـوردار  سـالم  هـای  خـانواده  از آنکـه  رمگـ  بـود  نخواهد سالم

 چگـونگی  در اخاقـی ، حقـوقی  هـای  الـزام  و روابـ   عمـ  ، دوام، گسـتردگی  از برخورداری
 . بود خواهد گذار تاریر ناسالم يا سالم جامعه گیری شکل

 کـه  ممفهـو  بدين. است تحولی – رشدی نگاه از خانواده گیری شکل تبیین در آخر نکته
 هـر  در و نمايد می  ی را خويش تحول و رشد مراحل پیوسته که موجودی عنوان به انسان
 ای مرحلـه  بـه . نمايـد  مـی  تجربـه  را...  و موانـت ، ها مشکل، نیازها، خصايص، ها ويژگی مرحله
 جهـت  فـرد  يـار  کمک و نیازها گوی پاس  تنهايی به پدری خانواده مرحله آن در که رسد می
 بـه  حیـات  مسـیر  ادامـه  برای کند می احسان فرد. ندارد را الزم کارايی ديگر تموان از عبور
. بدهنـد  مسـیر  ادامـه  يکـديگر  با توأم که دارد نیاز مخالف جنسیت با ولی خود نوع از کسی
 رشـدی  جنبه که دائمی بصورت مخالف جن  از و خود نوع از فرد يک به مندی بهره به نیاز
 . است مقدور خانواده تشکیل با صرفاً بدهد افراد به تکاملی و
 

 خانواده روانشناسی
 پذيرفتـه  انجـام  تحقیقـات  و روانشناسـی  هـای  حـوزه  ساير از استفاده با خانواده روانشناسی

، ازدواج مشـکات  قبیـل  از خـانواده  به مربوط مشکات و موانت بررسی به خانواده به مربوط
 بـا  تعامـل  و زناشويی رواب  و تعامل های شیوه، آن علل و زناشويی اختافات، نامزدی دوران
 خـانواده  روانـی  بهداشـت  پیشـبرد  و خـانوادگی  رواب  بهبود برای تا پردازد می...  و فرزندان

 . بیابد عملی راهکارهای
 

 خانواده شناختی روان اهميت
 محـی   در وی کـودکی  دوران تجـارب ، انسان هر زندگی در شدن اجتماعی عامل مهمترين
  گرمـی  و صـمیمیت ، گذشت و فداکاری، محبت و مهر از آکنده خانواده فضای .است خانواده

. اسـت  خشـم  و نفـرت ، توزی کینه و دشمنی، رشک و حسادت با توام گاهی حال عین در و
 بـرادران  و خـواهران  و والـدين  کنار در را عوا ف اينگونه شدن اجتماعی جريان در کودکان
 يک مسئله يا مشکل نوع هر که اند وابسته هم به درآنق خانواده اعضای. کنند می تجربه خود
  ـرف  از. گـذارد  مـی  تـاریر  اعضا ساير زندگی بر مستقیم غیر يا مستقیم بلور خانواده عضو
 درمـان  بـرای  روشـی  عنـوان  بـه  گـاهی ، افـراد  بر تاریر و نفوذ همین دلیل به خانواده ديگر
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 يـک  درمان در دهند می ترجیح گاهی مشاوره و بالینی شناسان روان. رود می بکار اختاالت
 .  کنند ماقات نزديک از را خانواده اعضای همه، فرد

 

 خانواده به مربوط مطالعات
 هـا  حـوزه  ايـن  جملـه  از. گیـرد  مـی  بـر  در را مختلفی های حوزه خانواده به مربوط ملالعات

، (کودکـان ) نفرزنـدا  و والـدين  رواب ، زناشويی های تعامل، خانواده تشکیل، ازدواج توان می
 ابعـاد  هـا  حـوزه  ايـن  از يـک  هر. برد نام توان می را...  و جدايی و  اق، خانوادگی اختافات
 .  شود می شامل را وسیعی

 

 خانواده مطالعات به مربوط مشكالت
 روابـ   کـه  است( چندبعدی) وجهی چند نهاد يک خانواده :موضوع بودن وجهی چند -1

 مـدنظر  بايـد  خـانواده  ملالعات در که است برخوردار ای ويژه های پیچیدگی از آن درون
 (Behavior)رفتـار  بـر  متقـابلی  تـاریر  خـانواده  افـراد  که است معنی بدان اين. گیرد قرار

 (Validity) اعتبـار  کاهش باعث تاریرات اين به توجه عدم يا کردن جدا و دارند همديگر

 .  شود می ملالعات نتايم اعتباری  بی يا

 کـه  نگرشی و تعريف. است پويا بلکه، نیست ايستا نهاد يک خانواده :مانیز های تفاوت -2

 و دارد زيـادی  تفـاوت  پـیش  قـرن  نـیم  نگرشهای با دارد وجود حاضر درحال خانواده به
 نتـايم  تعمـیم  بنـابراين . شـد  خواهـد  تحـول  دچـار  نیز آينده های سال  ول در ملمئنا
 و اسـت  اشتباه کاری فردا به امروز نتايم تعمیم و امروزی های خانواده به ديروز ملالعات

 ايـن . شود می منجر غل  ريزی برنامه نتیجه در و خانواده وضعیت از نادرست برداشتی به
 و آمد کار نتايجی تا شوند متحول، زمان  ول در ها خانواده تحول با همراه بايد ملالعات

 .  دهند ارائه استناد قابل

 جوامـت  بـا  دارد وجـود  جامعه يک در خانواده به که رشینگ و تعريف: فرهنگی های تفاوت -3

، زناشـويی  روابـ  ، ازدواج نـوع . دارد بنیـادی تفـاوت   مواقـت  یبعض در و زياد های تفاوت ديگر
 هـای  فرهنـگ  بـا   اسـامی  و ايرانی فرهنگ در بويژه شرقی فرهنگ در...  و فرزندپروری شیوه
 مختلفـی  هـای  فرهنـگ  خرده نیز جامعه يک درون در همچنانکه. دارد بنییادی تفاوت غربی
 واقعیـت  اين به توجه با و باشند می دارا را خود مخصوص های سنت و ها شیوه که دارند وجود
 .  بود نخواهد برخوردار الزم اعتبار از فرهنگی عوامل به توجه بدون خانواده از بحث
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 رشـد شناسی  روان نتايم از خانوادهشناسی  روان، شناسی روان حوزه در :مباحث باساير ارتباط -4

 زيـادی  هـای  استفاده دوم درجه در تربیتیشناسی  روان و يادگیریشناسی  روان از اول درجه در
 جامعـه  ماننـد  انسـانی  علوم از برخی با جدانشدنی ارتباط خانوادهشناسی  روان همچنین. برد می

 . داردشناسی  مردم و اجتماعی علوم، شناسی
 

 خانواده تحول مراحل
 هـای  گـروه  بـرای  قائلنـد  تحول – رشدی مراحل انسان رشد برای که همانگونه انشناسانرو

 بـرای . گیـرد  برمی در را گروه انقضای تا گیری شکل از که قائلند تحولی مراحل نیز اجتماعی
 اين بر عقیده. دارند نظر مد را متعددی مراحل اجتماعی گروه و نهاد يک بعنوان نیز خانواده
 مـداوم  تغییـر  فرآينـد  از و بوده متغیر و پويا بلکه باشد نمی ايستا نهاد يک هخانواد که است
 زيـر  شـرح  بـه  مرحلـه  چهـار  بـه  خـانواده  تحـول  مراحـل  ديـدگاه  يک در. نمايد می پیروی
 :  کنند می بندی تقسیم

 (شوهر و زن) زوجیت مرحله: اول مرحله 

   خردسال فرزند از برخورداری مرحله: دوم مرحله 

 نوجوان فرزندان از برخورداری مرحله: سوم مرحله 

 يافته رشد فرزند از برخورداری مرحله: چهارم مرحله 
 : اند شده ذکر زير شرح به مرحله 9 در خانواده تحول مراحل ديگر بندی تقسیم در

 نامزدی و همسر گزينش مرحله: اول مرحله 

   فرزند بدون های زوج مرحله: دوم مرحله 

 سال 3 زير فرزند از برخورداری مرحله: سوم مرحله 

 دبستانی پیش فرزند از برخورداری مرحله: چهارم مرحله 

 دبستانی فرزند از برخورداری مرحله: پنجم مرحله 

 نوجوان فرزند از برخورداری مرحله: ششم مرحله 

 والدين از جدا فرزند از برخورداری مرحله: هفتم مرحله 

   میانسالی مرحله: هشتم مرحله 

 (16: 1393، فر ساالری) ولتکه مرحله: نهم مرحله 
 خـاص  مشـکات  و مسائل خود تحول از مرحله هر به ورود در خانواده است ذکر قابل که آنچه
 .  دهد می قرارتاریر  تحت را خانواده عملکردهای و وظايفت که دارد را خود



 

 2فصل 

 

 ها و وظایف در خانواده )اركان خانواده( نقش
 

 نقش تعريف
 :  زير تعاريف جمله از. است شده آورده هم به نزديک مفهوم با ختلفیم تعاريفی نقش برای

 .  دارند انتظار دارد که معینی پايگاه با فردی از ديگران که رفتاری از است عبارت نقش -

 معـین  جامعـه  در شخصـی  رفتـاری  الگوهای و جايگاه آن با که برچسبی با عنوان از عبارت نقش -

 (1377، پور رفیت). گردد می تعیین عرف اي قانون، شرع توس  و گردد می
 

 نقش انواع
 سـاير  يـا  نـژاد ، سـن ، جنسـیت  حس  بر فرد را محول نقش: محقق يا محول های نقش( الف

 نقـش  دارد انتظـار  جامعـه  کـه  است ای شیوه محول نقش ديگر عبارت به. شود می دارا ها ويژگی

 هـای  نقـش  مثـل . باشند می نوع اين از سنتی جوامت در ها نقش اکثر. دهیم انجام آنچنان را خود

 فـرد  بـرای  انتخـاب  و فـردی  فعالیـت  و تاش بر ارر که هستند هايی نقش، محق  نقش .خانواده

 .  باشد می نوع اين در ها نقش اکثر مدرن جوامت در. شود می محق 

 هنگـام  از که هستند هايی نقش انتسابی های نقش :اكتسابی يا انتسابی های نقش( ب

 در اکتسـابی  های نقش .بودن فرزند مثل. باشد نمی ممکن آنها حذف و هستند انسان با تولد

 آنهـا  پـذيرش  از ]مواقـت  بعضـی [ توانـد  مـی  فـرد  و شـوند  مـی  حاصل فرد برای زندگی  ول

 (1377، پور رفیت). شرکت يک مديريت مثل. کند خودداری
 

 خانواده در ها نقش انواع
 دارای خانواده شراي  با متناس  ولی، باشد می نفر يک هک آن با ها خانواده اعضای از يک هر

 وقتی رانیاً دارد هايی نقش چه بداند بايد اوالً ک  هر رو اين از. باشند می مختلفی های نقش
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 ملالعـه  بـه  موضـوع  شـدن  تـر   روشن برای. داشت خواهد وظايفی چه شد دارا را نقشی يک

 :  پردازيم می خانواده اعضای تک تک های نقش
 

  خانواده مرد های نقش( الف

 وقتـی . اسـت  شوهری نقش همسرش مقابل در خانواده مرد نقش: شوهری نقش( الف -1

 ايـن  جمله از. گردد می وظايفی دارای همسرش به نسبت کند می پیدا را نقش اين کسی

 : از عبارتند وظايف

 و مسـکن ، پوشـاک ، خـوراک  مـادی  منابت تامین شامل نفقه: همسر نفقه تامین الف( -1-1

 . همسر زندگی برای الزم های هزينه کلیه

 همسر رفاه تامین الف(-2-1

 .  گردد ارضاء جنسی نیازهای بلوريکه :همسر جنسی نیازهای برآوردن الف(-3-1

 .  نمايد محبت ابراز او به، بدارد دوست را همسرش: همسر عاطفی نیازهای برآوردن الف(-4-1

 بعنـوان  بیشـتر  مـردان  ناحیه از زنان ها گذشته در: دخو برای زن دانستن مکمل الف(-5-1

 بـه  زن و نمـوده  تغییـر  نگـرش  اين امروزه ولی. دنگرد می تلقی مثل تولید جهت ابزاری

 را مـرد  رفتـار  نـوع  ايده اين پذيرش. گردد می تلقی گرتکمیل بخش تکامل فردی عنوان

 .  دهد می قرارتاریر  تحت زن با

 از مـردان  هماننـد  نیـز  زنـان  شـک  بـدون : زن ارتقا و رشد زمینه آوردن فراهم الف(-6-1

 و شـراي   آنهـا  شـکوفايی  کـه  باشـند  می برخوردار ای القوه به توانمنديهای و استعدادها

 و مهیـا  را شـراي   اين که است مردان بر ازدواج از بعد که نمايند می  ل  را خود زمینه

 در توانـد  مـی  ارتقـاء  ايـن . رنـد آو فـراهم  خويش همسران برای را بالندگی و رشد امکان

 . باشد...  و داری خانه، شغلی، هنری، تحصیلی های زمینه

 همسـر  بـا  تنهـا  کـه  باشد متعهد بايد مرد ازدواج از بعد: پاكدامنی و عفت حفظ الف(-7-1

 .  نمايد پرهیز زنان ديگر با رابله برقراری از و داشته جنسی روابله خود

 بـر  خـانواده  رهبـری  ايرانـی  های خانواده غال  در که آنجايی از :الزم های آموزش كسب الف(-8-1

 ايفـا  خـوب  را خـويش  رهبـری  نقـش  بتوانـد  دهاخانو مرد اينکه برای لذا. باشد می مردان عهده

 ابعـاد  در کنـد  سـعی  بايـد  بگذارنـد  موفقیـت  بـا  زندگی سخت های کوران از را خانواده و نمايد

، همسـرداری  مهـارت  آنهاسـت  جملـه  از نمايـد  کسـ   را الزم هـای  آمـوزش  و مهـارت  متعدد

 ...   و حال معاش کس  های تکنیک، پروری فرزند های تکنیک
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 هماننـد  باشـد  زن آنکـه  از قبـل  زن کـه  بدانـد  بايـد  مردی هر: زن بزرگداشت و تکريم الف(-9-1

 واجـ   مـرد  بـر  او انسـانی  کرامـت  و حرمـت  حفظ است انسان چون. است انسان يک خودش

 نبايـد  .نمايـد  شـدن  تحقیـر  احسـان  زن کـه  دننماي برخورد چنان باوی نبايد رو ناي از. است

 از يـد آ مـی  بوجـود  آنهـا  بـین  که هايی اختاف سر بر مرد با تعامل در او هستی و وجود

 از اسـتفاده  عـدم . ببینـد  آسـی   يـا  تخري  اول شخصیت و برود سوال زير مردم ناحیه

 بـا ، زن زحمـات  از سـپان  و قـدردانی ، زنـان  يگرد با مقايسه عدم، آمیز توهین های واژه

 و گـل  اهـدای ، زن های توانايی و زيبايیها ستايش، او با کردن صحبت آرامی به و احترام

 از. .. و رفتـاری  خـوش ، زن کـردن  مسـخره  از پرهیـز ، ديگـران  نـزد  او به احترام، هديه

 .  باشند می زن بزرگداشت و تکريم مصادي 

ـار  مسـیرزندگی  در مردان که گونه همان: زن برابر در گذشت روی یانهم سیاست اتخاذ الف(-10-1  دچ

ـابراين  باشـند  مـی  برخوردار ويژگی اين از نیز زنان شوند می اشتباه و خلا و انحراف  بايـد  مـردان  بن

 و اشـتباه  بـدون  مشترک زندگی به مربوط موارد همه در و همیشه توانند نمی آنها زنان که بپذيرند

ـا  بدهنـد  زنان به کردن اشتباه اجازه بايد مردان اصوالً .شوند ظاهر خلا . کننـد  حاصـل  پختگـی  ت

ـا  مـردان  برخـورد  نحوه آن از مهمتر ـا  ب ـان  اشـتباه  و خل  بـر  عقیـده  مـردان  از گروهـی . اسـت  زن

ـان  دل در و شـود  می آور عذاب زنان برای که گیرند می تنگ چنان را عرصه و دارند گیری سخت  زن

ـان  العملـی  عک  گونه هیچ گروهی مقابل در. شود می بسته اصاح راه و يدنما می تولید ها عقده  نش

 و کنند اتخاذ را میانه راه مردان که است اين مللوب. گردد می تکرار بارها اشتباه همان و دهند نمی

 و بگذارنـد  میان در خويش همسران با تامل و آرامش با را موضوع کنند سعی اشتباه شپذير ضمن

 تحلیـل  در. آيـد  عمـل  بـه  اندوزی تجربه و پختگی همسرانشان در تا بپردازد اشتباه لعل تحلیل به

ـا  آمـده  بوجود اشتباه که گردد معین بايد موضوع ـا  اسـت   بـوده  دقتـی  بـی  حاصـل  آي  حاصـل  آي

 حاصـل  آيا است  بوده بدفهمی حاصل آيا است  بوده تفسیر سوء حاصل آيا است  بوده ا اعی بی

 ت اس بوده غل  ا اعات

 در آمـده  بوجـود  های دگرگونی: خانواده امور در زن گرفتن مشورت و مشاركت الف(-11-1

 هـای  فعالیـت  ارائـه  بـه  خانواده چارچوب در صرفاً که موجودی از را زن خانواده ساختار

. .. و غـذا  کـردن  آمـاده ، بچـه  نگهـداری ، کـردن  پارو و جارو ،شو و شست نظیر خدماتی

 رهبـران  عنـوان  بـه  و بپذيرنـد  را تغییـر  ايـن  بايـد  مردان. تاس نموده خارج پردازند می

 و تفکـر  و عقل قوه از دهندو مشارکت خانواده اداره و مديريت امور در را زنان ها خانواده

 . بگیرند بهره خانواده مديريت کیفیت بهبود راستای در آنان خاقیت
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 بدسـت  را گیری ورتمش اسان. است زنان از گیری مشورت، مشارکت ابعاد از ديگر يکی

 انجام صورت بهترين به کارها تا دهد می تشکیل نظرها مقايسه و بندی جمت ا اعات آوردن

 حاصـل  ا ـاع  حتمـاً  خـانواده  امور در خود زنان های ايده و نظرات از است مردان بر. پذيرد

 باشـد  دمر نظر اين حال. دهند انجام را است خانواده صاح به و درست که را آنچه و نمايند

 خـانواده  رشـد  آن حاصـل  و شـود  عملیاتی درست ايده که است آن مهم، نیست مهم زن يا

. بگیرنـد  مشـورت  زنانشان از نیز خود شغلی مسائل خصوص در توانند می حتی مردان. باشد

 توانـد  مـی  زنان ناحیه از ای ايده بیان مواقت خیلی ولی است  تخصصی آنها شغل که چند هر

 .  باشد داشته دنبال به شغلی رتقاءا و بود گشا مشگل

، راسـت  معنای به لغت در ح : خود تکالیف و خانواده در زن حقوق با آشنايی الف(-12-1

: جملـه  از انـد  کـرده  ذکر مختلفی مفاهیم آن برای نظان صاح . باشد می يقین و درست

 قـرار  کسـی  يـا  چیـزی  به نسبت اشخاصی يا شخصی برای که است خاصی توانايی ح 

 يـا  نمايـد  تصـرف  چیـز  آن در توانـد  مـی  شخص توانايی آن وجود با که است شده دهدا

 خريـده  کـه  چیـزی  در توانـد  می فرد ح  اين اسان بر. مالکیت ح  مثل. ببرد ای بهره

 در زنـان  که آنجايی از نگارنده نظر به( 1381، الترب ابن). ببرد بهره آن از يا کند تصرف

 رو ايـن  از انـد  بـوده ...  و مهـری  بـی ، استثمار، ستم، لمظ مورد جهان تمام در تاري   ول

 : از بود خواهد عبارت زنان حقوق

 و آزار، اسـتثمار ، جنـگ ، ظلـم ، سـتم  برابـر  در زنـان  از دفاع برای معینی اصول تنظیم»

 .  «آنها آينده زندگی در آنها از ناشی اررات از زنان رهانیدن

 تـرازو  يـک  هـای  کفـه  هماننـد  آنها. اردد وجود نشدنی جدا رابله يک تکلیف و ح  بین

. بـود  خواهـد  تکلیفـی  مقابـل  فـرد  بـرای  آيد می بوجود حقی شخصی برای هرگاه. مانند می

 نظـر  در حقـی  فـردی  بـرای  گـاه  هـر  ديگر عبارت به. باشد می آن اجرای به مکلف بلوريکه

 از مرد يک اساسی سوال. بشمارند محترم را ح  آن که دارند وظیفه ديگران شود می گرفته

 حقوقی چه از دهد می خانواده تشکیل او با همسر يا زن بعنوان که کسی باشد اين بايد خود

 بـه  دهـد   انجـام  آنهـا  بـه  نسبت را تکالیفش و کند رعايت را آنها بايد او که است برخوردار

 در زن يـک  بـرای  متعـددی  حقـوق  گفـت  بايـد  پاس  در چیست  اش تکالیف بداند عبارتی

 : از عبارتند آنها از برخی که دارد ودوج خانواده

 خود دادن تعالی و رشد ح  

   شخصی های آزادی، عقیده و بیان آزادی، شغل انتخاب نظیر مشروع های آزادی ح  
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 چنـین  الزمـه  کـه  اجتمـاعی  و روحـی ، روانی، جسمی کامل سامت از برخورداری ح  

 .  باشد می...  و سالم زيست محی ، ورزشی، بهداشت، خواب، تغذيه از برخورداری حقی

 در نبايـد  شـرايلی  هـیچ  تحـت  زن کـه  مفهوم اين به امنیت: امنیت از برخورداری ح  

 زا تـرن  خـانوادگی  هـای  خشـونت  اسـان  اين بر. بنمايد ناامنی و ترن احسان خانواه

 امنیـت ...  و زنـان  روحـی ، جسـمی  آزار، زنان زدن کتک. اندازند می مخا ره به را امنیت

 .  اندازد می لرخ به را آنان

 انـدوزی  دانش راستای در خانواده در دارد ح  زنی هر: اندوزی دانش از برخورداری ح  

 هـدف  بـا  و دار معنـی  و جاودانـه  حیـات  يک خود برای. بکوشد عالی تحصیات کس  و

 . آورد بوجود

 خويش اموال مالکیت از برخورداری ح  مردان همانند زنان: مالکیت از برخورداری ح  

 دارنـد  دوسـت  که همانگونه و باشند می آورند می بدست ارث يا کارکردن راه از چه هک را

 . ببرند بهره يا و نمايند تصرف آن در توانند می

 و وظـايف  جامعـه  در مـردان  همانند توانند می زنان: اجتماعی مشارکت برخورداری ح  

 .  بپردازند نقش ايفای به و شوند دار عهده را اجتماعی های نقش و ها مسئولیت

 خانـه  از بیـرون  در اشـتغال  بـه  توانند می مردان همانند زنان: اشتغال از برخورداری ح  

 .  کند درآمد وکس  نمايد اقدام(  رفین خانواده و همسرش و خود موقعیت با متناس )

 آنـان  زنـان  کـه  بپذيرند بايد مردان: سیاسی های فعالیت به پرداختن از برخورداری ح  

 حزبـی  و سیاسـی  هـای  فعالیـت  بـه  باشند داشته را الزم انگیزه و بخواهند اگر توانند می

 .  باشند خود به مربوط های نقش ايفاگر و بپردارند

 و عشـ   کـه  اسـت  زن اولیـه  حقـوق  از ايـن : شـوهر  مهـر  و عشـ   از برخـورداری  ح  

 .  نمايد تکیه او به و داشته يقین و اعتماد او به تا نمايد تجربه را مهرشوهرش

 :  بارداری دوران در ويژه مراقبت و محبت از رخورداریب ح  

 . ... ... از برخورداری ح  

 يـا  تکـالیف  مـردان  برای خانواده در زنان حقوق ساير و شده ياد حقوق با مردان آشنايی

 دسـت  خود حقوق به که نمودند اراده زنان وقت هر اينکه آن و آورد می دنبال به را وظايفی

 .  بنمايند نیز همراهی آنها با بايد بلکه نشوند انتم تنها نه بايد يابند
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 نقـش  فرزنـدان  يـا  فرزنـد  بـه  نسـبت  يا مقابل در خانواده مرد نقش: پدری نقش( الف -2

 او عهده بر متعددی وظايف کند می پیدا خانواده در را نقش اين کسی وقتی. است پدری

 : از عبارتند آنها از برخی که شود می گذاشته

 الزم هـای  هزينـه  کلیـه  پوشاک، خوراک، مسکن شامل نفقه. فرزندان يا فرزند نفقه تامین -

 ...  و تحصیل هزينه نظیر

 فرزند روانی و عا فی نیازهای تامین -

   فرزندان اداره و مديريت اعمالی -

   فرزندان مللوب تربیت -

 هخـانواد  درون در پـدری  و شـوهری  نقـش  بر عاوه مردان: مرد های نقش ساير( الف -3

 وظـايفی  و هـا  نقـش  دارای نیـز  بعـدی  هـای  حلقه و خويشان و اقوام با رابله در خويش

 بـه  نسـبت ، فرزنـد  والـدين  بـه  نسـبت : از عبارتنـد  هـا  نقـش  ايـن  از برخـی . باشـند  می

 همسـر  خـواهران  همسـران  بـه  نسـبت ، عمـو  ها زاده برادر به نسبت، دايی ها خواهرزاده

 قابل تاریرات آنها به نبودن عامل و وظايف از يیآشنا عدم که ديگر نقش دهها و، باجناق

 . داشت خواهد وی خانواده بر توجهی
 

 خانواده زن های نقش( ب

 کسی وقتی. است همسری نقش مردش مقابل در خانواده زن نقش: همسری نقش( ب -1

 ايـن  از برخـی ، گردد می وظايفی دارای شوهرش به نسبت شود می دار عهده را نقش اين

 : از رتندعبا وظايف

 ازدواج اساسـی  هـای  هـدف  از يکـی : شووهر  جنسوی  نیازهوای  نموودن  برآورده ب(-1-1

 منـدی  رضـايت  از بـااليی  میـزان  بـا  جنسی رضايت. است جنسی نیازهای به گويی پاس 

 ارتبـاط  جنسـی  رابلـه  کیفیـت  بـا  زوجین زندگی کلی شادکامی. است مرتب  زناشويی

 بوجـود  همسرانشـان  و خـود  بین رضايتمندی دگیزن يک اينکه برای زنان بنابراين. دارد

 ايـن  به توجه عدم. برسند تواف  به همسران با جنسی مسائل در نمايند سعی بايد آورند

 .  نمايد می جدايی به مجبور را  رفین که دارد شديدی اررات چنان گاهی وظیفه

 واجـ   زن بـر  شـوهر  محبـت  ابـراز  که هماهنگونه: شوهر عاطفی نیازهای تامین ب(-2-1

   بايد زن خانواده پايداری جهت ديگر عبارت به. است واج  نیز زن بر عمل اين. است
 


