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بررسی نقش زنان به عنوان مادران خانواده
در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان
فاطمه مرعشیان
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چكيده

نهاد خانواده به عنوان یکی از مکانیسمهای اساسی جامعه پذیری و انتقال
ارزشها و نگرشهای جامعه به نسلهای جدید و جوان همواره مورد تاکید بوده
است .از آنجایی که در متون اسالمیجایگاه همسری و مادری زن کانون توجه
قرار گرفته در پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان به عنوان مادران خانواده در
ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان پرداخته میشود .برخورداری والدین
از مهارتهای الزم برای برخورد با مسائل میتواند موجب کاهش تنشهای
درون خانواده و روبرویی اصولی و منطقی با مسائل و مشکالت فرزندان بویژه
نوجوانان شود .نوجوانان آسیب پذیر ترین قشر در برابر رفتارهای پرخطرند و
به واسطه ویژگیهای تحولی این دوره بیش از سایر گروه ها دست به رفتارهایی
میزنند که سالمت حال یا آینده شان را در معرض خطر قرار میدهد .در
پژوهش حاضر همانند سایر تحقیقات مشابه نشان داده شد که بيتوجهي
عاطفي والدين بویژه مادر باعث ميشود كه نوجوانان كوچكترين حركت پدر
و مادر را به عنوان بيمهري نسبت به خود تلقي كنند و به اين ترتيب دچار
احساس كمبود و عدم اطمينان به خود شده و روشهاي منطقي را رها كنند و
به تخيالت خود دلخوش كرده و به آنها متكي ميشوند .اين احساس ناامني
اضطرابآور منجر به ارتکاب انواع رفتارهاي پر خطر در آنان ميشود.
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کلید واژگان :زن ،مادر ،خانواده ،رفتارهای پرخطر ،نوجوان
* گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،ایران.
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مقدمه

در طی سالها اندیشمندان بر اهمیت خانواده بعنوان نهادی که انجام کارکردهای اساسی را برای افراد و جوامع
به عهده دارد ،تاکید کرده اند(بوبلز .)2001 ،1و داشتن یک جامعه سالم را منوط به دارابودن خانواده های
مستحکم دانسته اند(گیدنز.)1382،2
در متون اسالمی جایگاه همسری زن نیز کانون توجه قرار گرفته و به رفتارهای مورد انتظار از زن در ایفای
نقش همسری گاه با عنوان کلی " حسن التبعل " ( خوب شوهر داری کردن ) و گاه با اشاره به رفتارهای ویژه
توجه شده است(نقل از زیبایی نژاد.)1388 ،
قرآن کریم به برخی رفتارهای شایسته و مورد انتظار در جایگاه همسری اشاره ای کوتاه کرده است:
 ...و زنان صالح  ،زنانی هستند که متواضع اند و در غیاب ( همسر خود ) اسرار و حقوق او را در برابر حقوقی
که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند.
خودآرایی در برابر همسر ،تعاون ،همراهی و موافقت با شوهر در غیر محرمات ،عدم خروج از منزل بدون
همامنگی با همسر ،عدم انفاق از اموال همسر بدون رضایت وی ،خوش زبانی ،صبر بر بدخلقی همسر ،کم
کردن هزینه های زندگی و حفظ حریم جنسی همسر از آن جمله است .گرچه برخی از این رفتارها بر زن در
ایفای نقش همسری واجب شمرده نمی شود.
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در اینجا مادری فراتر از موقعیت بیولوژیک زنان در زایش و منظور از آن ارتباط خاص با فرزند از زمان
انعقاد نطفه تا تولد و از آن زمان تا دوران بزرگسالی و بعد از آن است .در اینباره عناصر عاطفی ،بهداشتی
و تغذیه ای ،حمایتی و مراقبتی لحاظ می گردد .آموزه های بسیاری را می توان ترغیب کننده به ایفای نقش
مادرانه یافت:
مادران ،فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند( .این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی
را تکمیل کند ،و برای آن کس که فرزند برای او متولد شده ( پدر ) ،الزم است خوراک و پوشاک مادر را
به طور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتی اگر طالق گرفته باشد).
هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست .نه مادر(به خاطر اختالف با پدر) حق ضرر زدن به
کودک را دارد و نه پدر....
پیامبر اکرم(ص) فرمودند :آن گاه که زن حمل بردارد به منزله روزه داری است که برای خداوند به پا
خواسته و با جان و مال در راه خداوند جهاد می کند و آنگاه که وضع حمل کند چنان پاداش عظیمی برایش
مقرر می گردد که هیچ کس حسابش را نمی داند و آنگاه که فرزند را شیر دهد به ازای هر مکیدن از ثوابی
برابر آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل(ع) برخوردار می گردد و آنگاه که از شیر دادن فارغ می شود
فرشته ای بزرگوار بر پهلوی وی می زند و می گوید زندگی را از نو آغاز کن که آمرزیده شده ای.
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1. Bubolz
2. Gidense
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خانواده نهادی اجتماعی است که همانند آینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از
نابسامانی های اجتماعی است ،از طرف دیگر خانواده و بویژه زن در جایگاه مادر از مهمترین عوامل
موثر بر جامعه است .هیچ جامعه ای نمی تواند به سالمت برسد مگر آنکه از خانواده های سالم برخوردار
باشد(ساروخانی.)1382،
بر اساس اطالعات موجود از جامعه ایران و نقش خانواده در آن افرد در خانواده پیوند نزدیکی با یکدیگر
دارند و با وجود تفاوتهایی که با هم دارند از طریق خانواده با یکدیگر مرتبط می شوند(آزاد ارمکی.)1380 ،
خانواده در ایران دارای ویژگی خاصی است که در اثر آن رابطه میان زن ،مرد و فرزندان رابطه ای تلقی
می شود که سایرین اجازه دخالت در آن را ندارند .محدوده خصوصی خانواده و روابط میان افراد تنها به
محیط خانواده ختم نمی شود بلکه خصلت خصوصی بودن رفتار خانوادگی مهمتر از مکان رخ دادن آن است
به طوری که حتی اگر رفتار خانوادگی در اماکن عمومی نیز صورت گیرد دیگران از دخالت مستقیم در آن
خودداری می کنند(بولتون.)1380،1
به دلیل ماهیت پیچیده و در حال تغییر جوامع انسان امروزی خود را به طور مداوم با مسائل متعددی روبه
رو می بیند که باید با آنها انطباق یابد(دزوریال و گلدفرد .)1971 ،2اعضای خانواده نیز هریک به تناسب سن،
جنس و مسئولیت خود با مسائل و مشکالتی روبه رو هستند .برخی از مسائل و تعارضات اجتناب ناپذیرند و هر
خانواده ای ممکن است با آن رو به رو شود(واچینیچ .)1999 ،3وجود مسائل برای خانواده یک پدیده طبیعی
می باشد اما آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است نوع برخورد اعضای خانواده بویژه پدر و مادر با مسائل
است .چنانچه مسائل و نیازهای اعضای خانواده در داخل خانواده حل نشود اعضای خانواده که دارای مسئله
ای هستند ممکن است نیازهای خود را خارج از خانواده برآورده کنند.
این وضعیت ممکن است نتایج منفی در بر داشته باشد و اعضای خانواده برای حل مسائل خود به گروههای
منحرف یا افراد بزهکار متوسل شوند(ایمان و افراسیابی .)1386 ،یافته های پژوهشی نشان داده که الگوهای
کنش متقابل اعضای خانواده روابط معناداری با بزهکاری نوجوانان و جوانان دارد .بیشتر نوجوانان بزهکار در
این نمونه مورد مطالعه با والدین خود تعارضات و اختالفات آشکار داشته اند و در حالی که با والدینشان به
سختی ارتباط برقرار می کرده اند تعامل آنها با دوستانشان به سهولت انجام می گرفت(احمدی.)1384،
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نوجوانی 4مرحله انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است .نوجوانان از بعضی جهات شبیه کودکان هستند
با این حال تغییرات بسیاری که در این مرحله روی می دهد آنها را متقاعد می سازد که تفاوتهای زیادی با
کودکان دارند .به همین دلیل ما بعضی رفتارهای بزرگساالن را در نوجوانان می بینیم ،اما در اغلب اوقات آنها
مانند بزرگساالن رفتار نمی کنند .به تدریج که نوجوانان بالغ می شوند همانندی کمتری با کودک و شباهت
1. Bultton
2. Dzurilla
3. Goldfried
4. Adolescence
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بیشتری با بزرگسال ازآنها مشاهده می شود(بیابانگرد.)1382 ،
روان شناسی نوجوانی 1عبارت است از مطالعه رشد و تحول جسمانی ،شناختی ،شخصیتی و اجتماعی در
آدمی ،از آغاز بلوغ 2تا هنگام پذیرش مسوولیتهای بزرگساالن در جامعه .این تغییرات اغلب بین سنین  13تا
 22سالگی روی می دهند(لیود .)1985 ،3با وجود این سن شناسنامه ای به تنهایی شاخص معتبری برای شروع
یا پایان نوجوانی نیست.
از آنجا که مدت این دوره سالهای زیادی را در بر می گیرد اغلب به مراحلی تقسیم می شود .اصطالح اوایل
نوجوانی برای گروه سنی  12تا  14سالگی است .اواسط نوجوانی برای گروه سنی  14تا  17سالگی است.
اواخر نوجوانی نیز برای  17تا  22سالگی است .البته باید اشاره کرد که بین میزان رشد و سن شناسنامه ای لزوماً
همزمانی کامل وجود ندارد.
4
در فرهنگ غربی نوجوانی با سالهای تین ایج یعنی سالهایی که انتهای کلمه آنها در انگلیسی به تین ختم
می شود( 13تا  19سالگی) یکسان تلقی شده است .اما اخیرا ً مشخص شده است که دامنه نوجوانی وسیعتر
است .به بیان دیگر شروع نوجوانی ممکن است قبل از  13سالگی و پایان آن بعد از  19سالگی باشد.
نوجوانان آسیب پذیر ترین قشر در برابر رفتارهای پرخطرند و به واسطه ویژگیهای تحولی این دوره
بیش از سایر گروه ها دست به رفتارهایی می زنند که سالمت حال یا آینده شان را در معرض خطر قرار
می دهد(سلیمانی نیا .)1386 ،دوران نوجوانی هم از نظر خود نوجوانان و هم از نظر والدین از قدیم دشوارتر
از سالهای کودکی قلمداد شده است 300 .سال پیش از میالد مسیح ارسطو چنینی اظهار داشت که نوجوانان
پرشور و آتشی مزاج اند و آماده اند تا خود را به دست غرایز بسپارند .افالطون نیز مصرف مشروبات الکلی در
نوجوانان را به ریختن آتش روی آتش تشبیه کرده است که طوفا و تنش دوران نوجوانی را به طور تلویحی
در بر دارد(ماسن و دیگران.)1380 ،
هال که به پدر روانشناسی بلوغ معروف است نوجوانی را توأم با رنج ،عشق و شورش علیه ارزش های
بزرگساالن می داند .برجسته ترین مفهوم نظریه وی " ،طوفان و فشار " است .به اعتقا داو افرا ددر دوران
نوجوانی دستخوش دگرگونی های چشمگیری می شوند که غالباً نوسان های پرشور عاطفی به دنبال
دارد(آدامز.)1999 ،5
وجود تغییرات در دوره نوجوانی مستلزم سازش یافتگی های جدیدی است که در آن فرد با تزلزل و
ناامنی های بسیاری روبه رو می گردد .این تحوالت در روابط نوجوان با همساالنش اثر می گذارد ،به عالوه
انتظاراتی را که نوجوان از خود دارد تغییر می دهد و روابط خانوادگی او را دگرگون می سازد که معموالً
افت اعتماد به نفس و اهمیت دادن به تایید و پذیرش از سوی همساالن در نتیجه تغییرات تجربه شده در
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1. Psycholog
2. Puberty
3. Lioyd
4. Teenage
5. Adams
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نوجوان شکل می گیرد(برگمن و اسکات.)2001،1
نتایج مطالعات بین المللی حاکی از آن است که بین  35تا  40درصد نوجوانان احساس غمگینی و
بی ارزشی را تجربه می کنند(اوزر و همکاران .)2003 ،2در واقع همه تغییرات رشدی که نوجوانان
تجربه می کنند در جهت آماده سازی آنان برای رویارویی با رفتارها و تکالیف جدید است و روند
آموزش رفتارهای جدید معموالً با خطرپذیری همراه است که بخش بهنجاری از رشد نوجوان را تشکیل
می دهد(بروک و گان.)2000 ،3
دربررسیرفتارهایخطرپذیرینوجواناننیزدیدگاههاومدل هایزیادیبوجودآمدهاست.برخینظریه ها
در تبیین اینگونه رفتارها ،بر جنبه هایی از خود (شخص) تمرکز کرده اند و برخی دیگر جنبه هایی از (محیط)
را مورد تاکید قرار داده اند .تئوریهای دیگری نیز وجود دارند که ترکیب جنبه هایی از شخص و محیط را در
رفتارهای پرخطر نوجوانان دخیل می دانند .عوامل شناختی(مثل ادراک خطر) ،عوامل زیستی(مثل تاثیرات
هورمونی) ،عوامل شخصیتی(مثل گرایش های هیجان خواهی) و عوامل تاثیرات محیطی(مثل والدین و گروه
همسال) همه از مواردی اند که به منظور درک چگونگی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان و
عواقب منفی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند(جسور1992 ،4؛ اروین 1993 ،5و کالیچمن.)2000 ،6
در مطالعه ای طولی نشان داده شد که ساختار خانوادگی و مشکالت عاطفی بهترین پیش بینی کننده های
رفتار پرخطر در نوجوانان است(پنگ و نیکولز.)2003 ،7
دویل و همکاران ،)2003(8در پژوهشی به بررسی نقش روابط خانوادگی نوجوانان به عنوان متغیرهای
واسط در همبستگی منفی بین روابط عاشقانه زود هنگام و طوالنی مدت نوجوانان با سازگاری پرداختند .در
این مطالعه که بر روی  244نوجوان  13و  14ساله انجام شد ،روابط خانوادگی و همساالن ( چون دلبستگی
ایمن به پدر و مادر  ،ناسازگاری زناشویی ،سبک زندگی زناشویی والدین و دوست گزینی نوجوانان) مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از همبستگی منفی بین روابط عاشقانه زود هنگام مستمر و سازگاری با
میانجیگری متغیرهای خانوادگی و جنسیت بود .برای دختران در خانواده هایی با ناسازگاری زناشویی باال ،
روابط عاشقانه زود هنگام و طوالنی با اعتماد به نفس پایین و در خانواده های اقتدارگرا با نشانه های افسردگی
همراه بود .دخترانی که دارای دلبستگی ایمن با مادرشان بودند و روابط عاشقانه زودهنگام نداشتند نمره های
باالتری در مدرسه داشتند .نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که موفقیت خانواده و رابطه مادر -فرزندی در
ارتباطات اولیه با نوجوانان آنان را در فائق آمدن بر چالش های گسترده بعدی در جامعه تواناتر می کند.
بزهكاري يكي از عواملي است كه همواره مدنظر پژوهشگران بوده و از جنبههاي مختلف آن را مطالعه
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كردهاند و از آن جايي كه پيشرفت و ترقي هر كشور و جامعهاي بستگي به نيروهاي سازنده و سالم آن دارد
و كودكان باهوش و كارآمد سرمايههاي اصلي هر كشوري هستند كه بايد آنها را از گزند و آسيب ،حفظ و
نگهداري نمود .لذا بزهكاران از جمله عوامل آسيبزا به نوجوانان و جوانان است پس الزم است در مرحلة
اول از عوامل ايجاد كنندة بزهكاري جلوگيري نمايند و اگر هم اين مسئله براي جواناني بوجود بيايد آن را
شناسايي كرده و به زندان يا كانون اصالح و تربيت ببرند و در آن جا آموزشهاي الزم را ببيند و امكانات
مناسب براي رشد و شكوفايي استعداد هايشان در اختيارشان قرار بگيرد.
عوامل مهم در اجتماعی شدن نوجوانان

D
I

والدین:

از میان عواملی که بر اجتماعی شدن تأثیر می گذارند والدین مهمترین عامل هستند .از آنجا که افرد
بیشترین دوران زندگی خود را قبل از بلوغ در درون خانواده می گذرانند در فرایند جامعه پذیری خود تا
حد زیادی از ارزشها و نگرشها و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی حاکم بر خانواده تاثیر می پذیرند(موحد
وهمکاران.)1386 ،
ازجمله کارکردهای خانواده کارکرد اجتماعی است در خصوص عملکرد اجتماعی  ،خانواده از طریق پایه
گذاری الگوهای تربیتی و رفتاری  ،اجرای نقشهای اجتماعی  ،شیوه اجتماعی کردن  ،همنوایی  ،هنجارهای
اجتماعی  ،این فرایند را شکل میدهد اگر خانواده نتواند هنجارهای اجتماعی را به نوجوان منتقل کنند رفتار
آنان ضد هنجارهای جامعه و ضد اجتماع شکل خواهد گرفت( صالحی .)1381
رشد عواطف نیز در خانواده شکل میگیرد .والدین بویژه مادران از عوامل مهمیهستند که میتوانند به
نوجوانان کمک کنند تا تصویری مثبت از خود داشته باشند  .چگونگی محیط اجتماعی در نوع عواطف
کودک موثر است  .کودکی که در محیط نا آرام زندگی میکند رشد عاطفی مناسبی نخواهد داشت .
ساختار خانواده نیز از عوامل موثر در رشد عاطفی کودک است در صورت سالم بودن محیط رشد بهتری
داشته زودتر به رشد میرسد( جولیاتی وود  ، 1998ترجمه فیروزبخت .)1379
از طرف دیگر جامعه در حال پیشرفت و گذر به مرحله نوین قرار دارد  .بسیاری خانوادهها به اصول
خانوادگی دیرین خود پایبند نیستند و پذیرش برخی اصول جدید نیز برای آنان راحت نیست و نوعی
دوگانگی در پذیرش اصول مدیریت خانواده ایجاد شده است .عدم تفاهم در مورد مسائل اساسی خانواده
 ،مسائل تربیتی  ،نحوه تربیت فرزندان  ،اختالف در مورد عادات  ،رفتارها و ابعاد شخصیت یکدیگر  ،و هر
آنچه که در درون یا برون خانواده میگذرد آثار خود را در چگونگی رشد نوجوانان بویژه پسران بر جای
میگذارد( انیسی .)1386،
مسئله مهم دیگر ساختار قدرت در خانواده است .تغییر ساختار قدرت در قالب قدرت مطلق پدر – مادر
و یا تقارن نسبی آنان قرار دارد که در یک طرف استبداد و در طرف دیگر دموکراسی است  .خانواده نقش
مهمیدر ایجاد زمینه مشارکت همه اعضا در ساختار قدرت دارد و این از ابزارهای جامعه پذیری وپیشگیری
ازنگرش ضداجتماعی است( ساروخانی.) 1385 ،
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نقش مادران در بزهکاری نوجوانان

زنان در جایگاه مادران خانواده نقش مهمی در سالمت روانی نوجوانان به عهده دارند .رعايت موازين
اخالقي و تربيتي در روابط فيمابين والدين ،به ويژه در رابطه با زناشويي به عنوان عامل زيربنايي قابل توجه است
و در مرحله ي بعدي کيفيت روابط والدین بویژه مادران با فرزندان خود ،حائز اهميت است .مادران به لحاظ
عشق و عالقه ،اظهار محبت و نوازش  ،وظايف حساس و تعيين کننده اي در تربیت فرزندان بر عهده دارند.
با تشکیل خانواده زن و مرد هر دو به آرامش روانی دست می یابند؛ اما به نظر می رسد طبیعت در حیات
خانوادگی  ،زن ومرد را در موقعیت یکسانی قرار نداده است .لطافت چهره زن ،تمایل وی به خودارایی
و خودنمایی و ویژگی عاطفی و مراقبتگرانه او ابزارهایی هستند که جایگاه زن را در پیوند زناشویی ممتاز
می سازند .از این روی در روابط زن و شوهری و والد -فرزندی زن بیش از آنکه دریافت کننده ارامش باشد
آرامش بخش است.
بزهكاري عبارت از اقدام به عملي است كه بر خالف موازين ،مقررات ،معيارهاي ارزشي و فرهنگي هر
جامعه باشد و كساني كه مرتكب چنين اعمال خالف ميگردند مجرم يا بزهكار ناميده ميشوند(احمدي،
.)1377
هر تحقيق عمدهاي در زمين ه بزهكاري رابطه نزديكي بين بي ثباتي در شرايط محيط زندگي ،خانواده و
اجتماع كودك با بزهكاري را نشان داده است .روان شناسان و روان كاوان اهميت زيادي به روابط مادر و
فرزند دادهاند كه اين فرضيه مقبوليت عام يافته است(شاملو.)1377 ،
در برخی موارد فرزندان در اثر فشار خانواده به خرده فرهنگهای کژرفتار وارد میشوند.
مادران نوجوانان بزهکار در مقایسه با مادران نوجوانان غیر بزهکار عمدتا در برخورد با رفتارهای فرزندان
خود از مهارت کافی برخوردار نیستند .حتی در برخی موارد نوع برخورد والدین در گرایش فرزندانشان به
رفتار بزهکارانه نقش موثری دارد(احمدی.)1384 ،
آلستروم 1و همكاران ( ،)2000در تحقيقي كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه روشهاي منضبط كردن
كودكاني كه در آينده بزهكار و دچار اضطراب ،افسردگي و ساير اختالالت رواني شدهاند ،غير معقول و يا
بسيار سختگيرانه و معموالً با تنبي ه بدني همراه بوده و از مهر و محبت مادری محروم بوده اند و كمتر كسي
در مورد رفتار نادرست كودك با او گفتگويي كرده است.
كوراكيومد )2002( 2در در تحقيق ديگري در مقايسه بين پانصد جفت پسر بزهكار با غير بزهكار به اين
نتيجه رسيد كه  %60از بزهكاران در مقابل  %34از غير بزهكاران از خانوادههايي هستند كه از يكديگر جدا
شد ه و يا يكي از اعضا فوت شده و يا غيبت طوالني داشتهاند .اين افراد بيش از همساالن خود دچار افسردگي
مي شدند . .در اين تحقيق نشان داده شد كه وجود نامادری از جمله دالیل اصلی در گرایش فرزندان به
بزهکاری بوده است.
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كراگير )2002( 1معتقد است كه خانوادههاي محروم از پدر  ،مادر یا هردو زمينهساز مشكالت رواني
نوجوانان در آینده هستند.
2
تحقيق ديگر توسط مارتين ( ، 2001نقل از تابان و همكاران )1387،انجام شده نشان ميدهد كه طرد بيش
از حد فرزندان توسط مادران منجر به دامن زدن مشكل آنان و گرايش به بزهكاري و پرخاشگري ميشود.
بلر و جونز )1999( 3در يك تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه بزهكاري يك رفتار آموخت ه است .فرد بزهكار
از مهر و محبت مادر در دوران کودکی محروم بوده و جاي امني در اين جهان ندارد.
مطالعات نشان داده اند که اغلب رفتارهای پرخطر از جمله مصرف سیگار ،الکل ،مواد و رفتارهای جنسی
نا ایمن در سنین قبل از  18سالگی آغاز می شوند(برگمن و اسکات.)2001 ،
برخورداری مادران از مهارت های الزم برای برخورد با مسائل و آشنایی اعضای خانواده با مهارت حل
مسئله می تواند موجب کاهش تنش های درون خانواده و روبه رویی اصولی و منطقی با مسائل و مشکالت
اعضای خانواده شود .بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مورد حل مسئله در خانواده خانواده ها شیوه های
متفاوتی در مورد حل مسئله دارند .برخی شیوه ها در این میان از اثر بخشی باالیی برخوردار است به این معنا
که خانواده را به حل مسئله نزدیک می کند و برخی از شیوه ها نیز نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کند بلکه
ممکن است به وخامت بیشتر اوضاع بینجامد.
در این اواخر به موضوع خانواده و کارآمدی آن و بویژه رابطه مادر – فرزندی بطور روزافزونی توجه
می شود(کوبلینسکی و اندرسون .)2003 ،4هیچ نهادی چه از بعد قدرت و چه از بعد تأثیرگذاری نمی تواند
با خانواده برابری کند .خانواده می تواند بین افراد پیوندهای ناگسستنی ایجاد کند .دلبستگی به پدر و مادر و
همشیرها غالباً بصورت مادام العمر است و این روابط به عنوان الگو برای روابط در دنیای بزرگتری چون
محله ،مدرسه و اجتماع عمل می کنند(پارک و بوریل .)1998 ،5خانواده تشکلی طبیعی است که الگوهای
گوناگون مراوده را در گذر زمان به خدمت می گیرد .این الگوها ساخت خانواده را شکل می دهند و ضمن
تعیین نقش اعضای خانواده حیطه رفتار هر یک از اعضاء را مشخص نموده و تبادل نظر میان آنها را تسهیل
می کنند(مینوچین و فیشمن1996 ،؛ ترجمه بهاری و سیا.)1381،
بنابراین می توان گفت که چرخه حیات خانواده به عنوان مرحله پیوسته ای شناخته شده است که هر مرحله
مجموعه ای از وظایف اعضای خانواده را که بایستی برای ورود به مرحله بعدی رشد آن وظایف را بطور
کامل انجام دهند ،دربر می گیرد .شکست در انجام وظایف منجر به ایجاد مشکالت سازگاری می شود.
بنابراین توجه به خانواده و تالش در جهت رفع مشکالت و معضالت این سازمان بنیادی می تواند نویدبخش
جامعه ای ارزشمند و متعالی باشد( کارلسون ،اسپری و لویس.)1384 ،
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کول و مک فرسون )2002( 1در پژوهشی نشان دادند که بین کشمکشها و تعارضات زناشویی با افسردگی
و رفتارهای بزهکارانه نوجوانان رابطه وجود دارد.
گلچین و همکاران( )1380و دیباج نیا( )1383در مطالعات خود بین کارآیی خانواده و خودپنداره نوجوانان
دختر و پسر رابطه معناداری بدست آوردند .بدین معنا که هرچه عملکرد خانواده مطلوبتر باشد افراد خودپنداره
مثبت تری خواهند داشت.
نتایج پژوهش ها حاکی از آنند که اختاللهای افسردگی در دوران کودکی نسبت به بزرگسالی از فراوانی
کمتری برخوردارند اما در نوجوانی شاهد افزایش این فراوانی هستیم( دادستان.)1382 ،
نشاط دوست( )1381سابقه بیماری مزمن ،سابقه آسیب روانی در خانواده و سابقه تجربه وقایع ناگوار را از
جمله عوامل مرتبط با افسردگی در نوجوانان ایرانی دانسته است.
پژوهش ها نشان می دهند وجود بیماری مزمن میزان شیوع افسردگی را در همه سنین بویژه نوجوانی افزایش
می دهد ،همچنین بین شرایط بدنی و افسردگی و طرد توسط مادر رابطه تنگاتنگی وجود دارد(پیراگلیا ،رز و
همکاران2004،؛ راست و همکاران.)2005 ،
انواع مطالعات انجام شده توسط محققین وقوع افسردگی و طرد توسط والدین را در نوجوانان بیمار بیش
از نوجوانان سالم برآورد کرده اند و معتقدند که رابطه افسردگی و بیماری و طرد در نوجوانان از نیرومندی
بیشتری نسبت به بقیه افراد گروههای سنی دیگر که دچار بیماری می شوند برخوردار است(چاپمن ،پری،
استرین2008 ،؛ اورسون -رز ،لویس2006 ،؛ گولدنی و همکاران2005 ،؛ کیتون2003 ،؛هاراسیلتا و همکاران
.)2004،
2
راسبرگ و کیدر ( )1992در مطالعه خود پی بردند بین پایین بودن عزت نفس نوجوانان دختر با نوع رابطه
با مادر یعنی ترس از صمیمیت و غلبه بر شرم رابطه وجود دارد .هالتر و هارپر )1987(3گزارش نمودند که
بین کیفیت روابط والدین و عزت نفس نوجوانان رابطه وجود دارد .به این صورت که فنون حمایت گری
و تشویقی والدین منجر به افزایش عزت نفس و دیکتاتور مآب بودن منجر به کاهش عزت نفس و بروز
رفتارهای پرخطر در نوجوانان می گردد.
آشوری( )1376نیز در پژوهشی نشان داد که رفتار والدین بر روی عزت نفس نوجوانان موثر است یعنی
فرزندان والدین دموکرات عزت نفس باالتری داشتند.
حقیقی ،شکرکن و موسوی شوشتری(  )1381در پژوهشی نشان دادند که طرد شدن توسط والدین و
محرومیت از عاطفه مادری با افزایش اضطراب ،پرخاشگری ،رفتارهای پرخطر و کاهش عزت نفس رابطه
دارد.
احمدی( )1383در پژوهش خود نشان داد که بین جو عاطفی خانواده و بحران هویت رابطه معناداری وجود
دارد که این نتایج نشان دهنده اهمیت نقش خانواده در هویت یابی نوجوانان و جوانان می تواند باشد.
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معتمدی و پور نصیری( )1383در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان دارای روابط گرم و
صمیمانه با والدین بویژه مادر خود از عزت نفس باالتری برخوردارند.
در تحقیقی مشخص شده است نوجوانانی که احساس می کنند به والدینشان دلبسته هستند اما در عین حال
آزادند تا عقایدشان را بیان کنند هویت کسب کرده یا در حالت وقفه هستند .نوجوانانی که از هویت ضبط
شده برخوردارند معموالً روابط صمیمی با والدین دارند اما از فرصت جدا شدن سالم بی بهره اند .و نوجوانانی
که دچار پراکندگی هویت هستند از کمترین رابطه صمیمانه و ارتباط آزاد در خانواده خبر می دهند(هالتر
و هارپر.)1987،
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بحث و نتیجه گیری

مهمترین ویژگی روح زن که می توان گفت تمامی ویژگی های فرعی او برخاسته از آن است ،شدت و
قوت عنصر عاطفه و احساس در وجود او است .این ویژگی در شناخت روح زن به اندازه ای اهمیت دارد که
بدون درک و شناخت آن نمی توان به شناخت روحیات و خصوصیات زن و شخصیت او دست یافت .زن به
دلیل بر عهده داشتن وظیفه خطیر مادری که دستگاه آفرینش آن را برای او قرار داده است ،از عاطفه و محبتی
سرشار برخوردار است .این موقعیت سبب شده است که انگیزه دیگرخواهی در او قوت بیشتری داشته باشد.
این سرمایه فطری در زن موهبت گرانبهایی است که می تواند هم در رشد و کمال خود او و هم در تعالی
جامعه بشری نقش بسیار موثری ایفا کند.
با قاطعیت می توان گفت که در هیچ مقطع تاریخی ،ارزشها و نگرشهای افراد و گروههای اجتماعی در
درون جوامع به سرعتی که امروزه در حال تغییر است دچار دگرگونی نبوده است .بسیاری از جامعه شناسان
از چنین وضعیتی با عنوان گذار یا تعارض ارزشی یاد کرده اند(اینگلهارت.)1383 ،1
در این میان نوجوانان و جوانان به دلیل ویژگی های شخصیتی و منحصر به فرد خود و اینکه بیشتر در
معرض فرایندهای تغییر قرار می گیرند زودتر از اقشار دیگر دچار تغییر می شوند و ارزشها و نگرشهای جدید
را می پذیرند .از این رو نوجوانان به عنوان یکی از عوامل تغییر فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند .در
حالیکه ارزشها و نگرشهای سنتی در میان بزرگساالن و نسلهای پیشین رواج دارد ،نسلهای جدیدتر ارزشهای
متفاوتی دارند و با جانشین شدن نسلهای جوانتر به جای افراد از نسلهای گذشته جهان بینی متداول در جوامع
نیز دگرگون می شود.
از اینروی خانواده ها و والدین به عنوان یک عامل کلیدی در جهت دهی و نظارت بر چنین تغییراتی در
نوجوانان نقش بسیار مهمی دارند .که در این راستا نقش مادر از جایگاه ویژه ای برخوردار است .والدین
بخصوص مادران با برقرار کردن ارتباطات نزدیک ،موثر و دوستانه با نوجوانان می توانند مانع گسست فرد از
خانواده و ارزشها و نگرشهای اساسی آن شوند و از طرف دیگر با برطرف کردن بخشی از نیازهای عاطفی
آنها در بطن چنین روابطی می توانند از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر جلوگیری کنند.
وجود و حضور مادر در واقع در حکم چراغ فروزانی است که نور عاطفه را در فضای خانه می پراکند و
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محیط خانواده را از نظر ارزشهای عاطفی غنای بیشتری می بخشد.
نهاد خانواده از طریق فرایند جامعه پذیری ،ارزشها و هنجارهای مورد تایید و شایع جامعه را به فرزندان
انتقال می دهد و نقش پیوند دهنده نسلها را بازی می کند که در سطح کالن به بازتولید و تداوم جامعه کمک
می کند .بنابراین ،مشعل دار عاطفه انسانی در محفل خانواده و در جامعه بزرگ بشری ،وجود پاک زن و
دلهای بی آالیش مادران است و نقش رهبری آنها از جهت پاسداری از ارزشهای انسانی بسیار مهم و خطیر
می باشد .لذا بررسی و درک نقش خانواده بویژه نقش زنان به عنوان مادران خانواده در شکل گیری و تداوم
نگرشها و ارزشهای نوجوانان بسیار مهم و حیاتی است.
منابع
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