 ëدکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی دانشگاه تهران
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چند سؤال

خانوادهاي درهم و نابســامان را که در آن اختالف و
کشمکش وجود دارد ،در ذهن خود مجسم کنيد؛ چند
هاي
لحظه بينديشــيد؛ پيرامون خود را بنگريد؛ ازدواج ِ
هاي ناپايدا ِر
هاي پايدا ِر ناموفق و ازدواج ِ
پايدا ِر موفق ،ازدواج ِ
ناموفق را زير نظر بگيريد؛ سعي کنيد به سؤالهاي مطرح

مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

چه عواملی سالمت خانواده را تهديد
میکند؟

پیوند

 ëشــما و همسرتان چقدر به ســامت خانوادهتان
اهميت میدهيد و به آن میاندیشید؟
 ëچگونه سالمت خانواده مورد تهديد قرار میگيرد؟
 ëچگونه کانون خانواده آسیبپذیر میشود؟
 ëچگونه میتــوان کانون خانواده را از آســيبهاي
گوناگون مصون داشت؟
 ëچرا بعضي از ازدواجها و پيوندها گسسته ميشوند و
از هم فرو ميپاشند؟

شــده برگرديد و به هر يک از آنها پاسخ دهيد .لحظاتي
به عوامل آســيبزايي خانواده فکر کنيد .اگر از مراسم
عقدکنان و ازدواج خود فيلم يا عکس تهيه کردهايد ،به
آنها نظري بيفکنيد و چند لحظه سعي کنيد از آن هنگام
تا زمان حال را مرور نماييد .چه شده است؟ کجاست آن
عشــقها و شاديها؟! در مدت اين چند سال و چند ماه
چه اتفاقاتي رخ داده است؟!
بدون شــک کانون خانوادهاي کــه در آن ميان زن و
شوهر و اعضاي خانواده انس و الفت برقرار نباشد ،کانوني
است همچون جهنم سوزان که به زودی آثار سوء خود را
بر سالمت رواني و جسماني اعضا باقي ميگذارد .کودکان
در چنين خانوادة ســرد و بي روح ،از ناامني ،آشــفتگي
عاطفي و اضطراب رنــج ميبرند و احتمال ظهور و بروز
نابهنجاريهاي عاطفي و رفتاري در آنها زياد است؛ زيرا
سرنوشت والدين و فرزندان با يکديگر گره خورده ،رفتار
هر يــک از اعضای خانواده ،آثــار و پيامدهايي بر رفتار
ديگري دارد.
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پیوند
زوجهايموفق
کسانياندکه
درصدد ارضاي
نيازهايهمسر
خودميباشند.
بنابراينهر
زن يا شوهري
وظيفه دارد
نيازهايجسمي
و عاطفي
همسرش را
بشناسد و در
مقام ارضاي
آنهابرآيد.
ارضاي نيازها به
طريق درست
و مطلوب ،به
رشد همه جانبه
و ايجاد امنيت
رواني زوجين
منجرميشود
و در نتيجه
موجبسالمت
خانواده
ميشود.

متأســفانه يکي از بزرگترين مشکالت اجتماعي در
جامعة کنوني انسانها ،ستيزهها و مشاجرات خانوادگي
است که ارکان خانواده را متزلزل ميکند و سالمت رواني
اعضاي آن را به خطر مياندازد .آســيبها و ستيزههاي
خانوادگي ،پديدهاي بســيار پيچيده و چند وجهي است
و بايــد آن را از ديدگاههاي گوناگــون فرهنگی ،رواني،
اجتماعي ،اقتصادي ،حقوقي و ارتباطي مورد مطالعه قرار
داد .شايد همانطور که هر انساني يکتا و منحصر به فرد
اســت ،زندگي خانوادگی هر زوجی نيز يکتا و منحصر
به نوع خودش باشــد .با وجود اين ،پرداختن به موضوع
آسيبشناســي خانواده به منظور شناســايی علتها و
دست يافتن به راهحلها و راهبردهاي پيشگيري ،يکي
از مهمتريــن ضروريات و دغدغههــای آموزش خانواده
محسوب ميشود؛ چون بدون شناخت علتها ،دستیابی
به راههاي درمان و اصالح امکانپذير نخواهد بود.
عوامل متعدد به شرح زير ،سالمت خانوادهها را تهديد
میکننــد و در انحالل بنيان خانواده دخالت دارند و آثار
گوناگون آني يا با تأخیر ،برجا میگذارند:
 -1عدم شناخت و آگاهي به اصول زندگي مشترک

«توانايي» در «دانايي» اســت .براي ازدواج و زندگي
مشترک موفق ،کسب داناييهايي الزم است و مانند هر
امر ديگر بايد مهارتهاي مربوط به آن را کسب کرد و در
فرايند زندگي مشترک به کار برد .در برخي از خانوادهها،
به علت عدم شــناخت زن و شــوهر نسبت به يکديگر،

عدم آگاهي نســبت به هدفها و انگيزههاي مشــترک
ازدواج ،عدم آشنايی با آيين شوهرداری و آيين زنداری،
پيش داوريها ،فريبکاريها ،عدم احساس مسئوليت و
بيتوجهي به اصول اخالقي ،بنياد خانواده متزلزل ميشود
(بهپژوه 1394 ،ب).
 -2سست شدن باورهاي مذهبي

شايد مهمترين عاملي که سالمت و استحکام خانواده
را تهديد ميکند ،سســت شدن باورهاي مذهبي و عدم
پايبندی به تعهدات اخالقی اســت .زن و شــوهري که
دچار «بحران ارزشها» و «از خود بيگانگي» شــدهاند،
ق خواهد بود؟ هرگاه
ازدواجشــان تا چه حد پايدار و موف 
زن و شــوهر در روابط خود ،خدا را فراموش کنند و در
حضور و غياب يکديگر به گونهای برخورد کنند که خدا
غايب است ،با دست خود کانون خانواده را به سوي تزلزل
و نابودي سوق دادهاند.
 -3عدم صداقت ،فريبکاري و پنهان کاري

جوهرة روابط سالم ميان زن و شوهر مبتنی بر صداقت
است .صداقت ،اعتماد را بنياد مينهد .زن يا شوهري که
با همســر خود صادق نيست و با دادن وعدهها و وعيدها
ميخواهد زندگي کند ،با رفتار خود ،کانون گرم و صميمي
خانواده را دچار تزلزل ميکند .پنهان کردن حقايق (مخفي
کاري) و فريب دادن (فريب کاري) موجب ميشود ارکان

خانواده متزلزل شود و روابط زن و شوهر آسيب ببيند.
 -4عدم توجه به نيازهاي همسر

زوجهاي موفق کسانياند که درصدد ارضاي نيازهاي
همسر خود ميباشند .بنابراين هر زن يا شوهري وظيفه
دارد نيازهاي جسمي و عاطفي همسرش را بشناسد و در
مقام ارضاي آنها برآيد .ارضاي نيازها به طريق درست و
مطلوب ،به رشد همه جانبه و ايجاد امنيت رواني زوجين
منجر ميشود و در نتيجه موجب سالمت خانواده ميشود.
بديهي اســت توجه به نيازهاي همسر ،فقط به ارضای
نيازهاي جنسي ختم نميشود .توجه به نيازهای روانی،
ابراز محبت به شکلهای گوناگون ،احترام و پذيرش ،نگاه
مهربان به يکديگر ،در کنار هم حضور داشتن ،مشارکت
داشتن در برنامههای خانوادگی و نظاير آن نيز ضروریاند.
 -5ابهام و افراط در انتظارها

به طور معمول مشــخص کردن انتظارها در روابط،
باعث معين شــدن وظايف و حدود روابط افراد ميشود.
در خانوادههايي که انتظارهاي متقابل زن و شوهر تصريح
نشده است ،روابط آنان آسيبپذير است و دقیقاً نمیدانند
نسبت به يکديگر چه وظايفي به عهده دارند .توصية مؤکد

میشود مقالة بهپژوه ،احمد ( )1393تحت عنوان :شما از
همسرتان چه انتظارهايی داريد؟ را مطالعه کنيد .در هر
صورت ابهام ،افراط و تعارض در انتظارها موجب ميشود
فضايي نامساعد و کينهتوزانه به وجود آيد .گاهي اوقات
داشتن توقعات بيش از حد از همسر ،سالمت خانواده را
در معرض تهديد قرار ميدهد.
 -6دخالت ديگران و عدم استقالل

اکثر پژوهشهاي انجام شــده در ايران دربارة طالق،
ايــن حقيقت را منعکس کردهاند کــه دخالت ديگران،
مانند اقوام و آشنايان ،والدين زن يا شوهر موجب شعلهور
شدن اختالف زن و شوهر ميگردد و در نهايت به طالق
و جدايي منجر خواهد شــد (فرجاد1372 ،؛ ساروخاني،
 .)1376متأســفانه گاهی زن يا شوهر ،به ويژه در اوايل
زندگي مشترک ،توسط ديگران به طور ناشيانه راهنمايي
يا در برخي موارد تحريک ميشوند.
 -7مسائل اقتصادي و مالي

گاهی موانــع و محدوديتهای فرهنگی و
قوميتگرايــی زن يا مرد ،ســامت خانواده را
تهديد ميکند .براي مثال ،ناهماهنگي فرهنگي
و طبقاتي زن و شــوهر (مانند فرهنگ شهري
در مقابل فرهنگ روستايي) گاهي باعث تهديد
بنياد خانواده ميشــود .از ســوي ديگر ،گاه به
علت شهرنشيني ،صنعتي شدن و جهانی شدن،

مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

 -8موانع فرهنگي و طبقاتي

پیوند

زندگي زناشويي بر پاية اشتراک بنا شده است .از اين
رو به کار بردن عبارتهايي از قبيل «مال من»« ،جهيزية
من»« ،مال تو» و نظاير آن پاية اشــتراک را متزلزل و به
تفرق و جدايي تبديل ميکند .قديميها جملة
زيبايي گفتهاند« :آدم نان خالي بخورد ،اما دلش
خوش باشــد ».اين جمله بيانگر آن اســت که
نيازهاي مادي انسان در حد متوسط تأمین شود،
اما نيازهاي رواني بايــد در حد باال مورد توجه
قرار گيرد .گاهي اوقات مسايل مالي و اقتصادي
بهانهاند و زماني که از زن يا شوهر سؤال ميشود
که چرا با يکديگر ســازش نداريد ،به اين گونه
مسايل اشاره مينمايند و در نهايت «عدم توافق»
و «عــدم تفاهم» را عامل اصلي طالق و جدايي
معرفيميکنند.

بدون شک
کانون
خانوادهاي که
در آن ميان
زن و شوهر و
اعضايخانواده
انس و الفت
برقرارنباشد،
کانونياست
همچونجهنم
سوزان که به
زودی آثار
سوء خود را بر
سالمت رواني
وجسماني اعضا
باقيميگذارد.
کودکان در
چنينخانوادة
سرد و بي
روح ،از ناامني،
آشفتگيعاطفي
و اضطراب
رنجميبرند
واحتمال
ظهور و بروز
نابهنجاريهاي
عاطفي و
رفتاري در آنها
زياد است؛
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پیوند
يکي از
عوامليکه
کانونمقدس
خانواده را
تهديدميکند،
بينظميدر
آمدن به خانه،
به ويژه از طرف
شوهر است.
شوهري که
ساعتهاي
متوالي،زنش
را تنها در خانه
رهاميکند
و وقت خود
را با دوستان
مجرد خود به
خوشگذراني
ميگذراند،
موجبميشود
که روابط
خانوادگياش
مخدوش گردد.

بنياد ارزشها سســت ميشود؛ افراد به تعهدات اخالقي
و ارزشهاي حاکم مقيد نيســتند و اين مسئله موجب
ميشــود زن و شوهر در ظاهر زير يک سقف با يکديگر
ي کنند ،اما روح آنها از همديگر فاصله داشته باشد
زندگ 
(بهپژوه 1394 ،الف).
 -9تنوع طلبی و هوس راني

عامل ديگري که سبب آسيبزايي در خانواده ميشود،
تنوع طلبي و هوسراني زن يا شوهر است .شوهر يا زن به
فرمان احساسات خود با زن يا مرد ديگري ارتباط نزديک
برقرار ميکند و رابطة خود با همســر قبلي را سســت
مينمايد .در اين شــرايط عواملي از قبيل کشــشهاي
رواني -جنســي ،زيبايي يا ثــروت طرف مقابل ،موجب
گرايش به روابطي خارج از چهارچوب خانواده يا برقراري
روابط پنهاني ميگردد .اين وضعيت موجب ميشود روابط
زن و شوهر مخدوش گردد ،بنياد خانواده سست شود و
سرنوشت فرزندان به خطر افتد.
 -10سوءتفاهم و سوء ارتباط

مهمترينعاملآسيبپذيريخانواده،بروزسوءتفاهمها
و سوءارتباطات است .بنابراين هم زن و هم شوهر به سهم
خود مسئوليت دارند که از به وجود آمدن سوءتفاهمها و
سوءارتباطات پيشگيري کنند و در اولين فرصت ممکن به
حل و فصل آنها بپردازند؛ زيرا سوءتفاهمها و سوءارتباطات
به صورت يک فرايند مخرب و پیشرونده عمل ميکنند.
گاهي يک ســوءتفاهمســاده در صورت مرتفع نشدن
همچون يک گلولة برفي کوچک به تدريج به يک بهمن
بزرگ تبديل ميشود و بنياد زندگي زناشويي را از بيخ و

بن بر ميکند و متالشي ميسازد.
 -11انتقامگيري و بهانهجويي

انتقامگيري ،بهانهگيــري و عيبجويي از مهمترين
عوامل آســيبزا در خانواده و روابط زن و شوهر به شمار
ميآينــد .طرح مکــرر «دلخوريها» و نقــاط ضعف و
نارساييها ،ســاختار روابط زناشويي را تهديد و تخريب
ميکند .در مواقع اختالف و خطا سعي کنيد گذشته را
فراموش کنيد ،همسرتان را عفو کنيد ،نقاط مثبت او را
ببينيد و «کهنه قبالهها» را پيش نکشيد و زنده نکنيد!
همچنين ســعي کنيد به قول معروف از «کاه»« ،کوه»
نســازيد و با ديدة اغماض به رفتار و گفتار يکديگر نگاه
کنيد و بدانيد که هيچ کس کامل نيست.
 -12سلطهگري شوهر يا زن

خانواده ،کانون محبت ،آزادي ،تفاهم و مشورت است.
هرگاه روش شــوهر يا زن در زندگي مشــترک ،مبتنی
بر سلطهجويي و ســلطهگري باشد و هر کدام بخواهند
نظريــات خود را به اعضاي خانــواده تحميل کنند و بر
کرسی بنشانند ،فضاي خانواده به يک فضاي استبدادي
و نامطلوب تبديل ميشود .در چنين فضايي شوهر يا زن
مرتب به ديگران دستور میدهند و امر و نهي ميکنند.
اين وضعيت ســامت خانواده را به خطر مياندازد و در
نتيجه موجب سرکشــي ،نافرمانــي و لجاجت در رفتار
اعضاي خانواده خواهد بود .در چنين خانوادهاي مشارکت
و مشاورت معنا ندارد و شوهر يا زن ،تنها تصميمگيرنده و
همه کاره است! متأسفانه در اين گونه خانوادهها ،از «عقل

ساالري» و «حق ساالري» خبري نيست! گفتنی است که
«مرد ساالري» يا «زن ساالري» بنياد خانواده را متزلزل
ميکند و موجب بروز ستيزههاي خانوادگي ميگردد.
 -13بينظمي و عدم مسئوليت در آمدن به خانه

يکي از عواملي که کانون مقــدس خانواده را تهديد
ميکنــد ،بينظمي در آمدن به خانه ،بــه ويژه از طرف
شوهر است .شوهري که ساعتهاي متوالي ،زنش را تنها
در خانه رها ميکند و وقت خود را با دوستان مجرد خود
به خوشگذراني ميگذراند ،موجب ميشــود که روابط
خانوادگياش مخدوش گردد.
 -14عدم توجه به امور خانه و خانواده

 -15عدم فرزند آوري و نازايي

يکي از هدفهاي ازدواج ،پاسخگويي درست به نيازهاي
جنسي است .متأسفانه برخي از افراد به داليل گوناگون
دچار ناتوانيهاي جنسي و سرد مزاجياند و قادر به ارضاي
مطلوب نيازهاي جنسي همسر خود نيستند .اين وضعيت
در دراز مدت آسيبزاســت و هر يــک از زوجين بايد با
شناخت و با شجاعت و صداقت به اين مشکل توجه کنند
و ضمن مشــورت با افراد متخصص ،مانند روانپزشک،
متخصص غدد ،متخصص زنان ،متخصص کليه و مجاري
ادرار و متخصص روانشناســي و مشاورة خانواده به حل
و فصل آن بپردازند .ســرد مزاجي يکي از شــايعترين
اختالالت در کار غدد جنســي است و اغلب جنبة رواني
دارد (ايزدي .)1356 ،گفتنی است که رابطة جنسي نوعي
مبادلة عاطفي و ارتباط عاطفي ميان زن و شوهر است ،نه
صرفاً يک ارتباط جسماني و فيزيولوژيک.

عوامل تهديدکنندة ديگر

افزون بر عواملي که ذکر شد ،عوامل گوناگون ديگری
وجود دارد که ســامت خانــواده را تهديد میکنند و
برشمردن همة آنها کار دشــواری است و به طور کامل
نميتوان آنها را مورد بحث قرار داد .با وجود اين ،توصيه
ميشود عوامل زير نيز مورد توجه قرار گيرند:
 -17ازدواج ناموفق و عدم رعايت تناسبها در ازدواج

مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

يکــي از هدفهاي ازدواج و تشــکيل خانواده ،توليد
مثل و فرزندآوري است .اما متأسفانه حدود ده تا پانزده
درصد از زنان و شوهران به داليل گوناگون توانايي باروري
ندارند و نابارورند .اصطالح ناباروري زوجين ،زماني مطرح
ميشــود که زوجين با داشــتن دو بار آميزش جنسي
در هفته براي يک ســال و بدون اســتفاده از روشهاي
پيشگيري ،زن باردار نشود .حدود سي درصد مشکالت
ناباروري مربوط به مرد ،حدود سي درصد يا پنجاه درصد

 -16ناتوانيهاي جنسي

پیوند

گاهي اوقات بيتوجهي به برخي مسائل ،عدم توجه
به امور خانه و عدم مشــارکت در فعاليتهاي خانوادگي
موجب ميشــود زن يا شوهر اين وضعيت را به شخص
خود نسبت يا تعميم دهد و به بيتوجهي و بيعالقگي
همسر تفسير کند.

علتهاي ناباروري مربوط به زن و حدود ده درصد مربوط
به هر دو ميباشد و تقريباً ده درصد علتها ناشناختهاند.
ناباروري زن يا شوهر موجب ميشود که روابط زناشويي
مختل يا منجر به انحالل خانواده گردد.

انتقامگيري،
بهانهگيريو
عيبجويي
ازمهمترين
عواملآسيبزا
در خانواده
و روابط زن
و شوهر به
شمارميآيند.
طرح مکرر
«دلخوريها»
و نقاط ضعف
ونارساييها،
ساختارروابط
زناشويي
را تهديد
و تخريب
ميکند .در
مواقعاختالف
و خطا سعي
کنيد گذشته را
فراموشکنيد،
همسرتانرا
عفوکنيد،نقاط
مثبت او را
ببينيدو«کهنه
قبالهها» راپيش
نکشيد و زنده
نکنيد!

11

12
خردادماه 1395
شـمـارة 439

پیوند
مهمترينعامل
آسيبپذيري
خانواده،بروز
سوءتفاهمهاو
سوءارتباطات
است.بنابراين
هم زن و هم
شوهر به سهم
خودمسئوليت
دارند که از به
وجود آمدن
سوءتفاهمهاو
سوءارتباطات
پيشگيري
کنند و در
اولينفرصت
ممکن به حل
و فصل آنها
بپردازند؛زيرا
سوءتفاهمهاو
سوءارتباطات
به صورت يک
فرايندمخرب
و پیشرونده
عملميکنند.

 -18عدم عالقة زوجين نســبت به يکديگر و ازدواج
تحميلي ،مصلحتي و شتابزده
 -19عدم شناخت زوجين از ويژگیهای يکديگر
 -20اختالف زياد زوجين از نظر سن و تحصيالت و
پايين بودن سن زن يا شوهر
 -21بداخالقــي و عدم تحمل اخالق يکديگر و عدم
توافق اخالقي
 -22افراط و تفريط در نظم و انضباط
 -23بيکاری و عدم اشتغال شوهر و در نتيجه ندادن
نفقه و عدم تأمين نيازهاي مادي
 -24کار و اشــتغال بيــش از حد شــوهر يا زن و
يکنواختی در زندگی
 -25خودپسنديها و خودخواهيها
 -26عدم آشنايي و توجه به حقوق و وظايف يکديگر
و عمل نکردن به مسئولیتها و وظايف
 -27توجه به ظواهر و امور مادي و چشم و همچشمی
 -28عدم تعادل رواني و عاطفي و عدم بلوغ عقلی و
عاطفی
 -29بيماريهاي جســماني و رواني زن يا شوهر و
بيماريهاي مسري و عفوني
 -30اعتياد به مواد مخدر و الکل و کشيدن سيگار
 -31غیبتهای طوالنی و زنداني بودن زوج يا زوجه
 -32احساس بیهويتی و بی بند و باري در معاشرتها
و داشتن روابط آزاد
 -33اختاللهاي رواني و شخصيتی (مانند :افسردگی،
وسواس ،لج بازي و غرور کاذب)

 -34مصرفگرايي و تجملگرايي بيش از حد
 -35عدم رعايت عدالت و انصاف
 -36خشونت مرد عليه زن و خشونت زن عليه مرد و
بدبيني و سوءظن زوجين نسبت به يکديگر
 -37عدم استقالل مالي و فکري خانواده
 -38اشتغال زن در خارج از خانه بدون رضايت شوهر
 -39پيروي از آرزوها و استمرار برنامههاي دوران تجرد
 -40تحقير ،سرزنش و تمسخر همسر
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