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چند سئوال ؟؟؟
î درعصرجهانيشدن،کشتیخانوادهبهکجامیرود؟

î درعصرجهانيشدن،خانوادههاچهويژگیهايیدارند؟
î درعصرجهانيشدن،چگونهميشوديکخانوادۀسالموبانشاطداشت؟
î درعصرجهانيشدن،چگونهميشوديکخانوادهپايداروموفقداشت؟

î درعصرجهانيشدن،چگونهسالمتخانوادههاتهديدمیشود؟
î درعصرجهانيشدن،چگونهميشودکانونخانوادهراازآسيبهايگوناگونمصونداشت؟

î درعصرجهانيشدن،چگونهميتوانفرزندانيصالح،باتقوي،رشيدوبالندهتربيتکرد؟
î درعصرجهانيشدن،تاچهميزانشماوهمسرتانياروغمخواريکديگرهستيدوپيوندهايعاطفيدرميانشمابرقراراست؟

î درعصرجهانيشدن،تاچهميزانافکارواحساسهايشماوهمسرتانبهيکديگرنزديکاست؟
î درعصرجهانيشدن،تاچهميزانانتظارهايشماازهمسرتانوانتظارهايهمسرتانازشماشفافومشخصهستند؟

پيش در آمد
 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟روزها فکر من این است و همه شب سخنم

یا چه بودست مراد وي از این ساختنم؟مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا؟

به کجا مي روم و آخر ننمایي وطنم؟از  کجا آمده ام، آمدنم   بهر چه    بود؟

 )مولوي(

خانواده شناسی در عصر
                 جهاني شدن:
                    شناخت آسیب ها
»بخش اول« 

دکتر احمد به پژوه � دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران
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خانواده، به منزله  مقدس ترین نهاد جامعه و نخستین، مهم ترین، 
پایدارترین و مؤثرترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان محسوب مي شود. 
خانواده، نهادي است که حیات و سعادت جامعه  بشري وابسته به آن 
است. پرورش نسل آینده، انتقال میراث فرهنگي، پاسداري از ارزش ها، 
زبان آموزي و تأمین نیازهاي انسان از وظایف عمده  خانواده به شمار 
است  خانواده  سالمت  به  وابسته  جامعه  سالمت  بي شک  مي آید. 
و سالمت رواني و جسماني افراد جامعه تأمین نمي شود مگر آن که 
ازدواج هایي موفق و خانواده هایي سالم و متعادل داشته باشیم. اکنون 
این  اصلي و عمده  در عصر جهاني شدن )Globalization(، سئوال 
است که کشتي خانواده به کجا مي رود؟ کشتي بانان خانواده چه کساني 

هستند؟ و چه ویژگي هایي دارند؟
از اواخر دهه نود قرن بیستم واژه جهاني شدن تقریبًا هر روز در 
حوزه هاي اقتصادي و سیاسي منعکس شده است )تارو، 2003، ترجمۀ 
کرباسیان، 1383(. در سال هاي اخیر، مقوله جهاني  شدن، صرف نظر از 
ابعاد اقتصادي و سیاسي آن، در حوزه هاي فرهنگي و آموزش و پرورش 
و خانواده نیز مطرح شده و سال هاي آغازین هزاره سوم میالدي با 
بحث هاي داغ و چالش برانگیز درباره  جهاني شدن همراه بوده است. 
فرایند جهاني شدن از طریق رهاسازي زمان و مکان، مرزها، هنجارها، 
ارزش ها، فضاي اجتماعي و ارتباطات اجتماعي را نفوذپذیر ساخته و 
از بین برده است. در نتیجه خانواده دچار نوعي بحران هویت شده و 
ضرورت بازسازي هویت خانواده الزامي گردیده است. در  واقع جهاني 
شدن به معناي کسب آگاهي نسبت به نیازهاي مشترک و تهدیدهاي 

مشترک و نیل به یک هویت جهاني است، نه یک هویت ملي. 
فرایند جهاني  شدن، همه جوانب  یا  پدیده  بودن  وجهي  چند 
زند گي در دنیاي معاصر را در برگرفته که ممکن است آثار و تبعات 
متضادي داشته باشد. امروزه جهاني  شدن موافقان و مخالفان متعددي 
تندي  واکنش هاي  اقتصادي  و  فرهنگي، سیاسي  محافل  در  و  دارد 
نسبت به آن به عمل مي آید. گاهي شنیده مي شود در محکومیت آن 
تظاهرات خشونت باري برپا مي شود. در هر حال، سئوال اصلي این است 

که جهاني  شدن، براي خانواده ها چه آثار و پیامدهایي به دنبال دارد؟
انسان  پرورشگاه  و  آموزشگاه  مهم ترین  خانواده،  تردید،  بدون 
به شمار مي آید و مقدس ترین نهاد یک جامعه محسوب مي شود. این 
خانواده است که فرایند شدن انسان را از قوه به فعل فراهم مي کند 
و تسهیل مي سازد )به پژوه، 1386(. خانواده، مانند هر نهاد دیگري 
ممکن است دچار آسیب شود و با آفت ها و موانعي روبه رو شود. جهاني 
شدن در سال هاي اخیر سالمت و استحکام خانواده ها را در سراسر 
جهان تهدید کرده و متزلزل ساخته است. در وضعیت کنوني، کلیه 
کارشناسان و متخصصان موظف هستند آگاهانه و مسئوالنه این آفت ها 
و موانع را شناسایي و علت یابي کنند و در مقام رفع آن ها برآیند. به طور 
مشخص، فرایند جهاني شدن، نظم سنتي حاکم بر فضا و زمان را برهم 

زده و خانواده هاي جوان و نوبنیاد را بیشتر تهدید مي کند. از این رو، در 
این مقاله عوامل تهدیدکننده سالمت خانواده براثر جهانی شدن، مانند 
احساس ناامنی فرهنگی، وجود هویت چندگانه، سست شدن باورهای 
مذهبی، مهاجرت خانواده های جوان، طالق های عاطفی، ایجاد شک و 

تردید در ارزش ها و هنجارها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

جهاني شدن چيست؟
از جهاني  شدن به عنوان یک پدیده  پیچیده و چند بعدي، تعریف ها 
و تفسیرهاي گوناگوني شده است که به برخي از آن ها اشاره مي شود: 

ë فشردگي و درهم تنیدگي جهان
ë همگون سازي و همسان شدن فرهنگي در جهان )کالرک، 1997(
ë پهناورتر شدن گستره  تأثیرگذاري و تأثیرپذیري کنش هاي اجتماعي
ë پهناورتر شدن گستره  ارتباطات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

منظور از جهاني شدن، فرایند اجتماعي شدن جهان است. جهانی 
که امروز در حال وقوع است و قید و بندهاي زماني و مکاني از بین 
 رفته است. این فرایند اجتماعي مالزم با یک جهان بیني خاص است 
که ابعاد اقتصادي، سیاسي و فرهنگي خاص خود را دارد. جهاني شدن 
سابقه دیرینه اي دارد و در درجه نخست از مباني معرفتي نشئت گرفته 
و نگاه ویژه اي به انسان دارد. بدین ترتیب شاید بتوان جهاني شدن را 
به سه نوع عمده جهاني شدن اقتصادي، جهاني شدن سیاسي و جهاني 

 شدن فرهنگي تقسیم کرد.
از  مانعي  و  تعریف جامع  ارائه  که  اذغان کرد  باید  در هر حال 
جهاني شدن بسیار دشوار است و شاید بتوان بر پایه وجوه مشترک، 

تعریف ذیل را عرضه کرد: 
»جهاني  شدن عبارت است از: فرایند فشردگي فزاینده زمان و فضا 
که به واسطه آن مردم دنیا کم و بیش و به صورتي نسبتًا آگاهانه در 
جامعه  جهاني واحدي یکپارچه مي شوند و در این فرایند افراد و جوامع 

با یکدیگر پیوند مي خورند« )گل محمدي، 1383 ص20(.
از  آگاهي  لوهان )1964( میزان  تعبیر مارشال هربرت مک  به 
جهاني، وقوف به سرنوشت مشترک جهاني  عضویت در یک دهکدۀ 
و حساسیت نسبت به خطرات و تهدیدهاي جهان گستر، ویژگي هاي 
عمدۀ زندگي در جهان معاصر است که صد البته از جامعه اي به جامعه 

دیگر و از خانواده اي به خانواده دیگر متفاوت است.
خود  سخنراني  نخستین  مقدمه  در   )1999( گیدنز  آنتوني 
درباره  یکپارچگي جهاني و تأثیر آن بر کارکردهاي خانواده به داستان 
جالبي اشاره مي کند: »یکي از دوستانم که درباره  زندگي روستائیان 
آفریقا مطالعه مي کند، نقل مي کرد چند سال پیش که براي مطالعه 
علل رانش زمین در آنجا کار میداني مي کرده، به میهماني یکي از 
خانواده هاي منطقه دعوت مي شود. وي سرمست از اینکه مي تواند در 
باره اوقات فراغت سنتي آنان مطالعه کند، با تعجب دریافت که آنان در 
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شب  پذیرایي، فیلمي ویدئویي را در مورد غریزه بشر نشان می دادند که 
تا آن زمان در لندن هم به نمایش درنیامده بود!«.

در سال هاي اخیر در کشورهاي جهان سوم به طور اعم و در ایران 
به طور اخص، محققان و حتي افراد عادي شاهد چنین صحنه هایي در 
مناطق روستایي یا شهرهاي کوچک بوده اند که نکته هاي عمیقي را در 
مورد زندگي ما آشکار مي کند. فقط این نیست که مردمان شهری و 
روستایی از وسایل و لوازم مدرني چون رایانه، رادیو، ویدئو و تلویزیون 
در زندگي سنتي خود استفاده مي کنند، بلکه باید گفت که ما در جهان 
در حال گذار هستیم که بر تمامی جنبه های زندگي ما تأثیر مي گذارد. 
چه بد، چه خوب، ما به این سمت حرکت مي کنیم، و هیچ کس دقیقًا 
تأثیرات آن را در زندگي کنوني ما نمي داند. برای مثال: پدرها و مادرها 
نرود، خراب می شود!!"  توی کوچه  "بچه  قدیم می گفتند:  زمان  در 
اکنون، در عصر جهانی شدن، کودک در اتاق خود نشسته و به تمام 

کوچه ها سر می زند!!
گاهي در کنار مفهوم "جهاني شدن" از واژه های هم خانوادۀ دیگري 
(، جه�اني ک��ردن   )Internationalization المللی کردن بین  نام  به 
مفهوم  مي شود.  )Globalism( یاد  و جهاني گرایي   )Globalizing  (
و  با هدف ها  دارد که سازمانی مشخص  این  بر  جهاني کردن داللت 
روش ها و برنامه هاي معیني پشت این فرایند قرار دارد. در صورتي که 
مفهوم جهاني شدن متضمن این معناست که فرایندي فراتر از کنترل 
سازمان و برنامه گروه خاصي است و حتي دور افتاده ترین جوامع و 
خانواده ها از بستن مرزهاي فرهنگي خود به روي فرایند جهاني شدن 
ناتوان هستند. از دیدگاه آلبرو )1996( انسان معاصر به عصر جدیدي 
 The Global( گام گ����ذاشته است که ب���اید آن را عصر جهانی
Age( نامید. انسان هایي که در عصر جهاني زندگي مي کنند، یک مرجع 

و چهارچوب جهاني را در رفتار، اندیشه و گفتار خود مبنا قرار مي دهند، 
نه یک مرجع و چهارچوب قومي، محلي یا ملي.

آسيب شناسي خانواده چيست؟
آسیب شناسي خانواده، عوامل ایجاد کننده آسیب ها و آفت هاي 
خانواده و تهدیدکننده سالمت و استحکام خانواده را مورد مطالعه قرار 
مي دهد )به پژوه، 1389(. بدیهي است در عصر جهاني شدن، هر قدر 
خانواده سالم تر و با نشاط تر باشد جامعه هم سالم تر و با نشاط تر خواهد 

بود. )خانواده هاي سالم، جامعه سالم را مي سازند(.
متأسفانه یکي از بزرگ ترین مشکالت اجتماعي در جامعه  کنوني، 
ستیزه ها و دعواهاي خانوادگي و کم رنگ شدن عواطف میان اعضاي 
رواني  متزلزل مي کند و سالمت  را  ارکان خانواده  است که  خانواده 
خانوادگي  ستیزه هاي  و  آسیب ها  مي اندازد.  خطر  به  را  آن  اعضاي 
دیدگاه هاي  از  باید  و  است  چندوجهي  و  پیچیده  بسیار  پدیده اي 
گوناگون رواني، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ارتباطي مورد مطالعه 
قرار گیرد. شاید همان طور که هر انساني یکتا و منحصر به فرد است، 
زندگي مشترک هر زوج جواني نیز یکتا و منحصر به نوع خودش باشد. 
لذا پرداختن به موضوع آسیب شناسي خانواده در عصر جهاني شدن 
از مهم ترین  یکي  پیشگیري،  راهبردهاي  به  یافتن  به منظور دست 
ضروریات خانواده شناسی و آموزش خانواده محسوب مي شود، چون 
بدون شناخت علل و عوامل آسیب زا، دستیابي به راه هاي پیشگیري، 

درمان و اصالح امکان پذیر نخواهد بود.
سخن از آسیب شناسي خانواده در عصر جهاني شدن، سخن از 
عواملي است که بهداشت رواني خانواده و ازدواج را تهدید مي کند. 
هدف این مقاله آن است که عوامل ناپایداري و گسسته شدن ارکان 
خانواده، مورد شناسایي و علت یابي قرارگیرند. یک زوج جوان، آگاهانه 
و عاشقانه ازدواج مي کنند، لیکن بعد از ازدواج، عواملي کانون زندگي 
مشترک آن ها را تهدید مي نماید. در بیان اهمیت آسیب شناسي خانواده 
در عصر جهاني شدن باید متذکر شد که ریشۀ اکثر ناهنجاري هاي 
رفتاري، عاطفي، اجتماعي و اخالقي افراد یک جامعه از خانواده  ناسالم 
و بحراني سرچشمه مي گیرد. از این رو هدف از آسیب شناسي خانواده 
در عصر جهاني شدن، از سویي شناخت علل و عواملي است که سالمت 
خانواده را تهدید مي کنند و از سوی دیگر ارائه روش هاي پیشگیري 

موردنظر هستند.
ایران،  جامعه  در  موجود  اجتماعي  شرایط  و  بافت  به  توجه  با 
جهاني شدن بر میزان آسیب پذیري خانواده ها افزوده است. براساس 
تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط جامعه شناسان و روان شناسان، 
جهاني شدن پیامدهاي گوناگوني را به طور مرئي و نامرئي به دنبال دارد، 
مانند سست شدن باورهاي مذهبي، بدآموزي، تنوع طلبي، لذت خواهي، 
خیال پردازي، بلندپروازي، مصرف گرایي، تجمل گرایي و نظایر آن. هر 
یک از این عوامل و پیامدها مي توانند مانند یک شبکه یا مجموعه اي 
از عوامل دست به دست هم دهند و زمینه هاي آسیب پذیري و تزلزل 
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خانواده ها را فراهم کنند. خانم لیدر )2004(.  نویسنده  کتاب »خانواده: 
یک نگاه جهاني« بر این باور است که خانواده در حال فروپاشي، زوال و 
نابودي است. لذا در این مقاله به اختصار به برخي از مهم ترین پیامدهاي 
جهاني شدن و عواملي که سالمت خانواده را تهدید مي کنند و موجب 

آسیب پذیري خانواده مي گردد، پرداخته مي شود.

جهاني شدن، چگونه سالمت خانواده را تهديد مي کند؟
در عصر جهاني شدن، دو رویکرد متضاد از خانواده وجود دارد؛ 
همان طور که دو رویکرد متفاوت از پدیده جهاني شدن وجود دارد. 
گروهي از خانواده سنتي دفاع مي کنند و در شرایط حاضر، به ویژه در 
جوامع غربي، خانواده را در حال فروپاشي و زوال مي بینند. حامیان 
خانواده سنتي، ازدواج قانوني همجنس بازان را یک رسوایي بزرگ براي 
بشر و بشریت تلقي مي کنند و در مقابل مشروعیت دادن به روابط 

همجنس بازان سرسختانه مقاومت و مخالفت مي کنند.
در مقابل، گروهي از کارشناسان از خانواده مدرن و شکل گیري 
انواع خانواده های جدید حمایت و تکثر انواع خانواده را امري مفید و 
الزم قلمداد مي کنند. براي مثال: حامیان این گونه خانواده ها، مادراني 
که رسمًا ازدواج نکرده و صاحب فرزند هستند و خانواده هاي تک والدي 

را امري قابل قبول مي دانند.
در هر حال، در عصر جهاني، ساختار خانواده تغییر کرده و جهاني 
شدن بر سالمت خانواده تأثیر گذاشته است. براي مثال، زنان دوش 
به دوش مردان و در برخي از جوامع زنان حتي از مردان بیشتر کار 
مي کنند، زن هم مي تواند سرپرست خانواده باشد، جایگاه اجتماعي 
خانواده هم به شغل مرد و هم به شغل زن وابسته است، طبقه اجتماعي 
زنان را نمي توان نادیده گرفت، مشاغل دیگر، خاص زنان یا مردان نیست 
و زنان و مردان مي توانند شغل هاي یکسان و مشابه داشته باشند )مانند 
به طور رسمی  که  از کساني  باالیي  بسیار  اتوبوس(، درصد  رانندگی 
ازدواج مي کنند، کساني هستند که پیش تر با هم زندگي مي کرده اند و 
روابط جنسی داشته اند، خانواده یک نهاد اقتصادي نیست که داشتن 

فرزند یک امتیاز محسوب شود و نظایر آن.
از این رو، پدیده اي با چنین دامنه گسترده، بي گمان خانواده ها 
و فرهنگ حاکم بر جامعه را هم تحت تأثیر قرار مي دهد و در نتیجه 
ضرورت تالش علمي و مطالعه نظري و میداني براي شناخت، درک 
و تبیین آثار آن در حوزه هاي روان شناسي و جامعه شناسي خانواده 
و به بیان دقیق تر خانواده شناسي را الزامي مي سازد. لذا پس از بحث 
کوتاهی دربارۀ تعریف جهاني شدن، فراگیر بودن و تأثیرگذاري گسترده  
آن و آسیب شناسي خانواده، اکنون باید نگاهي به پیامدها و آثار فرایند 
پرشتاب و گسترده جهاني شدن داشت. زیرا جهاني شدن به عنوان 
یک واقعیت تلخ یا شیرین، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حال وقوع 

است و ضرورت دارد با آن برخوردي واقع بینانه داشت. بدیهي است 
برداشت خوش بینانه یا بدبینانه از جهاني شدن، نتیجه اي جز برده شدن، 
مقهور شدن، غافل شدن، در دام افتادن و پاک کردن صورت مسئله، 
پیامدهایي نخواهد داشت. در هر حال، در این مقاله در نظر است که 
به این سئوال اصلی پاسخ داده شود که جهاني شدن، چگونه سالمت 

خانواده ها را تهدید کرده است یا مي کند؟

جهاني شدن نوعي، "تهاجم فرهنگي" است
فرهنگي،  برتري طلبي  نوعي  جهاني شدن  دیدگاه،  این  در 
سلطه گري فرهنگي و هجمه  فرهنگي است که خانواده ها بیشترین 
تأثیر را از آن مي پذیرند. گاهي جهاني شدن به غربي شدن و آمریکایي 
شدن و جهاني کردن فرهنگ آمریکایي تعبیر و تلقي مي شود. در این 
دیدگاه جهاني شدن موجب مي شود فرهنگ خانواده ها ویران و فرهنگ 
بومي تخریب شود و فرهنگي دیگر جایگزین آن شود )کاظمي، 1380(. 
گفتنی است که برتری طلبی فرهنگی، موجب خود ناباوری فرهنگی 
می شود و در نتیجه در هنجارها، ارزش ها و باورها شک و تردید به 

وجود می آید.

جهاني شدن موجب احساس ناامني فرهنگي مي شود
یکي از پرسش هاي مهم در ارتباط با پیامدهاي جهاني شدن این 
است که جهاني شدن موجب خواهد شد خانواده ها و اعضاي آن در 
پذیرش خود، خودشناسي و درک جهان هستي احساس ناامني کنند. 
کساني که نسبت به پدیده  جهاني شدن نگرش خوش بینانه دارند، از 
کثرت فرهنگي )Cultural Pluralism( استقبال مي کنند و بر این باور 
هستند که جهاني شدن امکان دستیابي سریع به هر نوع اطالعاتي را 
تسهیل مي کند و موجبات شکوفایي استعدادها را فراهم مي نماید. براي 
مثال، اینترنت موجب ترویج بیشتر تفاهم میان فرهنگ ها مي شود 
)شولت، 2000، ترجمه کرباسیان 1382(. در نگاه این گروه، کسي 
اندیشمند و دانشمند تلقي مي شود که بداند در این سو و آن سوي 
جهان چه مي گذرد و از مرزهاي ملي و منطقه اي پایش را فراتر گذارد.

در مقابل، دیگر تحلیل گران و شّکاکان جهاني شدن، معتقدند که 
جهاني شدن موجب ناامني و تضعیف امنیت فرهنگي مي شود و نیز بر 
این باورند که جهاني شدن به منزله  گسترش فرهنگ غرب و به نوعي 
تحمیل  و   )Cultural Imperialism(فرهنگي سلطۀ  و  جهان خواري 
ارزش هاي فرهنگي جدید از سوي یک فرهنگ سلطه گر بر یک فرهنگ 

سلطه پذیر است.

در شماره  بعدی به ادامه  بحث خواهیم پرداخت.


