
www.shahrvand-newspaper.ir  570 7شنبه 2 خرداد 1394 | سال سوم | شماره

 می گویند ب��ا مدرنیته، الگوی زندگ��ی خانواده 
که برای چند  هزار  سال دس��ت نخورده باقی مانده 
بود، در کمتر از یکصد س��ال دچار تغییرات شگرف 
شده اس��ت. بعضی از جامعه شناسان معتقدند که 
خانواده به عنوان نهاد مرکزی، رو به انقراض است اما 
عده ای دیگر هم چنین چیزی را به سبب نیازهای 
ک��ودکان برای بالندگی ممک��ن نمی دانند چرا که 
انس��ان، موجودی اس��ت کمالگرا و هدفمند که    از 
سرگشتگی، گریزان اس��ت. روزمرگی و پوچی او را 
ارضا نمی کند. از این رو اگ��ر زندگی، معنا و هدفی 
نداشته باش��د، زنده ماندن، ارزشی نخواهد داشت؛ 
هر چند تمامی امکانات زندگی هم فراهم باشد. علت 
نارضایتی و سردشدن زندگی، ناکامی در کسب رفاه 
نیست. زندگی ساده و حتی سخت را می توان دوست 
داشت، به شرط آن که معنای زندگی را درک کرده 

باشیم.
اینها که نوشتم شعار نیس��ت اما بسیاری هدف 
زندگی را جمعی می دانند و نه فردی. خوش��بختی 
فرد، همچنان در جمع اس��ت که ش��کل می یابد و 
خانواده بهترین و استانداردترین جمع برای حصول 

خوشبختی است!
حذف خانواده

از دی��د مجله تایم، تنه��ا زندگی ک��ردن یکی از 
10اتفاقات بزرگی است که زندگی انسان معاصر را 
تغییر داده. از 1985 تا 2004 تعداد آمریکایی هایی 
ک��ه گفته اند کس��ی را ب��رای بحث ک��ردن درباره 
مشکالت جدی زندگی ش��ان ندارند، سه برابر شده 
است؛ چیزی نزدیک به یک چهارم جمعیت آمریکا. 
)یک تحقیق نش��ان می دهد که این داده ها مشکل 
دارند و این یافته ها قابل اتکاکردن نیستند.( اما تنها 
زندگی  کردن، تنها بودن و احساس تنهایی کردن به 
سختی به یکدیگر شبیه هستند. در حقیقت شواهد 
اندکی وجود دارد که تنها زندگی کردن آمریکاییان 
به معنای تنهاتر ش��دن آنها باشد. نوروساینتیست 
دانش��گاه ش��یکاگو، »جان کاچیوپ��و« در کتابش 
»تنهای��ی« نتیجه گرفته اس��ت ک��ه آنچه اهمیت 
دارد نه تنه��ا زندگی کردن، بلکه احس��اس تنهایی 
کردن است. بسیاری از افرادی که طالق گرفته اند، 
می گوین��د هیچ  چی��زی بی��ش از زندگی کردن با 
یک فرد نامناسب به ش��ما احساس تنهایی دست 

نمی دهد.
تحقیق��ات و مصاحبه با بیش از 300 نفر نش��ان 
می دهد که اکثر افراد مجرد به هیچ عنوان روحی تنها 
ندارند. بلکه برعکس، شواهد بیانگر این هستند که 
اشخاص تنهایی شان را با افزایش فعالیت اجتماعی 
با دیگران برطرف می کنند و شهرهای با افراد مجرد 

بیشتر، از فرهنگ عمومی پررونق تری برخوردارند.
تایم می نویس��د: حقیقت این اس��ت که تقریبا 
هرکس��ی که تنها زندگ��ی می کن��د، گزینه های 
کم هزینه تر دیگری نیز در دست دارد، از پیداکردن 
هم اتاقی تا زندگی کردن با خان��واده اما امروزه اکثر 
افراد ترجیح می دهند تا ب��دون انتخاب های فوق، 
زندگ��ی کنند. آیا خود ش��ما ه��م اینگونه ترجیح 
نمی دهید؟! تنها زندگی کردن به ما کمک می کند 
تا ارزش های خاص م��درن را دنبال کنیم- ازجمله 
آزادی فردی، کنترل ش��خصی و خودشناسی که 
از بزرگس��الی تا روزهای آخر همراه ما هستند. تنها 
زندگی کردن به م��ا اجازه می دهد ت��ا آن چیزی را 

انجام بدهی��م که می خواهیم، زمان��ش را خودمان 
تعیین کنیم و مطابق معیارهای خویش انجام دهیم. 
امروزه در عصر رسانه های دیجیتال و شبکه های در 
حال گسترش اجتماعی، تنها زندگی کردن می تواند 
حتی مزایای فوق العاده بیشتری را ارایه کند؛ زمان 
و مکان برای بازگرداندن خلوت شخصی. این بدان 
معناست که تنها زندگی کردن می تواند به ما کمک 
کند تا کش��ف کنیم چه کسی هستیم و همچنین 
چه چی��زی به ما معنا و هدف می دهد. ش��اید تنها 
زندگی کردن به شکل متناقض گونه ای دقیقا همان 
چیزی باش��د که ما نیاز به وصل شدن مجدد به آن 

را داریم.
اما آیا به راستی نظام ارزشی خانواده ها تغییر کرده 
اس��ت؟ آیا این نکات آورده شده، نش��ان از آینده ای 
قریب الوقوع در دنیای مدرن دارد که ترکش هایش 

دیر یا زود دامن ما را نیز خواهد گرفت؟
ارزش های فردی

مانده ام که چگونه باید در م��ورد ارزش های یک 
خانواده فتح باب کرد؟ ش��اید راه درست ترش این 
باشد که بروم و از معنای ارزش شروع کنم و برگردم 
و ببینم ک��ه در خان��واده چه می گ��ذرد. خیلی ها 
درخصوص ارزش، تقس��یم بندی هایی کرده اند که 
مهمترینش تفکیک به دو بعد ف��ردی و اجتماعی 
اس��ت. خانواده هم که محل بروز ف��رد و اجتماعی 
شدن اوس��ت! پس راه درستی را می روم. بنابراین با 
تعاریف ش��روع می کنم تا آرام آرام، گزارشم شکل 
بگیرد:   ارزش های فردی عبارت اس��ت از: اش��یا یا 
عقایدی که به طور ف��ردی مورد توجه باش��د و در 
س��طح کلی ارزش ندارن��د، در مقاب��ل ارزش های 
فردی، ارزش های اجتماعی از اندیشه ها، هنجارها و 
اشیای مادی که متعاقب با اعمال متقابل اجتماعی، 
عقاید و ارزش های روانی مساعدی در پیرامون آنها 
جمع می شود و متکی بر تجربیات مثبت هستند، 
وج��ود دارد. بگذارید تعاری��ف را ق��دری روان تر و 
غیردانشگاهی تر به کار ببریم. اصال برایتان مصداق 
بگوی��م ت��ا راحت تر به نتیجه برس��یم. م��الک در 
ارزش های فردی آن دس��ته از ارزش های اخالقی، 
اعتقادی و ... است که قوام آنها و عرصه تحقق و وجود 
خارجی آنها وابسته به خود فرد باشد. یعنی اگر فرد 
در محیطی تنها زندگی کند نیز قادر به تحقق و انجام 
آن می باشد، مانند توکل، تقوا، ذکر و یاد خداوند و ... 
اما ارزش های غیرفردی یا به عبارت دیگر ارزش های 
اجتماعی به آن دسته از ارزش ها اطالق می شود که 
قوام آنها و زمینه تحقق آنها در ارتباط با دیگران باشد. 
مانند: امانتداری، عدالت، رعای��ت حقوق دیگران، 
احترام و ادب نس��بت به دیگ��ران و ... هر چند قوام 
ارزش های غیرفردی به تعامل و داد و س��تد با دیگر 
افراد اس��ت اما پیامد و نتیجه آن به خ��ود فرد نیز 
برمی گردد و به عنوان یک صفت ارزشمند از آن یاد 
می ش��ود مثال امانتداری گر چه تحقق اش بستگی 
به دیگر افراد دارد اما به شخصی که امانت را رعایت 

کرده است، صفت »امین« اطالق می شود.
به طور کل��ی می توان گفت که جامعه شناس��ان 
با ارزش های اجتماعی س��روکار دارند، درحالی که 
بیشترین توجه روان شناس��ان به ارزش های فردی 
و تعیین حد و مرز آنچه از نظ��ر روانی یا اجتماعی 
و جس��مانی معطوف اس��ت. نظام های ارزش��ی را 
می توان به دو نوع نظام ه��ای ارزش های اولیه که به 

نیازهای زیستی فرد مربوط است و نظام ارزش های 
ثانویه که در برگیرنده ارزش های اجتماعی و اخالقی 
است، تقسیم کرد. هر چند نظام کلی ارزش ها از هر 
دو نوع متاثر است. بنابراین مقصود از ارزش ها، انواع 
گوناگون واقعیات و اموری هس��تند که احتیاجات 
انسان را برآورده می کنند. به عبارت دیگر ارزش ها 
»واقعیات مرجح« هستند. ارزش ها به هشت طبقه 
تقسیم بندی می شوند: 1- قدرت 2- دانش 3-ثروت 
4- احت��رام 5- س��المت 6- مه��ارت 7- محبت 
8- تق��وی. همچنین در ش��اخص های ارزش های 
اجتماعی می توان موارد ذیل را بیان کرد که عبارتند 
از: آینده گرایی و گذشته گرایی، کار و تالش جمعی 
و فردی، تقس��یم کار، دنیاگرای��ی، قدرت مداری، 
خوشبختی و سعادت، حرمت و احترام، قانون گرایی.

ارزش های اجتماعی
بیایید قدری دامنه دیدمان را نسبت به ارزش های 
اجتماعی وسعت ببخشیم. ویژگی ها و خصیصه های 
آن را دقیق تر بشناس��یم تا هرگونه اظهارنظری را 
بتوانیم با محکی اعال بسنجیم. منوچهر محسنی، 
در پژوهش��ی ویژگی ها و خصیصه های ارزش های 

اجتماعی را اینگونه بیان می کند:  
* ارزش های اجتماعی، مقصود و معنای زندگی را 

برای اعضای جامعه تدارک می بیند.
* ارزش ه��ای اجتماع��ی جوهره و ش��یرازه هر 

فرهنگی است.
* هرگونه تغییر در نظام های سیاس��ی، مذهبی 
یا اقتصادی با تغییر در ارزش های اجتماعی همراه 

است.
* ارزش های اجتماعی، هنجاره��ای گوناگون را 
مشروعیت می بخشد. هنجارهای اجتماعی از آن جا 
که بر ارزش های اجتماعی اساسی، مورد توافق مردم، 

استوارند در جامعه پذیرفته می شوند.

* پاداش ه��ا و مج��ازات جامعه برای ه��ر یک از 
افراد، بر ارزش های آن جامعه اس��توار اس��ت. بدین 
خاطر به کشتن یک آدم فاسد پاداش داده می شود 
درحالی که کشتن یک بی گناه موجب اعدام یا حبس 

ابد است.
* ارزش ها در نظام آرمانی و نه در مسائل عینی یا 

حوادث قرار دارند.
* ارزش ها نس��بی هس��تند. در جامعه شناسی 
ارزش ه��ای واقعی، ارزش های ی��ک جامعه خاص 
هس��تند و اینها آرمان هایی هستند که جمع برای 
خود قایل می ش��ود و بدان اعتقاد دارد. این اصل در 
تمام ارزش ها صادق نیس��ت. به عنوان مثال حسن 
عدل و قبح ظلم از اموری نیس��تند که اختالف در 
مورد ارزشی بودن آنها بین جوامع وجود داشته باشد. 
فقط می توان گفت مصادیق این ارزش ها در جوامع 

مختلف ممکن است گوناگون باشد.
* ارزش ها بار عاطفی دارند، به این معنا که گرایش 
به یک ارزش ضرورتا ناشی از حرکتی صرفا منطقی 
و عقالنی نیست، بلکه فلسفه ای از استدالل و شهود 
خودبه خودی و بی واسطه اس��ت که عواطف در آن 

نقش مهمی دارند.
* ماهیت ارزش های اجتماعی تابع عوامل فرهنگی 

و تاریخی است و قابل اقتباس و تقلید از سایر ملت ها 
نیست. برای نمونه نمی توانیم طریقه ادب و احترام 
رایج در یک کشور اروپایی یا آفریقایی را تقلید کرده، 
بگوییم در کشور ما نیز باید همان طریقه رواج یابد یا 
برعکس باید کوشید که توسعه ارز ش ها با مفهومی 

که در فرهنگ خودی دارند، صورت گیرد.
* ارزش ه��ای اجتماعی حالتی مبهم و چندپهلو 
دارند، چرا که واژه های مرتبط ب��ا آنها )خوب و بد- 

خشنود یا ناخشنود( بسیار مبهم هستند.
* ارزش ه��ای اجتماع��ی حالت متحدالش��کل 

ندارن��د و از زمانی تا زمان دیگ��ر و از مکانی تا مکان 
دیگر متفاوتند. شما ارزش های خانوادگی را چگونه 
تعریف می کنید؟ همان طور که می دانید ارزش های 
خانوادگی قوانینی هس��تند که اعضای خانواده در 

مورد آنها به توافق رسیده اند. 
ارزش های خانوادگی

حال که به تعاریف و مصادیق ارزش های اجتماعی 
پرداختیم، چه باید بکنیم که ارزش های مان متعالی و 
پایدار ب��وده و خانواده های مان مهد پ��رورش ارزش ها 
فارغ از ش��عارزدگی باشند؟ اصوال س��بک زندگی ما و 
ارزش ه��ای خانوادگی ما کدامند ک��ه منجر به ایجاد 
جامعه ای ارزشی خواهند شد؟ ارزش های خانوادگی 
قوانینی هستند که اعضای خانواده در مورد آنها به توافق 
رسیده اند. پایبند بودن به ارزش های خانوادگی باعث 
استحکام پایه های خانواده می شود و اعتماد میان اعضا 
را به همراه دارد. به این ارزش ها که آذر شایان به عنوان 

یک پژوهشگر جمع آوری کرده است، دقت کنید:
  1- احس��اس تعلق: اهمیت زی��ادی دارد که هر 
کدام از اعضای خانواده احس��اس کند که سایرین 
به او عالقه مندند. اعضای یک خانواده منس��جم در 
کنار یکدیگر به فعالیت های مختل��ف می پردازند 
ولی به تفاوت ها توجه دارند. در این خانواده به حریم 
شخصی اعضا احترام گذاشته می شود. وقتی افراد 
بتوانند در صورت ناکامی ب��ه جایی امن پناه ببرند، 
با شجاعت بیشتری از فرصت ها استفاده می کنند. 
رفتن به دی��د و بازدی��د و تعطی��الت خانوادگی و 
گذراندن وقت در کنار سایر اعضای خانواده در میان 

آنها احساس تعلق ایجاد می کند.
2- انعطاف: درس��ت اس��ت ک��ه برنامه ریزی در 
خانواده محاس��ن زیادی دارد ول��ی گاهی انعطاف 
نداشتن باعث رنجش و کدورت افراد می شود. فرض 
کنید یکی از اعضای خانواده همیشه خود را بر حق 
می داند و عقایدش را ب��ه دیگران تحمیل می کند. 
مطمئنا در چنین خانواده ای، سعادت جایی ندارد. 
این خانواده راه خود را از سایر خانواده های متعادل 

جدا  می کند.
3- احت��رام: در ی��ک خانواده منس��جم، هنگام 
تصمیم گیری نظرات، احساس��ات و نیازهای تمام 
اعضا در نظر گرفته می شود و میان احترام و ترس مرز 
باریکی وجود دارد. تنها راه جلب احترام دیگران آن 
است که به خودتان احترام بگذارید. درواقع تأثیرات 
مثبت احترام میان اعضای خانواده به محیط بیرون 

هم سرایت می کند.
4- صداق��ت: صداقت پایه هر رابط��ه پایداری را 
تشکیل می دهد. بدون صداقت یک ارتباط عمیق 
ش��کل نمی گیرد یا دوام نخواهد داشت. وقتی یکی 
از اعضای خانواده به اش��تباه خود اعتراف می کند، 
واکنش مناسبی نشان می دهد. در غیراین صورت او 

دیگر تمایلی به اعتراف کردن نخواهد داشت.
5- عفوکردن: عفوکردن مردمی که به ش��ما بدی 
کرده اند، یک انتخاب مهم در زندگی محسوب می شود. 
درواق��ع عفوکردن فراتر از احس��اس دلس��وزی برای 
دیگران اس��ت. اکثر مردم گمان می کنند عفوکردن 
یعنی این که به طرف مقابل بگویید که کار درستی کرده 
است! ولی اینطور نیست. اعضای یک خانواده منسجم 
و اخالق مدار میانه ای با کینه ورزی ندارند. یادتان باشد 
هرکسی ممکن است اش��تباه کند و هیچ کس کامل 

نیست. به عالوه زندگی بسیار کوتاه است.

6- دس��ت ودل بازی: اگ��ر می خواهی��د عض��و 
مسئولیت پذیری در جامعه باشید، بدون این که به 
منافع خود بیندیشید به دیگران کمک کنید. یک 
فرد دست و دل باز برای برطرف کردن نیازهای مردم 
تالش می کند. دست و دل بازی فراتر از کمک مالی به 
افراد نیازمند است و وقت گذاشتن و بذل محبت و 

توجه را نیز شامل می شود.
7- کنجکاوی: کودکان طبیعتا کنجکاو هستند. 
کافی اس��ت چند دقیق��ه به ح��رکات یک کودک 
خردسال نگاه کنید تا متوجه این موضوع شوید. در 
برخی از مردم این کنجکاوی به مرور زمان کمرنگ 
می شود ولی یادتان باش��د ما باید نسبت به محیط 
اطراف خود کنجکاوی نشان دهیم. سواالت فراوانی 
مطرح کنید و از گفتن »نمی دانم« نهراس��ید. تفکر 
نقادانه مهارت مهمی اس��ت که در اثر کنجکاوی به 

دست می آید.
8- برقراری ارتباط مناس��ب: ارتباط برقرار کردن 
آمی��زه ای از »هنر« و »علم« اس��ت و ناکام��ی در آن به 
سوءتفاهم و کدورت منجر می ش��ود. با تبدیل شدن 
مشکالت کوچک به مشکالت بزرگ حل کردن آنها 
دش��وارتر خواهد شد. برقراری ارتباط بس��یار فراتر از 
صحبت کردن اس��ت و لحن صدا، تماس چش��می، 
حرکات بدن و ش��نیدن کارآمد را نیز شامل می شود. 
شاید ارتباط برقرارکردن مهم ترین ارزش خانواده باشد. 
وقتی اعضای خانواده احساس می کنند بدون این که 
مورد قضاوت قرار گیرن��د، می توانند صراحتا در مورد 
آرزوها، ترس ها، موفقیت ها و ناکامی های خود حرف 

بزنند، رابطه مستحکمی میان آنها شکل می گیرد.
9- مس��ئولیت پذیری: همگ��ی م��ا دوس��ت 
داری��م مردمی مس��ئولیت پذیر تلقی ش��ویم ولی 
میزان مس��ئولیت پذیری انس��ان ها متفاوت است. 
مسئولیت پذیری یک ویژگی اکتسابی است. فرض 
کنید فرزند ش��ما پس از بازی، اس��باب بازی های 
خود را س��ر جا یش قرار می ده��د و به مرتب کردن 
اتاق��ش می پ��ردازد. وی در بزرگس��الی هم فردی 
مس��ئولیت پذیر خواهد بود و ب��رای انجام کارهای 

درست، انگیزه زیادی خواهد داشت.
10 - آداب و س��نن: آداب و س��نن مای��ه تمایز 
خانواده ها از یکدیگر اس��ت و احس��اس تعلق را به 
اعضای خانواده تزریق می کند. لزومی ندارد رعایت 
آداب و سنن هزینه باالیی داشته باشد. به عنوان مثال 
اعضای خانواده می توانند روزهای تعطیل با یکدیگر 
چای بنوشند و گپ بزنند. اگر در خانواده شما چنین 
آدابی وجود ندارد، هر چه زودتر دست به کار شوید! 

شما می توانید در این زمینه پیشقدم باشید.
اهمیت ارزشی خانواده

بگذارید راحت تان کنم. عضو خانواده بودن یعنی 
در نوعی شبکه عاطفی سهیم ش��دن، به یک گروه 
اجتماعی تعلق داشتن، تاریخ مشترک داشتن و به 
محیط زندگی خاصی عادت کردن. اهمیت خانواده 
نیز ب��ه خاطر همین دستاوردهاس��ت. خان��واده از 
این نظر نیز اهمیت دارد که محل انتقال س��نت ها، 
باورها و انواع شناخت هاست؛ از شیوه غذاخوردن تا 
افکار سیاسی. خانواده از طریق اجتماعی بارآوردن 
کودک، میراث فرهنگی آماده و تجربه شده به وسیله 
نس��ل های گذش��ته را در اختیار کودک می گذارد. 
همچنین برای او جهان بینی خاص و دنیای خاصی 
فراهم می آورد. اهمیت ارزشی خانواده را می توان با 

تاثیرگذاری اش در عرصه های مختلف دید و شنید.
با حفظ سلس��له مراتبی، خان��واده انتقال دهنده 
هویت فردی اس��ت. خانواده در ابتدا نام ونشان خود 
را به کودک انتقال می دهد و بدین وس��یله، او را در 
شبکه ای از خویشاوندی قرار می دهد که چند نسل 
را در بر می گی��رد. بنابراین، خان��واده اولین هویت 
اجتماعی فرد را فراهم می آورد. موقعیت اجتماعی 
والدین اس��ت که موقعیت اجتماعی ک��ودک را در 
20سال اول زندگی تعیین می کند. محل سکونت 
خان��واده، بافت های اجتماع��ی و فرهنگی موثر بر 
کودک را مشخص می کند. سرانجام، شغل والدین، 

کودک را در طبقه اجتماعی معینی جای می دهد.
واقعیت این اس��ت که کودک در محیط خانواده 
یاد می گیرد که دیگران از او به  عنوان دختر یا پسر، 
چه انتظارهایی دارند. همچنین او با مش��اهده این 
الگوهای بزرگساالن، یاد می گیرد که کدام فعالیت ها 
و رفتارها به زنان و کدام به م��ردان اختصاص دارد. 
آن گاه او به کارهایی می پردازد و رفتارهایی را تقلید 
می کند که برای جنس او تعیین شده است و او اجازه 

انجام دادن آنها را دارد. 
بنابراین،      تقلید از الگو، به کودک اجازه می دهد 
که رفتارها و نگرش های مناسب با هویت جنسی و 
در نتیجه، مناسب با انتظارهای محیطی را که در آن 
متحول می ش��ود، یاد بگیرد. به خوبی روشن است 
که اگر الگوهای تقلیدی کودک و خانواده، الگوهای 
مناسب و سالمی نباش��ند، کودک را با چه چالشی 
روبه رو خواهند کرد. س��قوط ارزش��ی و اخالقی در 
همین بستر پی ریزی می شود. نظام ارزشی ناسالم 
که ش��امل خانواده و افراد مرتبط با آن است، مانند 
تلویزیون، دوس��تان، بس��تگان و ...، وقتی الگوهای 
ذهنی اولیه کودک را تش��کیل دهن��د، به راحتی 
می توان آینده نه چندان دور آن کودک را مجس��م 
کرد که دچار چه مشکالت روحی و روانی و از همه 

مهم تر، اخالقی ای خواهد شد.
شاید شما نیز به خانواده ای تعلق داشته باشید که 
اعضای آن با یکدیگر خیلی سرد و از نظر ابراز محبت، 
بسیار خسیس بوده اند. احتمال دارد که در کودکی 
فراموش شده باشید یا با شما بدرفتاری شده باشد. 
در این صورت، ممکن اس��ت با برخی دش��واری ها 
روبه رو شوید و غلبه بر آنها برای شما مشکل باشد. 
چاره کار اما آسان است. به دنبال هدف زندگی خود 
و شناس��ایی ارزش های ف��ردی و خانوادگی خود 
بپردازید. به یقین شما س��ازنده و استحکام بخش 

ارزش های رایج اجتماعی نیز خواهید شد و...

  عضو خان�واده بودن یعن�ی در نوعی ش�بکه عاطفی سهیم ش�دن، به یک 
گروه اجتماعی تعلق داش�تن، تاریخ مش�ترک داش�تن و ب�ه محیط زندگی 
خاصی عادت ک�ردن. اهمیت خان�واده نیز به خاطر همین دستاوردهاس�ت. 
خانواده از این نظر نی�ز اهمیت دارد که محل انتقال س�نت ها، باورها و انواع 
شناخت هاس�ت؛ از ش�یوه غذاخوردن تا افکار سیاس�ی. خان�واده از طریق 
اجتماعی بارآوردن کودک، میراث فرهنگی آماده و تجربه ش�ده به وس�یله 
نسل های گذشته را در اختیار کودک می گذارد. همچنین برای او جهان بینی 
خاص و دنیای خاصی فراهم می آورد. اهمیت ارزش�ی خان�واده را می توان با 

تاثیرگذاری اش در عرصه های مختلف دید و شنید.

  صداق�ت پایه ه�ر رابطه پایداری را تش�کیل می دهد. ب�دون صداقت یک 
ارتباط عمیق ش�کل نمی گیرد یا دوام نخواهد داش�ت. وقتی یکی از اعضای 
خانواده به اش�تباه خود اعتراف می کند، واکنش مناسبی نشان می دهد. در 

غیراین صورت او دیگر تمایلی به اعتراف کردن نخواهد داشت.

 در ی�ک خانواده منس�جم، در هن�گام تصمیم گیری نظرات، احساس�ات و 
نیازهای تمام اعضا در نظر گرفته می شود و میان احترام و ترس، مرز باریکی 
وج�ود دارد. تنها راه جلب احترام دیگران آن اس�ت که ب�ه خودتان احترام 
بگذاری�د. درواقع تأثی�رات مثبت احترام می�ان اعضای خان�واده به محیط 

بیرون هم سرایت می کند.

ارزش های فردی یا اجتماعی

تنهایی حاصل مدرنیته است یا خانواده نامتعادل
|  عبداهلل جاویدی  |


