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 چکيده
والدین شاغل، محيط فقير، ،تحقيق حاضر، جهت بررسي آسيب های اجتماعي  از بعد

فمينيسم و اثرات طالق بر کودکان، تک والدیني، والدین ناتني بر فروپاشي کانون گرم  

ذیری خانواده مي باشد ومشکالتي که این پدیده برروابط اجتماعي وصدمات جبران ناپ

که بریک کشورمي گذارند مي گذارد ونيز فقدان یکي ازاعضای خانواده وایجاد مشکالت 

روحي ورواني و تاثير والدین  شاغل  برعملکرد روابط اجتماعي درآینده شغلي وميزان 

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير نقش جامعه دربروز مشکالت   ،سازگاری آنها با افراد

ک ومشکالتي که این پدیده برروابط کودک در روابط اجتماعي خانوادگي وتاثيرآن برکود

در محيط  پيرامون مي گذارد باعث مي گرددکه درانتخابات درزمينه های مختلف پيش 

-تحقيق حاضر به روش کتابخانه روی ثبات قدم نداشته و لرزان و نامطمئن قدم بردارد. 

 م گرفته است.ای انجام پذیرفته است و به صورت توصيفي، تحليلي انجا

 ،فرزندخواندگي اجتماع،،کودکانخانواده، مادران شاغل، :يديکل واژگان

 طالق. ازدواج. فمينيسم،
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 4ردی فاز نقيبنمه ،3هد ابراهيم زاده پودینمحم  ،2روديکلثوم ابراهيمی شاه،1ري فروسی باقم

 (ي ارشد علوم تربيتي) گرایش روان شناسي تربيتيناسکارش،دانشگاه سيستان و بلوچستان 1
 )گرایش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي کارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان  2
 )گرایش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي کارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان  3
 )گرایش آموزش وپرورش(ي علوم تربيتي کارشناس دانشگاه سيستان و بلوچستان 4
 

 نویسنده مسئول:نام 

 موسی باقري فر

 

 

 وادهخانبرمشکالت ی آسيب هاي اجتماع تاثير
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 مقدمه

واحـدی اجتماعي با ابعاد گوناگون است که به دليل اهميت و جایگاه  « خانواده »هرعامل اجتماعي شدن با سایرعوامل تعامل مي کند.

و  ،ارتباط و کنش متقابل خانواده با اجزاء و نهادهای دیگر جامعه ،ندیشمندان اجتماعي بوده است . از یک سوویژه اش از دیرباز مورد توجه ا

ناگون علمي و با وان رابرآن داشته که درحوزه های گبسياری از اندیشمند ،ازسوی دیگر، پایداری وپایندگي آن در طول اعصار وقرون متمادی

و حقوقي که رویکردهای غالب در دوران های پيشين بوده اند، از قرن نوزدهم ميالدی پيدایش وگسترش  ،فلسفي ،اخالقي ،رویکرد های دیني

روان شناختي وجامعه شناختي دراین  ،مردم شناختي ،مجموعه ای از رویکردهای جدید به خانواده را شاهد بوده ایم که به بررسي تاریخي

 .[1زمينه پرداخته اند]
 ،جزئي ترین شکل مي دهد، دستورها و توصيه های ما نيست، بلکه اعمال و شيوه های زندگي ماست.آنچه که به زندگي کودک 

کودکان آنچه که ما » عميق ترین و آشکارترین تاثيرات را به دنبال دارند..،غيررسمي ترین رفتارهای ما، وسيع ترین پنهان ترین و ریزترین،

خوشبختانه این نکته که کودکان خردسال شالوده و سنگ بنای جامعه « مي شوند. ،ممي خواهيم نمي شوند بلکه آنچه که ما انجام مي دهي

هستند، به ميزان شایات توجهي مورد پذیرش و تایيداست و اکنون، به آن به عنوان راه ورود به حيطه رشد انساني و موقعيتي برای مشارکت 

اس و همکاری با جوامع محلي نگریسته مي شود.واقعيت این است که فرصتي برای تم ،بخش های گوناگون فعاليت های اقتصادی و اجتماعي

آیينه تمام نمای آینده ی جامعه ی ماست.داشتن فرزندان سالم و شاد، عامل تداوم حيات  ،چگونگي نگاه و دید ما به مسائل مربوط به کودکان

ف مي بخشد فدای چيزدیگری کرد.تولد فرزندان درمحيط خانوادگي است و نباید بسياری از اموری راکه به زندگي خانوادگي شيریني و لط

احساس ثمرداشتن را برای والدین درپي دارد و بدین ترتيب آنها احساس بقای نسل را خواهند داشت.به راستي که تشبيه زیبای پيامبرکه  ،خانه

والدین داردکه با صبوری ثمره ی زندگاني خود گل های زیبانشان از تالش های بي وفقه «.فرزند صالح گلي از گل های بهشت است» :فرمودند

[ 2را رشد و پرورش داده اند، تعدد فرزندان به مثابه جمع شدن گل ها درکناریکدیگر است که گلستاني زیبا و آرام بخش را پدیدمي آورد. ]

ندرت و آن هم با واکنش نسبت به آن طالق موضوعي است که تاچندسال پيش همه درباره آن به نجوا حرف مي زدند، و یا این اصطالح را به 

اجتماعي و.... در انتظارش بود. اما امروزه، متاسفانه  ،بطوری که کسي که از همسرش جدا مي شد به خاطر طالق عواقب شغلي مي شنيدند،

یده ای به وجودمي شمار قابل مالحظه ای، ازدواجها به طالق ختم مي شود و در نتيجه برای زن وشوهر و هم فرزندان آنها مشکالت عد

فروید روان انسان رابه کوه یخي بزرگ تشبيه مي کندکه بخش بزرگي ازآن دراعماق آب غوطه وراست وتنها قله ی آن ازآب بيرون [3آید.]

اردارد تمایالت و آرزوهای عميق در زیر آستانه آگاهي قر ،است .به عبارتي، آگاهي ما ازافکارمان بسياراندک است وبخش عظيمي از ادراک ها

رفتارمي گویند.رفتارکلمه ای است که  "نمي توان دیدکه به آن اصطالحا "ودورازدسترس است.عملکردها وجلوه های روان یاذهن رامستقيما

یافته های علم  روانشناسي به صورتي روزافزون  [4روان شناسان برای بيان آنچه مردم انجام مي دهند به کارمي برند وآن رامطالعه مي کنند.]

سراززمينه های علمي دیگربرمي آورد وبردامنه ی روبه گسترش یافته های روانشناسي درپهنه ها وشاخه های گوناگون دانش بشر، به سرعت 

زبان شناسي وجامعه شناسي  ،آموزشي  و تربيتي ،یافته های روانشناختي  محدود به حيطه های پزشکي و در ماني ،افزوده مي شود.امروزه دیگر

و مدیریت کارگاه ها وکارخانه ها وسازمان های خدماتي وطراحي ماشين ها و ابزارهای دقيق و تربيت نيروهای گوناگون  با قابليت های و اداره  

زمان وتالش بسياربيشتری راصرف مطالعه  ،[ دانشمندان علوم اجتماعي، درمقایسه با رفتارهای اجتماعي مطلوب5جورواجو و ...نمي شود.]

ميالدی ساالنه درنشریات روانشناسي 2000ی ضداجتماعي کرده اند.مقایسه تعدادپژوهش هایي که ازپایان قرن نوزدهم تاسال وبررسي رفتارها

درمقایسه بارفتارهای اجتماعي مطلوب تعدادبيشتری  ،به چاپ رسيده است، نشان مي دهد که طي صدسال تحقيق درزمينه ی علوم اجتماعي

بانفوذ و قدرتمند علوم اجتماعي مانند دورکيم و « پدران»رخاش گری اختصاص یافته است.با وجودی که ازپژوهش هابه تجاوز وخشونت و پ

اسميت از اهميت زمينه ی رفتارهای اجتماعي مطلوب درزندگي بشر به خوبي آگاه بودند.این امر مي توان نشانگرعدم انجام تحقيقات الزم 

یافته های علم  روانشناسي  به صورتي روزافزون سراززمينه های علمي دیگربرمي آورد  [6درباره ی این گونه رفتارها درگذشته دانست.]

یافته  ،وبردامنه ی روبه گسترش یافته های روانشناسي درپهنه ها و شاخه های گوناگون دانش بشر، به سرعت افزوده مي شود. امروزه دیگر

زبان شناسي وجامعه شناسي و اداره  و مدیریت کارگاه ها  ،شي  و تربيتيآموز ،های روانشناختي  محدود به حيطه های پزشکي و در ماني

[. 5وکارخانه ها وسازمان های خدماتي وطراحي ماشين ها و ابزارهای دقيق و تربيت نيروهای گوناگون  با قابليت های جورواجو و ...نمي شود.]

داده و با توجه به این که آنان از لطافت روحي باالیي برخوردارند و در هر جامعه ای بخش قابل توجهي از افراد انساني را کودکان تشکيل 

همچنين بسيار آسيب پذیر و شکننده مي باشند، به طوری که تحوالت سریع اجتماعي و فرهنگي درجوامع امروز برپيچيدگي روابط انساني 

ت، و مدارس و آموزشگاه ها به مهمترین پژوهش و عمل درجهان امروز، عمده فعاليت های مشاوره ای معطوف به مدرسه اس ،تاثيرگذار بوده

رکلي در مشاوره تبدیل شده اند. ولي متاسفانه این مساله درميهن ما جایگاه واقعي خود را پيدا نکرده است.درحالي که اهميت این دوره و به طو

ت نابساماني بسرمي برند، و هر روز مي بينند که وچه بسا کودکاني که بعلت طالق والدین در وضعي ،دوره ابتدایي برهيچ کس پوشيده نيست
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مادریاپدر، همکالس هایشان به مدرسه مراجعه مي کنند، و اصطالحاتي که ممکن است دوستانشان به آنها بزنندکه فالني پدریا مادرندارد و 

 [.7همچنين در مورد افرادی که والدین را به دالیل گوناگون از دست داده اند]

 

 حقيقضرورت واهميت ت

برسي های علمي نشان مي دهد که ازهرده انساني که دراین جهان پهناور زیست مي کنند، یک نفرشناخته یاناشناخته با معلوليت و 

دچار نقصي جسمي، حسي یا ذهني هستند ودرصد قابل توجهي از این عده نياز به آموزش  ،کمبودی  درگير است و قریب پنج درصد کودکان

سست شدن بنيان خانوادگي و کافي  ،جنگ ،ویژه دارند.این واقعيت ها وحقایقي نظير وجود نارسایيهایي از قبيل سوء تغذیهخاص و مراقبتهای 

نبودن بهداشت و درمان دربسياری از نقاط جهان که خود از عوامل موثردر ازدیاد کودکان استثنایي هستند لزوم توجه عميق تر به مساله 

  [.8و جلوگيری ازابتالی به معلوليت بعدازتولد ارزش واهميتي خاص مي دهد.] ،پيشگيری ازتولد کودک معلولراایجاب مي کند وبه موضوع 
اگرچه قرن بيستم،عصرکودک ناميده شده است، اما هنوزمحروميت عاطفي وجودداردو مسئول این محروميت ها در حال حاضر جامعه 

به همان اندازه  نيز کوکان را از مردم  ،شد.به همان اندازه ای که ماپيشرفته ترشده ایمای است که به نظر نمي رسد کودکان را دوست داشته با

جدا کرده ایم و ا ز آنها انتظارداریم، از محيط های طبيعي دوری جویند و درآپارتمان های چند طبقه زندگي کنند و محيط های آرام بخش و 

وظيفه والدین درقبال  ،امری ناخوشایند تلقي مي شود زخانه،وان به دنيای خارج اکه آمدن نوج برای بزرگترها بگذارند.زماني،تفریحي را

فرزندان،بطور روز افزون، مشکل تر مي گردد. در روستا ها و شهرهای کوچک،بچه ها به محض اینکه به اندازه کافي بزرگ شدند،برای کمک 

درجامعه اطراف خود  ،همکاری،به آنها کمک مي کند تا نقش فعالتری را به والدین خود،به آنها مي پيوندند.تحقيقات نشان داده است که این

آیامن کار درستي کرده  :[ والدین کودکان مي پرسند9به عهده بگيرندو بهمان اندازه، فعاليت خيلي بهتری را در سطح  مدرسه  داشته  باشند.]

ند:باالخره چه وقتي مي خواهند به بچه ام خواندن را یاد بدهند؟و ام که فرزندم را به مهدکودک فرستاده ام؟والدین کودکان بزرگترمي پرس

 هزاران سوال دیگر......اما به ندرت این پرسش های مهم ترمطرح مي شود که: نيازهای حياتي کودکان خردسال، والدین و مربيان کدام اند؟ و

 [10دن  نيازهای دیگرنشود،برآورده ساخت؟]چگونه مي توان نيازهای هریک از آنها را به گونه ای که مانع از برآورده ش

 

 یافته ها

)شوارتز،  (.مسووليت به عنوان یکي ازواژگان روان شناسي یعني: احساس وابستگي یاارتباط باشخص نيازمند.1950)بيرشتت، 

(بين 79، ص2001ارا)مي داند. مونت« انجام عملي درجهت ارزیابي خود»(.همين نویسنده، حس تعهدرا عامل احساس مسئوليت و246،ص1977

مسئوليت درقبال کوتاهي های » و« مسوليت درمقابل دیگران، درمقابل جوامع ومنافع مشترک آنها» دو مفهوم مسوليت تمایزقائل مي شود: 

عالقمند  مسئوليت دربرابردیگران) مسئوليت اجتماعي( شامل توجه به رفاه، سالمت، تعليم و تربيت و امنيت آنان و نيز«. خود وپيامدهای آن

اجتماعي شدن عبارت است ازیاد گرفتن نه تنها :( مي گوید1965[ راجرز براون )6بودن و پرداختن به گرایشات و عالیق جامعه است. ]

بلکه نيز آنچه رفتار پرخاشگرانه را تشکيل مي دهد و اساس کار تعریف « رفتارپرخاشگرانه» هنجارهای مرتبط با مقوله ای از اعمال همچون

 [11به شمار مي رود. ] مقوله

 

 والدین شاغل

امروزه گرایش های انعطاف پذیرنسبت به خانواده،خيلي اززنان رابطورروزافزون تشویق کرده است تا شغل اصلي خود و نگهداری از اطفال 

بدون از دست دادن نقش خود  را ادغام کرده،و دراین فرایند،خود و همسر را از مشکالت زندگي آزاد کنند.شوهراني که در مي یابند مي توانند

ناگهان خود را با وظایفي مثل لباس شستن و ایستادن در صف مواد غذائي مواجه مي بينند.زماني که  ،در خانواده  همسر شاغل داشته باشند

غل،با مزایا و زندگي خانوادگي به وضوح  دچار مشکل مي شود.کودکان والدین شا ،یک زن بچه دار مي شود و قصد ندارد کارش را رهاکند

یا ضراتي روبرو مي باشند )و د رمقایسه با شرایط سنتي و غير متعادل گذشته،که مادر،تمام روز در خانه بود و پدر تنها در روزهای تعطيل و 

فقط  وقت بيشتری در خانه است و بچه ها از دیدن پدر خوشحالند.جای نگراني است پدر ،آخر شب درخانه حضور داشت(  در حال حاضر پدر

در حالتي د رخانه  باشد که خسته  و کوفته است! و بچه ها بجای بازی با پدر و همنشيني با وی با جمالتي روبرو شوند که بچه ها سروصدا 

 [.9نکنيد پدرتان خواب است؟ خسته است؟استراحت مي کند.]
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 نقش خانواده دراختالالت روان تنی
تماعي یاتعارضات روان شناختي و هيجانات زندگي مي توانند به حالتي از فيزیولوژی آن دسته از بيماری های جسماني که،تجارب اج  

جسماني تبدیل شوندکه در نهایت به آن بيماری ها منجرشوند را اختالالت روان تني مي گویند.این عقيده که حالت های رواني مي تواند 

قبل از ميالد نيز به اثر ذهن بر جسم  اشاره کرده اند.در پزشکي قدیم ایران برکنش های جسم انسان تاثيربگذارند،باور تازه ای نيست.متفکران 

و تاثير آن بربيماریها به کرات  اشاره و مطرح شده است. در روان شناسي و روان پزشکي در مفهوم جدید، با مطرح شدن « اعراض نفساني»نيز 

از سده های قبل مورد بررسي قرارگرفته است.در بعضي ازمواقع آشفتگي  بحث استرس، رابطه  متقابل حاالت رواني و جسماني بسيار دقيق تر

روی ها و مشکالت خانواده منجر به شکل گيری اختالالت  روان تني مي شوند .زماني که عامل فشار زا،یک اتفاق یا  رخداد مهم درخانواده باشد،

طالق و...(موجب  ،فشارزای آن)اختالف زناشویي،مرگ نابهنگام یکي از اعضاءاعضای خانواده تاثير مي گذارد . انطباق عضو خانواده  با یک عامل  

، مقاومت آنها در مقابل  بيماریها ،علي رغم زندگي اعضای خانواده ،کاهش مقاومت او نسبت به عوامل فشارزای دیگر مي شود.در چنين وضعيتي

روپاشي دارند که نمي توانند بيشتر از آن مقاومت کنند.فشاربيشترخانواده به طورفزاینده ای کاهش مي یابد.بنابراین اعضای خانواده یک نقطه ف

ي باعث اضمحالل یکي ازاعضای خود مي شود و در نهایت آنها را به وسيله بيماریها ازپای در مي آورد .ویژگي های فرهنگي نيز از جمله عوامل

در برخي موارد نيزمي تواند مقاومت اعضای "فروپاشي را پایين آورد .متقابالنقطه ،هستندکه د ربرخي از موارد مي تواند همسو  با فشار خانواده

 [12خانواده را افزایش دهد.]

 

 نابهنجاري وعوامل آن
همانطور که جامعه باید فرد را در خود بپذیرد و جایگاه و مقام مناسبي برای  ،زندگي اجتماعي مستلزم سازگاری بين همه  آحاد آنست

خود را با جامعه سازگار نماید تا بتواند از امکانات و قوای نهفته و پراکنده  ،فرد نيز باید با ایفای نقش مفيد ،نماید او در متن خویش لحاظ

اجتماعي برای رشد وترقي خویش بهره مند شود.سازگاری وتناسب فرد باجامعه مستلزم سازگاری وتناسب جامعه با فرد است و الزمه سازگاری 

و توقعات بين فرد و جامعه بوده و هر نوع انتظار و توقعي که جامعه با توجه به امکانات خود وقابليت های افراد از فرد  متقابل وجود انتظارات

مقام اجتماعي هر فرد توقعات او از  ،خاص دارد نقش اجتماعي آن فرد را پدید مي آورد.اگر نقش اجتماعي هر فرد توقعات جامعه از او باشد

دیناميک مقام اجتماعي وظاهرکننده آن مي باشد.نقش ومقام اجتماعي هر فرد نشانه سازگاری آن فرد با جامعه  جامعه است. نقش جنبه

خویش استت هرجامعه ای به جهت داشتن ارزشها و الگوهای خاص فرهنگي حدود معيني رابرای رفتارفردی واجتماعي ایجاد مي نمایدواین 

مقام اجتماعي فرد مي باشد.ارزشها وهنجارهای اجتماعي اگرخاستگاه عرفي داشته باشد ضامن مقام   ارزشها والگوها در رابطه مستقيم با نقش و

و اگر خاستگاه حقوقي نيز داشته باشد عالوه برحفظ موقعيت اجتماعي ضامن حقوق و وظایف هر فرد خواهد  ،و موقعيت اجتماعي فرد است

نام دارد.نابهنجاری نشانه مشخص عدم 1روابط اجتماعي در مفهوم کلي آن نابهنجاری  بود.تمرد وتخلف فرد عليه ارزشها وهنجارهای حاکم بر

درعين حاليکه  ،تطابق وناسازگاری فرد با نظام زندگي دسته جمعي ولو در موقعيت زماني خاص واز دست دادن نقش خویش در جامعه است

گر تمرد وعصيانگری شخص نابهنجار حقوق افراد دیگر راضایع کند ویا حاکي از تعارض یا اختالل فکری یا رواني فرد نابهنجارنيزمي باشد.ا

نام مي گيرد.بزهکاری مفهومي اخص 2لطمات وخطراتي را متوجه اجتماع نماید و مانع ایفای نقش و انجام وظائف عادی افراد شود بزهکـاری 

 ،سازد.بزهکاری اگرچه نشانه ناسازگاری فردبا جامعه استجنبه جزائي داشته و فرد را مستحق کيفر قضائي مي  "از نابهنجاری است وغالبا

نبود  ،هرج ومرج و بي نظمي ،ناکافي بودن امکانات اجتماعي ،گاهي از ناسازگاری جامعه با فرد منشاء مي گيرد یعني تعارض ارزشها با همدیگر

د را برهم مي زند، گاهي عملکرد غلط فردی خاص نظارت و کنترل و اختالف طبقاتي و بي عدالتي اقتصادی زمينه سازگاری جامعه با فـر

زایيده تعارضات رواني   "موجب عکس العمل غلط ازجانب دیگری مي شود.ناسازگاری فردی تا آنجا که ناشي از عوامل اجتماعي مي باشد غالبا

های رواني موجب بزهکاری مي شود.تعرض  عوامل اجتماعي از طریق انگيزه "و فکری است که اوضاع نابسامان جامعه پدید مي آورد.زیرا معموال

الگوها وناکامي های اجتماعي از اساسي ترین عامل نابهنجاری مي باشد.درعلم اخالق هرنوع رفتاری که برخالف ارزشهای مثبت ومفيد اخالقي 

عه و مدون جامعه باشد یهني خوبي ها باشد رفتارنابهنجاروغيرعادی است.حقوقدانان معتقدند؛ هرنوع رفتاری که ناقض قوانين موضو

رفتارنابهنجار وغيرعادی است.علمای روان شناسي و جامعه شناسي مي گویند: رفتارنابهنجار یعني رفتاری که از معيارهای متوسط آماری در 

هنجار کسي است معيار باليني را درتشخيص رفتارغيرعادی از رفتارعادی معتبرمي داند، فردناب ،هرجامعه انحراف پيدا کند.روان پزشکي اغلب

نابهنجاری لفظي است که اغلب در علوم اجتماعي  "که از وضع رواني خود ناراضي بوده وبه روان پزشک مراجعه مي کند.تعریف اجتماعي: اصوال

د بکارمي رود، از نظرجامعه شناسي هر نوع رفتاری که با موازین وسنن معمول ومعهمود جامعه و فرهنگ حاکم برآن مطابقت نداشته باش

 "رفتارنابهنجارتلقي مي شود.نابهنجاری پدیده ای است که هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعي قابل بررسي و تحقيق علمي بوده وطبعا

 ،دارای علل وعواملي قابل کشف وتشخيص مي باشد، که از نظ روان شناسي وجامعه شناسي این عوامل عبارتنداز: عامل فيزیولوژی،عامل ژنتيک

 [13ماعي، عامل خانوادگي،عامل جغرافيایي،عامل رواني]عامل اجت
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 تاثيرفمينيسم دربروزطالق

تکنيکي است که درسطح جهان برای برخوردبا فرد دوم )همسر( به کارمي رود.اگرزن ازحضور مردخود دچار نگراني  و   ،1هویت زدایي

شخصيت او ،احساسي نسبت به وی ندارد "وردکند که گویي اصالخستگي  شده باشد و نخواهد به تحریکات او پاسخ گوید یا طوری با او برخ

اما اغلب تاحدی است  که برای دیگران  آزار ،را تخریب خواهدکرد.البته شخصيت زدایي نسبي در رفتار روزمره  همه ما بادیگران دیده مي شود

تحریکاتي عملي دارد و صد البته به ،قالب خود خواهانه در ،دهنده نيست .رفتارميليونها زني که درگير پرونده های حضانت فرزند خود هستند

خشونتي ،توانایي زنان درخلق منطقي متکي است وبه راحتي مي تواند آنان را از شر احساسات خشونت بار رهایي بخشد. دردل این زنان

کسي که زماني اوراقرباني اميال  یعني–روند طالق شکل مي گيرد؛زناني که به راحتي مردخویش  ،و بدون نشانه ای،سردرخنه کرده است

،پابه پای 60پيش ازدهه ،سرد و بي روح ؛ ماجرارانظاره گرهستند.همين زناني که،راتخریب مي کنندوبعدبدون هيچ احساسي-خویش کرده بود

و قرارداشتند!آیا به شوهران خود درامور خانه مشارکت  مي کردند.اما چه شدکه هم اکنون تصورمي کنندقدیم ترها تحت استيالی مردان زورگ

سوء استفاده مردان ازقدرتي که دراختيارداشتندواعمال فشارهای آنان برزنان باعث  نشده تااکنون که قدرت دراختيارزنان ،قول عده ای

لدی)زن( تبدیل قراردارد،به فکرطالق بيفتند؟! با فروپاشي واحدزندگي خانوادگي، ساختار خانواده های دو والدی  به ساختارخانواده های تک وا

و نه پدری شایسته برای فرزندشان مي دانند.درچنين نظامي ،مي شود.دراین ساختار،زنان،مردخودرا نه شخص مناسبي برای ابرازعشق و محبت

که بي عدالتي حکفرماست، مردان قرباني وزنان فرمانروایند.دریک کالم باید گفت  طالق چگونه تضمين مي دهدکه با جدایي زن 

نامرئي شدن حضور پدر را  ساقط کردن او از بشر بودنش برمي شمارد.به محض قطع  ،2دیگر،فرزندازپدرش جدانشود؟  پائول بوهانانومردازیک

دیگرکسي اورابشرنمي خواند.خطای فاحش فمينيست  های افراطي این است که مدعي مي شوندحقوق والدین)به خصوص ،ارتباط وتنهاشدن

. هولناک ترین 3است. اما وقتي نوبت به مادران مي رسد،مي گویندسرنوشت حقوق کودک دردست ما ستپدر(به روشني ازحقوق کودک جد

برای کشف منافع انحصاری "این است که بایدخودراکامال چيزی که فمينيست ها درباره ی بچه های کوچک و نيزبچه های طالق مي گویند،

ارفرزندندارند،ولي به محض آنکه موضوع به زن مربوط شود،درکاراوهم،به عنوان فردی فمينيست ها،کاری به ک "زنان وارتقای آن فداکنند.اصوال

که مربوط به زن است، مداخله مي کنند.یکي از تبعات مستقيم فروپاشي  مدلهای خانواده سالم واجرای سياستهای تک حضانتي مادر،پدیدآمدن 

تبعات دیگری هم پدید آمد ،آنهابرعهده زنان مي باشد.پس ازاین تحولخانواده های تک والدی در سطحي بسيارگسترده است که سرپرستي 

که نشان مي دا د حضورزنان سرپرست خانوار،به هيچ وجه سالم وکارآمدنبوده وبه دليل محروميت ازهيئت های مردانه پدرانه،اضطراب وآسيب 

قایددرباره موقعيت پدرومادر،زاویه نگاه کودک رامنعکس هایي که بسيارجدی وخطرناک بود،نصيب کودکان مي کرد. ناگفته پيداست که این ع

 4نمي کند،بلکه برحقوق ومنافع زنان مبتني است. در ضمن این فرض غلط را هم پيش مي آوردکه مردان،پرستاران و مراقبان  محکمه پسندی

هميشه این پدربوده است که بر بهترین منافع برای کودکان خود نيستند.این درحالي است که با مروری  بر تاریخچه حقوق پد،درمي یابيم که 

 [13کودک درحضانت مشترک تاکيد مي کرده است.]

 

 اهميت پدر

درآغازین لحظات تاریخ بشری،مردباابتکاری اجتماعي تغذیه زن وسایر افراد کوچکتر »،ازنگاهي مردم شناختي مي گوید:5مارگات ميد

ول اجتماعي قرن نوزدهم به بعد را مدیون پدراني دانستندکه مسووليت پرورش و همچنين صاحبنظران زیادی، تح«.خود را به دست گرفت

رشدفرزندانشان رابرعهده داشتند.درواقع اهميت پدررابا مسایلي چون پرورش و نگهداری فرزندان،مدت طوالني در خانه ماندن واز فرزندان 

که پد ر نيز مانند مادر،دوست داشتني وعالقه مندبه فرزندان ونگران نگهداری کردن،حمام بردن کودک و کارهایي ازاین قبيل نمي سنجند، بل

ده آنهاست. چه طورمي شودکه یک بچه نوپاازیک طرف اتاق آرام آرام قدم بر مي دارد و خود را درآغوش پدری مي اندازدکه تمام طول روزراکارکر

ش پدری مي اندازد که درتمام طول روز،بيرون از منزل کارمي است؟!اگرپرورش مادربه تنهایي کفایت مي کرد،پس چرا کودک خود را درآغو

نتيجه مي گيردکه نقش پدران امروزی برارتقای سالمت  6فراهم مي کند.و مادرنمي کند ؟ دکترشيال روسان کرده است؟آن چيست که پدر

بسيار اهميت  دارد.او مي گویدشيوه پدران دررفتاربافرزندان،متفاوت ازشيوه مادران است.چراکه کيفيت این تعامل ،چه دخترو چه پسر،فرزندان

تعامل رفتاری رانبایدازنظردورداشت.پدران هميشه برای کودکان خود، موقعيتي غير منتظره ودرعين حال کنترل  « دروني سازی»و تاثير آن بر 

ان بتوانندتوانایي های خودراپرورش داده ودرصورت لزوم خودراباهرگونه تغيير،نقص یا احتمال تطبيق دهند.به شده را فراهم مي کنندتافرزند

                                                           
1 Depersonalization  
2 .Paul  Bohannan. 
3 .Fathers  Guide  to  the   Courts  Chapter . 
4 .Prima  Facie. 
5 .Margaret Mead. 
6 Shila  Rossan. 
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موجب مي شودتافرزندان به سرعت یاد بگيرند چگونه  باید با دیگران رقابت  ،متفاوت پدر با دختر یا پسر خود او آشکار رفتار روسان، دکتر نظر

خطرناک مي دانندیاآسيب پذیروباالخره آیابایدنگران دنيا و آدمهای اطراف خود باشندیاخير.حال  را خود نه؛ یا یاهمکاری کنند؛آیاموفق هستند

[ برای کودکان خود نيستند.این درحالي است که با مروری برتاریخچه 13باتمام این اوصاف چگونه مي توان گفت پدراهميت زیادی ندارد.؟ ]

 [13پدربوده است که بربهترین منافع کودک درحضانت مشترک تاکيد مي کرده است. ] حقوق پد،درمي یابيم که هميشه این
 

 آثارحضورفرزندان درزندگی والدین
برآوردن انتظارات والدین ودیگران اولين نقش فرزندان درزندگي است .تمایل به داشتن فرزند، مشوق جوانان به امرازدواج مي باشد. 

 ،شنایان به گونه ای عمل مي کنند که انتظاردارند زوجين جوان صاحب فرزندشوند. لذا تاخير  در باروریپدرومادر عروس وداماد خویشان وآ

عامل دلگرمي ،موجبات نگراني زوجين را فراهم مي آورد،تا چه رسد به عدم باروری یا ناتواني درباروری همسر.دومين عامل آثار حضور فرزندان

موجب افزایش دلگرمي  زوجين مي شود: چرا که باعث حضوربه موقع  ،اکه تولد فرزندان سالم درخانوادهوالدین درکانون خانواده مي باشد ؛ چر

هم بيانگرعالقه واشتياق زیاداوبه دیدارفرزنداست وهم موجب دلگرمي بيشترهمسر. درخانواده ای که زوجين اوقات زیادی را باسکوت  ،پدردرخانه

بيشتری برای گفت وگو فراهم شده است وموجبات همدلي رادرپي خواهدداشت.سومين عامل دیگر: فرزند زمينه  سپری مي کردند، پس ازتولد

یکي ازعوامل بروز  ،درمحيط خانواده فرزند تداوم حيات خانواده مي باشد.چراکه یکي از علل طالق ها ی بارزنداشتن فرزندمي باشد،عدم حضور

، احساس ثمربخش  بودن است که منجربه بقای نسل مي شود.باعث از تنهایي درآمدن ناپایداری در زندگي مشترک است.عامل دیگرفوایدفرزند

مادرمي شود ویک نوع دلگرمي وتنوع درزندگي رخ داده وازحالت رکود ویکنواختي زندگي خارج شده و زندگي شاد ومتنوع خواهند داشت. 

[2] 

 

 روان شناسی وتفاوت هاي رفتاري

افکار واعمال متفاوتي هستند،  ،ا بایکدیگرآشنایيم ومي دانيم که افراد گوناگون دارای احسا ساتهمگي باتفاوت های رفتاری انسان ه

که به ظاهرشباهت  ،تاجایي که شایدنتوان دوفردراکه ازتمامي جهات به یکدیگرشبيه باشندپيداکرد.این تفوت حتي درميان همشکمان یکسان

ین تفوت ها، روان شناسان به دنبال آن اندکه قانون مندی رفتارهای انسان راکشف بسياری بایکدیگردارندنيزبه چشم مي خورد.به رغم ا

درجست وجوی مشابهت هایند و مي خواهندبدانند که آیا این رفتارهای به ظاهر  ،کنندوآنان درورای رفتارهای به ظاهرپراکنده ومتفاوت

یا راههایي وجود داردکه به کمک آن ها بتوانيم نابساماني رفتارهای پراکنده ازقوانين مشترکي تبعيت مي کنندیانه؟ مي خواهندببينندکه آ

 انساني راسامان بدهيم؟ چنين تالش هایي تاکنون به صورگوناگون به ثمررسيده و روان شناسان موفق به کشف برخي ازقوانين برای توضيح و

های مختلف شخصيتي دسته بندی کنند وازاین طریق برای  تغييررفتارهاشده اند.دسته ای ازروان شناسان تالش کرده اندانسان هارادرتيپ

رفتارهای آن ها تفسيری واحدبيابند.اگربتوانيم برای شخصيت انسان یک ساختارترسيم کنيم ف یعني بتوانيم اجزای تشکيل دهند دستگاه 

قراردهيم.برای مثال همگي مي دانيم که  موردتجزیه وتحليل ،خواهيم توانست رفتارهاراباتوجه به سرمنشا آن ها ،رواني او را مشخص کنيم

آن هارا تجزیه وتحليل کند ودرمورد آن ها دست به قضاوت بزند.درعين  ،انسان عقلي دارد وبه کمک آن مي تواند پدیده هاراموردتوجه قرارداده

ه باشد و مورد توجه دیگران قراربگيرد.حال اميالي نيز دارد . اوميل دارد دراجتماع جایگاه مناسبي داشت ،حال مي دانيم که انسان عالوه برعقل

مي توانيم برخي از رفتارهای  انساني را تفسيرکنيم.بسياری ازانسان ها  ،باتوجه به این دوبخش ازشخصيت انسان یعني عقل وميل اجتماعي

مي توانيم بگویيم که داوری گاه خالف آن را آشکارمي کنند. درچنين شرایطي  ،اظهارنکرده ،حکم عقلي خودرابه سبب مالحظات اجتماعي

توانسته است عقل راازميدان  ،به علت قوی بودن تمایالت اجتماعي وغلبه آن برعقل ،عقالني انسان باتمایالت اجتماعي اودرتعارض قرارگرفته

عقل وتمایالت یعني  ،حتي آن رابرای توجيه تمایالت خویش به کاربگيرد.چنين تفسيری باتوجه به دوبخش ازشخصيت انسان ،به درکرده

اجتماعي انجام مي گيرد.آیا دنيای رواني یاشخصيت او، مانندجسمش ازاجزایي ساخته شده است؟ پاسخ به چنين سوالي هم مثبت است هم 

ازسوی دیگراحساس مي کند که  ،منفي. مثبت است ازآن جهت که باالخره انسان دردرون خوداحساس مي کند که افکاری دارد واميالي

به اشکال گوناگون قابل طبقه بندی مي باشند.هم چنين اميال انسان نيزقابل تقسيم به دسته های مختلف اند. این دسته  و گون اندافکاراوگونا

این فکرراایجادمي کند که مي توان این دنيا رابه شکل ساختاری تجسم کرد که دارای اجزایي است ونوعي رابطه  ،بندی دنيای ذهني انسان

ر است.اماپاسخ سوال دیگرمنفي است ازآن جهت که دنيای رواني انسان مانندجسم اوازاجزای قابل تجزیه وانفکاک تشکيل بين این اجزابرقرا

دستگاه گوارش ودستگاه  ،نشده اندکه بتوان آن هارا به طورمجزا موردبررسي قرارداد.جسم انسان ازدستگاههای گوناگوني چون دستگاه عصبي

دستگاهها ضمن این که دارای اثرتعاملي بایکدیگرند، خودنوعي استقالل نيزدارندومي توان آن هارابه شکل گردش خون تشکيل شده است.این 

مستقل مجسم کرد وبررسي های تحقيقي روی آنها انجام داد.چنين تفکيکي درمورددنيای رواني انسان امکان پذیرنيست واگرهم بخواهيم 

رعقالني هستيم . عقل تنها مي تواندازطریق تفکرانتزاعي دنيای رواني انسان تجسم کندوبرای ناگزیرازتأمل وتفک ،اجزای آن را در نظربگيریم
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بخش اصلي و  :آن اجزایي قائل شود. مهمترین اجزای دستگاه رواني انسان عبارت انداز: عقل،هوی )الیه بدني، الیه اجتماعي،الیه فردی( قلب

جمع بندی وبه نگاه عاميانه،مردم اغلب به دودسته ی با استعداد و بي دریک  (.1387مرکزی شخصيت انسان قلب است.)احمـدی،

استعدادتقسيم وطبقه بندی مي شوند.اگرهرکسي به اطراف خودنظری بيفکندهرروزبااختالفات کيفي فاحشي که بين افرادجامعه 

مشخصي قرار ندارند و اختالف ميان آنها وجودداردمواجه مي شود.به هرحال درمشاهده دقيق تری معلوم مي شودکه تمام فراددرگونه های 

ازلحاظ درجات است.به این ترتيب استنباط مي شودکه تفاوت های فردی رابيشترمي توان کمي دانست تاکيفي.ازآنجاکه تفاوت های فردی،جنبه 

دردسته هاوطبقات معيني کمي دارند،این سوال پيش مي ایدکه درجات مختلف هرخصيصه ویژه چگونه دربين مردم توزیع شده است؟آیاافراد

 [14گروه بندی شده اند؟]

 

 تاثيرات اجتماعی شدن

اجتماعي شدن به فرایندی اشاره دارد که مردم ازراه آن پارامترهای اساسي فرهنگ خویش رامي آموزند؛ آنها  ازآن راه نسبت به ماهيت 

نند وازماهيت قواعد و هنجارهایي که چنين عملکردی رارهبری جامعه ای که بایستي به آن مرتبط باشند و درآن به گونه ی شایسته ای عمل ک

سلسله مراتب  ،مي کند، شناخت پيدامي کند.همچنين موقعيت اجتماعي یکي ازاصول عمده ی سازماني در جامعه است.متخصصان بيولوژی

به طورکلي عامل پيش بيني کننده ی اجتماعي رامشخصه کلي وجهاني جوامع انساني مي دانند . به نظرنمي رسد مقام وموقعيت اجتماعي 

معتبری درزمينه مفيدبودن ویاری رساندن باشد.امااین سخن بدان معنانيست که درامرکمک ساني عاملي بي اهميت تلقي مي شود.به جرأت 

طبقه اجتماعي  ،مثالبرروی رفتارهای اجتماعي اثرمي گذارد.به عنوان  ،مي توان گفت که موقعيت اجتماعي در تأثير متقابل باسایرمتغيرها

ممکن است موجب تحت تأثير مشابهت ها قرارگيرد، یعني افرادطبقه متوسط به آسيب دیدگان طبقه متوسط کمک مي کنندوافرادطبقه پایين 

(ممکن است حاصل استفاده غيرعمدی ازمددجویان طبقه متوسط 1968تربه مصدومين  طبقه پایين تریاری مي رسانند.یافته های فلدمن )

باهزینه زندگي که خودباميزان  ،شدکه بيش ازافراد طبقه پایين تر به درخواست کمک آنها پاسخ مثبت  مي دادند.مقام و موقعيت اجتماعيبا

عامل پيش بيني کننده ی منفي  ،رفتارهای اجتماعي مطلوب درجامعه همبستگي منفي دارد، مرتبط است.بنابراین مقام وموقعيت اجتماعي

 [ 15یتخت ها وشهرهای بزرگ به شمارمي رود.]درکمک رساني درپا

 

 مشخصات الگو

محبت و قدرت اغلب با هم رابطه مثبت  ،بزرگساالن ممکن است برای کودکان الگوهای مثبت اجتماعي بشوند.درمحيط طبيعي کودک

پرقدرت برخوردارندومي  يتي مستحکم وعين حال از موقع در بسياری ازپدرومادرها نسبت به فرزندان خودرفتاری دوستانه دارند و "دارند.مثال

هنگام سخن گفتن برکمال مطلوبي  "وصرفا "توانندپاداش های ارزشمندی بدهند.این یک واقعيت مسلم است که وقتي شخصي که ظاهرا

انتقال الگوهای مثبت آبروی خودراازدست مي دهد.نمونه عملي رفتار، در و براساس آن ایده آل زندگي نمي کند، اعتبار "اصرارمي ورزد، اماعمال

بارفتارهای اجتماعي آنهادربزرگسالي  ،کمتری دارد.تجارب آموزشي دردوران کودکي رفتاری موثر است وآموزش شفاهي دراین زمينه تاثير

دوممکن استنتاج واستنباط مي کن ،قوانين ومقررات الزم رادرمورد رفتارهای مناسب دریک موقعيت خاص ،ارتباط دارد.کودک ازمحيط اجتماعي

اجتماعي مطلوب  ی مقررات ودستورالعمل هایي رابرای رفتارها ،است آن رابه موقعيت های مشابه تعميم بدهد.کودکان درجریان اجتماعي شدن

مي آموزند. روش های اجتماعي شدن که منجربه اتخاذ تصميم های مثبت های مثبت یک کودک مي شود، بایدبه جای این  ،درشرایط خاص

روش هایي که احتمال اتخاذ تصميم های منفي  ،برعکس یابد. گيری خاصي متمرکزشود،بر روی کودک به عنوان یک فرد تمرکزکه برتصميم 

 [6]گردد. راکاهش مي دهد، بهتراست برروی تصميم گيری خاص متمرکز

 

 عالئم عقده حقارت و درمان آن
و وصول به موفقيت مي شود لکن آثار رواني آن با وصول به هرنوع  عقده حقارت دربسياری انگيزه تالش وفعاليت برای جبران ناکامي ها

مگر وقتي فردی به وجود آن وقوف پيدا کند و موفقيت هایش موجب کاهش تمایالت برتری طلبانه او درميدان  ،موفقيتي ازبين نمي رود

يکه اکثرمردم از وجود عقده حقارت خویش بي درحال ،رقابتهای ناسالم اجتماعي شود و تنش ها و اضطراب های دروني او رانقصان بخشد

 ،ميل شدید به جاه طلبي ،خودآرایي افراطي ،خبرمي باشند. عالئم غالبي عقده حقارت اجتماعي عبارتنداز؛ خودستایي افراط آميز، الف زدن ها

فراراز واقعيات  ،از گذشته وتحقير آنابراز نفرت  ،تمایل شدید به انباشت مال برای کسب اعتبار اجتماعي ،وراجـي ولفاظي کردن محاورات

پناه بردن به هر نوع عامل مخدر که گذشته ها رابه فراموشي بسپارد.افرادی که از احساس حقارت اجتماعي  ،وتکبر وبزرگ منشي و صدر نشيني

 ،.اولين گامنها برمال شودرنج مي برند اغلب در اقدامات مهم اجتماعي دچار خوف واضطراب مي شوند که مبادا دچار شکست شده وحقارت آ
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خودکاوی و آگاهي از وجود عقده حقارت از روی عالئم آنست.مطالعه حوادث گذشته زندگي وتحليل رفتار ویادآوری  ،برای درمان عقده حقارت

عقده راتبدیل  دردها ومحروميت ها واحضار آنها درصفحه ظاهر ذهن وسپس تخفيف وتضعيف کردن آنها کمک بسيار زیادی رابه فرد مي کند تا

به احساس کرده وآنرا بتدریج تحليل برد.به قلم آوردن وبه تصویر کشيدن سرگذشت خود وبازگو کردن تمایالت وآمال دوراني خود به صورت 

افزایش ،دومين گامتداعي آزاد برای افرادی که مورد اعتماد باشند نيز از جمله شيوه های خود کاوی وشناخت عقده های دروني مي تواند باشد.

درون مایه وتالش برای اندوختن علم ودانش ودیگر کماالت باطني تا حدی که به عظمت خای وجودی خود آشنا شد وسپس درک بي اعتباری 

 ،سومين گام ونسبيت ارزشهای اعتباری جامعه وانجام تمرینات ممتد ذهني برای جلوگيری از انصراف ذهن به منزلتهای کاذب اجتماعي.

و فرار از هر عاملي که  ،و عدم پذیرش منت هرکس و ناکس  ،وع محيط تحقيرآميز و عرضه تقاضا نزد افراد متکبر و جاه طلباجتناب از هرن

درک حقارت فطری همه هستي در نزد خداوند ف اگرفرد  ،چهارمين گامموجب حقارت نفس مي شود و عزت وتعالي روح را لکه دار مي کند.

همه انسانها از شریف و وضيع را در محضر خدا ببيند درخواهد یافت که فضيلت وبرتری حقيقي ازآن حقارت کشيده همه هستي از جمله 

مقابله با منزلتهای کاذب  ،گام پنجمهمه چيز را در محضر حق برعکس آن چيزی مي بيند که درجامعه شاهدآنست. "چيست ؟ انسان اصوال

يت های افراد ذیحق توسط مربيان و مسئوالن اجتماعي ف و ایجاد کردن فضائي اجتماعي و ایجاد شرائط مساعد برای رشد وشکوفائي قابل

اگرچه متأسفانه  ،آکنده از حسن تفاهم و اعتماد و احترام متقابل تا افراد جامعه در روابط انساني و اداری و سياسي به حقارت کشانده نشوند

 [14ی پوشالي اجتماعي بسيار مشکل است.]تحقق این امر در جو حاکميت خط بازی ها وجاه طلبي ها و ارزشها

 

 منشأ احساس حقارت
وجودمي  ناتواني وناداری وحقارت وضعف دوران طفوليت تا سنين جواني این احساس واقعي رادرآدمي بهاحساس حقارت طبيعی: 

امکان حيات  ،ه آنهاانت واتکاء بآورد که او در تأمين نيازهای مادی ورشد جسماني خود بشدت محتاج والدین واطافيان خود بوده وبدون اع

روميت های که دراین رانخواهد داشت.احساس حقارت وضعف وناتواني دوران طفوليت همواره درخاطره فردباقي مي ماند.به ویژه ناکامي ها ومح

ورت تالش صت به دوران زیاداست به صورت عقده های تلخ وگزنده هميشه درنهانخانه وجودش مي ماند.واکنش روان دربرابراحساس حقار

 خستگي ناپذیربرای انباشت مال ومنال مي باشد.

لول روابط مع ،احساس حقارت اجتماعي: آثار و تاثير و اهميت آن از نظر روان شناسي وتربيت بيش از احساس حقارت طبيعي است

 ،انوادگيختوهين وتنبيه بدني  حقارت آميز وشکست وناکامي در اهداف ومقاصد حيات اجتماعي مي باشد. محيط خشک وخشن ومشحون از

زخودنشان اکودکاني ضعيف وجبون ودرعين حال پرخاشگر وخشن بارمي آورد اکثراین کودکان دوشخصيتي بوده وشگردها وحرکات متضادی 

ارخشونت اهي بسيمي دهند.به طوری که شناخت شخصيت آنها مشکل است.با دوستان بسيلرعالقه مند و با مخالفان بسيارکينه توز هستند، گ

متضادی ازخود بروز  مي کنند درحاليکه لحظه ای بعد بسيار رئوف ومهربان به نظر مي رسند.افرادنازپرورده فاقدقدرت سازگاری بوده وصفات

دگي روحيه ناسالم مي دهند وواکنش رواني آنها عليه احساس حقارت وشکست وناکامي شدیدتر ازهمه گروهاست.فقروناداری نيزمانند نازپرور

 [15رخورده ای پدید مي آورد وموجب احساس حقارت مي شود. ]وس

 

 ه حقارت عقد

در مي آید.وقتي تمایلي سرکوب شده به صورت عقده 7اميال ارضاء نشده وسر کوفته درناخودآگاه ما جای گرفته وبه صورت عقـده 

دخالت مي نماید وآنرا تحت الشعاع قرارمي دهد.چون عقده  درضميرناخودآگاه قرارگرفت به طورغيرارادی وتوأم باهيجان وفشار بررفتار روزانه ما

چون ها در زمينه رواني ما وصله ناجوری هستند که باید باالخره به خارج فرستاده شودتا روان از درد وفشارناشياز آن رهایي یابد.عقده ها هم

رواني ایجادکرده وارتباط  8استرس های رج گردند، واال نه تنهاميکروبها یاباید درنهادانسان ازبين بروند ویا باید به شکلي از زمينه رواني خا

منطقي رفتارآدمي رابهم مي زند خود مولد عقده های دیگری مي شود.مهمترین عقده رواني که از بدو تولد تا آخرین لحظات زندگي شکل 

ظاهـرمي شود.یعني  10صورت احساس حقارتاست.عقده حقارت ابتدابه  9دهنده رفتار وتعيين کننده سرنوشت فردمي باشد عقده حقـارت

به وجود آن آگاهي دارد احساس حقارت نام دارد.وشخص از وجودآن رنج مي برد  "حقارت تا وقتي درشعور خود آگاه وجود دارد وفرد کامال

کند.دراین صورت  11ا جبـرانولذا با نهایت تالش ذهني سعي مي کند آنرا فراموش یا انکار نماید ویا با شگردهای مختلف رواني ورفتاری آنر

                                                           
7 .Complex 
8.Stress  
9 .Ihferionty. 
1 0 .Inferiority  feeling. 
1 1 .Compensation. 
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 احساس حقارت از عرصه خودآگاهبه نهانخانه درون رفته وتبدیل به عقده مي شود.انگيزه فعاليت بيش از حد توان وشبانه روزی بسياری ازمردم

ها عقده های رواني در وصول به اهداف اقتصادی یا اجتماعي ریشه در همين واقعيت رواني دارد،درواقع محرک اصلي بسياری از اعمال انسان

 [14است. ]

 

 نتایج 
درست یانادرستي که صورت مي گيرد ) هم برای فرد وهم برای جامعه ( پيامدهایي دارد؛ وزوج های متارکه کرده  ،طالق به هردليل

جدی پریشاني راداشته رابه انزوای موقت یا دائمي مي کشاند.دربيشترخانواده هایي که طالق درآن هاصورت گرفته،اعضای خانواده یک دوره 

درصدازکودکان  90مشکالت احساسي وعملي پيدامي کنند. حدود،زن وشوهـرهردو،اند که حدودیکسال یابيشترطول مي کشد.به طورکلي

وبه عبارت  ،حاصل ازطالق رازنان سرپرستي مي کنند. و به همين دليل این گروه اززنان عصباني وافسرده بوده، احساس تنهایي نموده

بامشکالت متعددی )نظيرکاهش درآمد،  "مانده مي شوند؛ ولي پس ازمدتي این ناراحتي هاکمترمي شود.مادرهمراه کودک نيز، معموالدیگردر

نقل مکان به محل سکونت ارزان،کار،محروم ازحمایت اجتماعي، بزرگ کردن بچه به تنهایي مواجه است.  نقش هایي که زنان ومردان برعهده 

فاوت است. نقش جنسيت مردبررفتارقاطع واعتمادبه نفس واطمينان درتصميم های شخصي تاکيدارد،درحالي که نقش مي گيرند،بایکدیگرمت

ازجمله ،جنسيت زن برروابط بين فردی، پرورش، تربيت ومراقبت تاکيدمي ورزد . این تعارض نشان مي دهدکه بعض ازانواع کمک رساني ها

بيشتربانقش جنسيت زنان سازگاراست، درحالي که انواع دیگرکمک رساني )مانند دخالت  ،دکمک رساني هایي که درخانواده صورت مي گير

برای کمک کردن به مصدومين یک حادثه رانندگي، درشرایطي که تعدادزیادی ازمردم ایستاده اند وتماشا مي کنند( بانقش جنسيت مردان 

فرامي گيرد، درصورت عدم وجودیکي ازآنهـا به عل طالق ویا عوامل مطابق دارد. این نقش های اجتماعي راکه کودک از پدرومادرخویش 

دیگرچه لطمات جبران ناپذیری برپيکره این آینده ساز مملکت مان واردخواهدکرد.ناپدری یانامادری بودن ماجرایي ظریف وخطرناک است. 

. متاسفانه در کشور ما آمارها نشان مي دهندکه یک نوع زمين مين گذاری شده است که بایدبا احتياط از آن گذشت . بمبي درانفجاراست

 دوازده مورد به طالق منجرمي شوند. ،ازهرصد ازدواج شهـری
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 نتيجه گيري و جمع بندي

آیامن به راستي » شاید بهترین کاری که مي توانيم انجام دهيم این است که قبل از پذیرفتن وظيفه نامادری یاناپدری از خود بپرسيم:  

آیا مي توانم هفته ها، ماهها یاحتي سالها خصومت ورزی این کودک راکه گمان مي کند من او را از پدریا مادرش « ست دارم؟این کودک رادو

ازهراقدامي برای ازهم پاشيدن ازدواج  "محروم کرده ام تحمل کنم؟ آیا مي توانم این حقيقت را بپذیرم که این کودک در مراحل بعدی احتماال

با اینکه طالق یک فاجعه است اما اگرتنها راه حل موجودباشد، وظيفه داریم اثرات مخرب آن رابه حداقل «. نخواهدکرد؟ من و همسرم خودداری

دست کم باید بياموزیم  ،برسانيم. کودکان، قربانيان بالفاصل طالقند.اگرنتوانسته ایم فضای مطلوب وشادی بخش خانوادگي برایشان فراهم کنيم

بلکه  ،دمات ناشي ازطالق تاحدامکان درامان داریم.وبه این نتيجه مي رسيم که طالق یک اتفاق در زندگي فردی نيستکه چگونه آنان را ازص

دسته ای از تجربيات و استرس ها را برای تمامي اعضای خانواده درپي دارد و با درگيری والدین پيش ازجدا شدن واقعي آن ها شروع وپس از 

 ندگي آن ها مي شود.طالق باعث تغييرات متعدد درز
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