خانوادهشناسیدرعصر
جهاني شدن:
شناخت آسيبها
«بخش اول»

چند سئوال ؟؟؟

دکتر احمد به پژوه ـ دانشيار روان شناسی دانشگاه تهران

 îدر عصر جهانيشدن ،کشتی خانواده به کجا میرود؟
 îدر عصر جهانيشدن ،خانوادهها چه ويژگیهايی دارند؟
 îدر عصر جهانيشدن ،چگونه ميشود يک خانوادۀ سالم و بانشاط داشت؟
 îدر عصر جهانيشدن ،چگونه ميشود يک خانواده پايدار و موفق داشت؟
 îدر عصر جهانيشدن ،چگونه سالمت خانوادهها تهديد میشود؟
 îدر عصر جهانيشدن ،چگونه ميشود کانون خانواده را از آسيبهاي گوناگون مصون داشت؟
 îدر عصر جهانيشدن ،چگونه ميتوان فرزنداني صالح ،باتقوي ،رشيد و بالنده تربيت کرد؟
 îدر عصر جهانيشدن ،تا چه ميزان شما و همسرتان يار و غمخوار يکديگر هستيد و پيوندهاي عاطفي در ميان شما برقرار است؟
 îدر عصر جهانيشدن ،تا چه ميزان افکار و احساسهاي شما و همسرتان به يکديگر نزديک است؟
 îدر عصر جهانيشدن ،تا چه ميزان انتظارهاي شما از همسرتان و انتظارهاي همسرتان از شما شفاف و مشخص هستند؟

پيشدرآمد

روزها فکر من اين است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خويشتنم؟

ماندهام سخت عجب کزچه سبب ساخت مرا؟

يا چه بودست مراد وي از اين ساختنم؟

از کجا آمدهام ،آمدنم بهر چه بود؟

به کجا ميروم و آخر ننمايي وطنم؟
(مولوي)
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خانواده ،به منزل ه مقدسترين نهاد جامعه و نخستين ،مهمترين،
پايدارترين و مؤثرترين آموزشگاه و پرورشگاه انسان محسوب ميشود.
خانواده ،نهادي است که حيات و سعادت جامع ه بشري وابسته به آن
است .پرورش نسل آينده ،انتقال ميراث فرهنگي ،پاسداري از ارزشها،
زبانآموزي و تأمين نيازهاي انسان از وظايف عمد ه خانواده بهشمار
ميآيد .بيشک سالمت جامعه وابسته به سالمت خانواده است
و سالمت رواني و جسماني افراد جامعه تأمين نميشود مگر آنکه
ازدواجهايي موفق و خانوادههايي سالم و متعادل داشته باشيم .اکنون
در عصر جهاني شدن ( ،)Globalizationسئوال اصلي و عمده اين
است که کشتي خانواده به کجا ميرود؟ کشتيبانان خانواده چه کساني
هستند؟ و چه ويژگيهايي دارند؟
از اواخر دهه نود قرن بيستم واژه جهانيشدن تقريباً هر روز در
حوزههاي اقتصادي و سياسي منعکس شده است (تارو ،2003 ،ترجمۀ
کرباسيان .)1383 ،در سالهاي اخير ،مقوله جهانيشدن ،صرفنظر از
ابعاد اقتصادي و سياسي آن ،در حوزههاي فرهنگي و آموزش و پرورش
و خانواده نيز مطرح شده و سالهاي آغازين هزاره سوم ميالدي با
بحثهاي داغ و چالش برانگيز دربار ه جهاني شدن همراه بوده است.
فرايند جهاني شدن از طريق رهاسازي زمان و مکان ،مرزها ،هنجارها،
ارزشها ،فضاي اجتماعي و ارتباطات اجتماعي را نفوذپذير ساخته و
از بين برده است .در نتيجه خانواده دچار نوعي بحران هويت شده و
ضرورت بازسازي هويت خانواده الزامي گرديده است .درواقع جهاني
شدن به معناي کسب آگاهي نسبت به نيازهاي مشترک و تهديدهاي
مشترک و نيل به يک هويت جهاني است ،نه يک هويت ملي.
چند وجهي بودن پديده يا فرايند جهاني شدن ،همه جوانب
زندگي در دنياي معاصر را در برگرفته که ممکن است آثار و تبعات
متضادي داشته باشد .امروزه جهانيشدن موافقان و مخالفان متعددي
دارد و در محافل فرهنگي ،سياسي و اقتصادي واکنشهاي تندي
نسبت به آن بهعمل ميآيد .گاهي شنيده ميشود در محکوميت آن
تظاهرات خشونت باري برپا ميشود .در هر حال ،سئوال اصلي اين است
که جهانيشدن ،براي خانوادهها چه آثار و پيامدهايي به دنبال دارد؟
بدون تردید ،خانواده ،مهمترين آموزشگاه و پرورشگاه انسان
بهشمار ميآيد و مقدسترين نهاد يک جامعه محسوب ميشود .اين
خانواده است که فرايند شدن انسان را از قوه به فعل فراهم ميکند
و تسهيل ميسازد (بهپژوه .)1386 ،خانواده ،مانند هر نهاد ديگري
ممکن است دچار آسيب شود و با آفتها و موانعي روبهرو شود .جهاني
شدن در سالهاي اخير سالمت و استحکام خانوادهها را در سراسر
جهان تهديد کرده و متزلزل ساخته است .در وضعيت کنوني ،کليه
کارشناسان و متخصصان موظف هستند آگاهانه و مسئوالنه اين آفتها
و موانع را شناسايي و علتيابي کنند و در مقام رفع آنها برآيند .بهطور
مشخص ،فرايند جهانيشدن ،نظم سنتي حاکم بر فضا و زمان را برهم

زده و خانوادههاي جوان و نوبنياد را بيشتر تهديد ميکند .از اين رو ،در
اين مقاله عوامل تهديدکننده سالمت خانواده براثر جهانی شدن ،مانند
احساس ناامنی فرهنگی ،وجود هويت چندگانه ،سست شدن باورهای
مذهبی ،مهاجرت خانوادههای جوان ،طالقهای عاطفی ،ايجاد شک و
ترديد در ارزشها و هنجارها مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت.

جهانيشدن چيست؟

از جهانيشدن به عنوان يک پديد ه پيچيده و چند بعدي ،تعريفها
و تفسيرهاي گوناگوني شده است که به برخي از آنها اشاره ميشود:
 ëفشردگي و درهم تنيدگي جهان
 ëهمگونسازي و همسان شدن فرهنگي در جهان (کالرک)1997 ،
ëپهناورترشدنگسترهتأثيرگذاريوتأثيرپذيريکنشهاياجتماعي
 ëپهناورتر شدن گستر ه ارتباطات اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
منظور از جهانيشدن ،فرايند اجتماعي شدن جهان است .جهانی
که امروز در حال وقوع است و قيد و بندهاي زماني و مکاني از بين
رفته است .اين فرايند اجتماعي مالزم با يک جهانبيني خاص است
که ابعاد اقتصادي ،سياسي و فرهنگي خاص خود را دارد .جهانيشدن
سابقه ديرينهاي دارد و در درجه نخست از مباني معرفتي نشئت گرفته
و نگاه ويژهاي به انسان دارد .بدين ترتيب شايد بتوان جهانيشدن را
به سه نوع عمده جهانيشدن اقتصادي ،جهانيشدن سياسي و جهاني
شدن فرهنگي تقسيم کرد.
در هر حال بايد اذغان کرد که ارائه تعريف جامع و مانعي از
جهانيشدن بسيار دشوار است و شايد بتوان بر پايه وجوه مشترک،
تعريف ذيل را عرضه کرد:
«جهانيشدن عبارت است از :فرايند فشردگي فزاينده زمان و فضا
که به واسطه آن مردم دنيا کم و بيش و به صورتي نسبتاً آگاهانه در
جامع ه جهاني واحدي يکپارچه ميشوند و در اين فرايند افراد و جوامع
با يکديگر پيوند ميخورند» (گل محمدي 1383 ،ص.)20
به تعبير مارشال هربرت مک لوهان ( )1964ميزان آگاهي از
عضويت در يک دهکدۀ جهاني ،وقوف به سرنوشت مشترک جهاني
و حساسيت نسبت به خطرات و تهديدهاي جهانگستر ،ويژگيهاي
عمدۀ زندگي در جهان معاصر است که صد البته از جامعهاي به جامعه
ديگر و از خانوادهاي به خانواده ديگر متفاوت است.
آنتوني گيدنز ( )1999در مقدمه نخستين سخنراني خود
دربار ه يکپارچگي جهاني و تأثير آن بر کارکردهاي خانواده به داستان
جالبي اشاره ميکند« :يکي از دوستانم که دربار ه زندگي روستائيان
آفريقا مطالعه ميکند ،نقل ميکرد چند سال پيش که براي مطالعه
علل رانش زمين در آنجا کار ميداني ميکرده ،به ميهماني يکي از
خانوادههاي منطقه دعوت ميشود .وي سرمست از اينکه ميتواند در
باره اوقات فراغت سنتي آنان مطالعه کند ،با تعجب دريافت که آنان در
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ب پذيرايي ،فيلمي ويدئويي را در مورد غريزه بشر نشان میدادند که
ش 
تا آن زمان در لندن هم به نمايش درنيامده بود!».
در سالهاي اخير در کشورهاي جهان سوم بهطور اعم و در ايران
به طور اخص ،محققان و حتي افراد عادي شاهد چنين صحنههايي در
مناطق روستايي يا شهرهاي کوچک بودهاند که نکتههاي عميقي را در
مورد زندگي ما آشکار ميکند .فقط اين نيست که مردمان شهری و
روستايی از وسايل و لوازم مدرني چون رايانه ،راديو ،ويدئو و تلويزيون
در زندگي سنتي خود استفاده ميکنند ،بلکه بايد گفت که ما در جهان
در حال گذار هستیم که بر تمامی جنبههای زندگي ما تأثير ميگذارد.
چه بد ،چه خوب ،ما به اين سمت حرکت ميکنيم ،و هيچ کس دقيقاً
تأثيرات آن را در زندگي کنوني ما نميداند .برای مثال :پدرها و مادرها
در زمان قديم میگفتند" :بچه توی کوچه نرود ،خراب می شود!!"
اکنون ،در عصر جهانی شدن ،کودک در اتاق خود نشسته و به تمام
کوچهها سر میزند!!
گاهي در کنار مفهوم "جهانيشدن" از واژههای هم خانوادۀ ديگري
به نام بين المللی کردن  ،) )Internationalizationجهـانيکــردن
(  )Globalizingوجهانيگرايي ()Globalismياد ميشود .مفهوم
جهانيکردن داللت بر اين دارد که سازمانی مشخص با هدفها و
روشها و برنامههاي معيني پشت اين فرايند قرار دارد .در صورتي که
مفهوم جهانيشدن متضمن اين معناست که فرايندي فراتر از کنترل
سازمان و برنامه گروه خاصي است و حتي دور افتادهترين جوامع و
خانوادهها از بستن مرزهاي فرهنگي خود به روي فرايند جهانيشدن
ناتوان هستند .از ديدگاه آلبرو ( )1996انسان معاصر به عصر جديدي
گام گــــذاشته است که بـــايد آن را عصر جهانی (The Global
 )Ageنامید .انسانهايي که در عصر جهاني زندگي ميکنند ،يک مرجع
و چهارچوب جهاني را در رفتار ،انديشه و گفتار خود مبنا قرار ميدهند،
نه يک مرجع و چهارچوب قومي ،محلي يا ملي.
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آسيبشناسي خانواده چيست؟

آسيبشناسي خانواده ،عوامل ايجاد کننده آسيبها و آفتهاي
خانواده و تهديدکننده سالمت و استحکام خانواده را مورد مطالعه قرار
ميدهد (بهپژوه .)1389 ،بديهي است در عصر جهانيشدن ،هر قدر
خانواده سالمتر و با نشاطتر باشد جامعه هم سالمتر و با نشاطتر خواهد
بود( .خانوادههاي سالم ،جامعه سالم را ميسازند).
متأسفانه يکي از بزرگترين مشکالت اجتماعي در جامع ه کنوني،
ستيزهها و دعواهاي خانوادگي و کم رنگ شدن عواطف ميان اعضاي
خانواده است که ارکان خانواده را متزلزل ميکند و سالمت رواني
اعضاي آن را به خطر مياندازد .آسيبها و ستيزههاي خانوادگي
پديدهاي بسيار پيچيده و چندوجهي است و بايد از ديدگاههاي
گوناگون رواني ،اجتماعي ،اقتصادي ،حقوقي و ارتباطي مورد مطالعه
قرار گیرد .شايد همانطور که هر انساني يکتا و منحصر به فرد است،
زندگي مشترک هر زوج جواني نيز يکتا و منحصر به نوع خودش باشد.
لذا پرداختن به موضوع آسيبشناسي خانواده در عصر جهاني شدن
به منظور دست يافتن به راهبردهاي پيشگيري ،يکي از مهمترين
ضروريات خانوادهشناسی و آموزش خانواده محسوب ميشود ،چون
بدون شناخت علل و عوامل آسيبزا ،دستيابي به راههاي پيشگيري،
درمان و اصالح امکانپذير نخواهد بود.
سخن از آسيبشناسي خانواده در عصر جهاني شدن ،سخن از
عواملي است که بهداشت رواني خانواده و ازدواج را تهديد ميکند.
هدف اين مقاله آن است که عوامل ناپايداري و گسسته شدن ارکان
خانواده ،مورد شناسايي و علتيابي قرارگيرند .يک زوج جوان ،آگاهانه
و عاشقانه ازدواج ميکنند ،ليکن بعد از ازدواج ،عواملي کانون زندگي
مشترک آنها را تهديد مينمايد .در بيان اهميت آسيبشناسي خانواده
در عصر جهاني شدن بايد متذکر شد که ريشۀ اکثر ناهنجاريهاي
رفتاري ،عاطفي ،اجتماعي و اخالقي افراد يک جامعه از خانواد ه ناسالم
و بحراني سرچشمه ميگيرد .از اين رو هدف از آسيبشناسي خانواده
در عصر جهاني شدن ،از سويي شناخت علل و عواملي است که سالمت
خانواده را تهديد مي کنند و از سوی دیگر ارائه روشهاي پيشگيري
موردنظر هستند.
با توجه به بافت و شرايط اجتماعي موجود در جامعه ايران،
جهانيشدن بر ميزان آسيبپذيري خانوادهها افزوده است .براساس
تحقيقات و مطالعات انجام شده توسط جامعهشناسان و روانشناسان،
جهانيشدن پيامدهاي گوناگوني را بهطور مرئي و نامرئي به دنبال دارد،
مانند سست شدن باورهاي مذهبي ،بدآموزي ،تنوعطلبي ،لذتخواهي،
خيالپردازي ،بلندپروازي ،مصرفگرايي ،تجملگرايي و نظاير آن .هر
يک از اين عوامل و پيامدها ميتوانند مانند يک شبکه يا مجموعهاي
از عوامل دست به دست هم دهند و زمينههاي آسيبپذيري و تزلزل

خانوادهها را فراهم کنند .خانم ليدر ( .)2004نويسند ه کتاب «خانواده:
يک نگاه جهاني» بر اين باور است که خانواده در حال فروپاشي ،زوال و
نابودي است .لذا در اين مقاله به اختصار به برخي از مهمترين پيامدهاي
جهانيشدن و عواملي که سالمت خانواده را تهديد ميکنند و موجب
آسيبپذيري خانواده ميگردد ،پرداخته ميشود.

جهانيشدن،چگونهسالمتخانوادهراتهديدميکند؟

در عصر جهاني شدن ،دو رویکرد متضاد از خانواده وجود دارد؛
همانطور که دو رويکرد متفاوت از پديده جهاني شدن وجود دارد.
گروهي از خانواده سنتي دفاع ميکنند و در شرايط حاضر ،بهويژه در
جوامع غربي ،خانواده را در حال فروپاشي و زوال ميبينند .حاميان
خانواده سنتي ،ازدواج قانوني همجنسبازان را يک رسوايي بزرگ براي
بشر و بشريت تلقي ميکنند و در مقابل مشروعيت دادن به روابط
همجنسبازان سرسختانه مقاومت و مخالفت ميکنند.
در مقابل ،گروهي از کارشناسان از خانواده مدرن و شکلگيري
انواع خانوادههای جديد حمايت و تکثر انواع خانواده را امري مفيد و
الزم قلمداد ميکنند .براي مثال :حاميان اينگونه خانوادهها ،مادراني
که رسماً ازدواج نکرده و صاحب فرزند هستند و خانوادههاي تک والدي
را امري قابل قبول ميدانند.
در هر حال ،در عصر جهاني ،ساختار خانواده تغيير کرده و جهاني
شدن بر سالمت خانواده تأثير گذاشته است .براي مثال ،زنان دوش
به دوش مردان و در برخي از جوامع زنان حتي از مردان بيشتر کار
ميکنند ،زن هم ميتواند سرپرست خانواده باشد ،جايگاه اجتماعي
خانواده هم به شغل مرد و هم به شغل زن وابسته است ،طبقه اجتماعي
زنان را نميتوان ناديده گرفت ،مشاغل ديگر ،خاص زنان يا مردان نيست
و زنان و مردان ميتوانند شغلهاي يکسان و مشابه داشته باشند (مانند
رانندگی اتوبوس) ،درصد بسيار بااليي از کساني که بهطور رسمی
ازدواج ميکنند ،کساني هستند که پيشتر با هم زندگي ميکردهاند و
روابط جنسی داشتهاند ،خانواده يک نهاد اقتصادي نيست که داشتن
فرزند يک امتياز محسوب شود و نظاير آن.
از اين رو ،پديدهاي با چنين دامنه گسترده ،بيگمان خانوادهها
و فرهنگ حاکم بر جامعه را هم تحت تأثير قرار ميدهد و در نتيجه
ضرورت تالش علمي و مطالعه نظري و ميداني براي شناخت ،درک
و تبيين آثار آن در حوزههاي روانشناسي و جامعهشناسي خانواده
و به بيان دقيقتر خانوادهشناسي را الزامي ميسازد .لذا پس از بحث
کوتاهی دربارۀ تعريف جهانيشدن ،فراگير بودن و تأثيرگذاري گسترده
آن و آسيبشناسي خانواده ،اکنون بايد نگاهي به پيامدها و آثار فرايند
پرشتاب و گسترده جهانيشدن داشت .زيرا جهاني شدن به عنوان
يک واقعيت تلخ يا شيرين ،چه بخواهيم و چه نخواهيم ،در حال وقوع

است و ضرورت دارد با آن برخوردي واقعبينانه داشت .بديهي است
برداشت خوشبينانه يا بدبينانه از جهانيشدن ،نتيجهاي جز برده شدن،
مقهور شدن ،غافل شدن ،در دام افتادن و پاک کردن صورت مسئله،
پيامدهايي نخواهد داشت .در هر حال ،در اين مقاله در نظر است که
به اين سئوال اصلی پاسخ داده شود که جهانيشدن ،چگونه سالمت
خانوادهها را تهديد کرده است يا ميکند؟

جهانيشدن نوعي" ،تهاجم فرهنگي" است

در اين ديدگاه ،جهانيشدن نوعي برتريطلبي فرهنگي،
سلطهگري فرهنگي و هجم ه فرهنگي است که خانوادهها بيشترين
تأثير را از آن ميپذيرند .گاهي جهانيشدن به غربي شدن و آمريکايي
شدن و جهانيکردن فرهنگ آمريکايي تعبير و تلقي ميشود .در اين
ديدگاه جهانيشدن موجب ميشود فرهنگ خانوادهها ويران و فرهنگ
بومي تخريب شود و فرهنگي ديگر جايگزين آن شود (کاظمي.)1380 ،
گفتنی است که برتری طلبی فرهنگی ،موجب خود ناباوری فرهنگی
میشود و در نتيجه در هنجارها ،ارزش ها و باورها شک و ترديد به
وجود می آيد.

جهانيشدنموجباحساسناامنيفرهنگيميشود

يکي از پرسشهاي مهم در ارتباط با پيامدهاي جهانيشدن اين
است که جهانيشدن موجب خواهد شد خانوادهها و اعضاي آن در
پذيرش خود ،خودشناسي و درک جهان هستي احساس ناامني کنند.
کساني که نسبت به پديد ه جهانيشدن نگرش خوشبينانه دارند ،از
کثرت فرهنگي ( )Cultural Pluralismاستقبال ميکنند و بر اين باور
هستند که جهانيشدن امکان دستيابي سريع به هر نوع اطالعاتي را
تسهيل ميکند و موجبات شکوفايي استعدادها را فراهم مينمايد .براي
مثال ،اينترنت موجب ترويج بيشتر تفاهم ميان فرهنگها ميشود
(شولت ،2000 ،ترجمه کرباسيان  .)1382در نگاه اين گروه ،کسي
انديشمند و دانشمند تلقي ميشود که بداند در این سو و آن سوي
جهان چه ميگذرد و از مرزهاي ملي و منطقهاي پايش را فراتر گذارد.
در مقابل ،ديگر تحليلگران و ش ّکاکان جهانيشدن ،معتقدند که
جهانيشدن موجب ناامني و تضعيف امنيت فرهنگي ميشود و نيز بر
اينباورند که جهانيشدن به منزل ه گسترش فرهنگ غرب و به نوعي
جهانخواري و سلطۀ فرهنگي( )Cultural Imperialismو تحميل
ارزشهاي فرهنگي جديد از سوي يک فرهنگ سلطهگر بر يک فرهنگ
سلطهپذير است.
در شمار ه بعدی به ادام ه بحث خواهیم پرداخت.
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