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بررسی مقدمات خشونت خانوادگی
تعریف خشونت و انواع آن:  

از آن جا که خشونت بدنی ساده ترین نوع خشونت 
اســت تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار 
می کنند. تعاریف اولیه ای که برای خشــونت ارایه 
شدند نیز بیشتر در رابطه با خشــونت بدنی است. 
گلز و اســتراوس دو پژوهشــگری که ســال ها در 
زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده اند، خشونت را 
به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشــکار یا رفتاری با 
قصد و نیت پوشیده اما قابل درک جهت واردکردن 
آســیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده اند. مگارژی 
محققــی دیگر در زمینه خشــونت اســت. تعریف 
او انواع دیگر خشــونت را نیز در بــر می گیرد. او از 
خشــونت به عنوان شــکل افراطی پرخاشگرانه نام 
می برد که احتماال باعث آســیب مشــخص به فرد 

قربانی می شود.
شهال اعزازی، جامعه شناس؛ خشونت را این گونه 
تعریف می کند: وقتي شخصي درون خانواده مقتدر 
اســت و از این اقتدار- از هر نوعي کــه مي خواهد 
باشــد- بدني، اجتماعــي یا اقتصــادي- درجهت 
پیشــبرد امیال خود، بدون توجه به تمایل دیگري 
اســتفاده مي کند، این کار خشــونت اســت. فکر 
مي کنم که این تعریف بســیار گسترده است و انواع 

خشونت را دربر مي گیرد.
 عوامل موثر بر بروز خشونت  

1- زمینه خانوادگی:  
خشــم های کنترل نشده ناشــی از عوامل ارثی، 
ناراحتی های عاطفی، نداشــتن الگوهای مناسب یا 

ترکیبی از همه اینهاست.
2- عوامل روانپزشکی و روانشناختی:  

یورگمن، روانکاو سوئدی در توضیح علت اعمال 
خشونت در تمامی خانواده ها بر نقش عوامل فردی 
تأکید می کند؛ او نشان می دهد در خانواده هایی که 
اعضای آن خود در معرض خشــونت قرار گرفته اند، 
احتمال بروز خشــونت یا تن دادن به آن به مراتب 
بیشــتر اســت. همچنین در میان شخصیت های 
پرخاشگر و خودشــیفته نیز احتمال بروز خشونت 

بیشتر است.
پرایس، معتقد اســت که ســبک پرخاشــگری 
کامال متناســب با نوع شــخصیت افراد است، حال 
آن کــه گروهــی دیگر ماننــد گیلبــرت )1989( 
اســتدالل می کنند که سبک پرخاشــگری به نوع 
شــخصیت خاصی بســتگی ندارد، بلکه توصیفی 
عام اســت که بیــن انــواع شــخصیت ها ازجمله 
شخصیت خودشیفته و شــخصیت خوداجتماعی 
یافت می شــود، تمرکــز کلیدی بــر تجربه حیات 
به عنوان منازعه ای رقابت آمیز، بدگمانی نســبت به 
دیگران، ناچیزشــمردن نیازهای دیگران و آمادگی 
برای پرخاشــگری یا تهدید در موقعیــت منازعه 
ازجملــه باورها و خصوصیاتی اســت و عدم مقابله 
با آن می کند. خجالت نیــز ازجمله موضوعاتی که 
آســیب پذیری از حیث آن از همان ابتدای زندگی 
آغاز شده و در سراســر دوره زندگی به صورت فعال 
عمل می کند. خجالت نه تنها به عنوان عامل محرکه 
خشــونت بلکه به مثابه عامل اصلی بروز بســیاری 
از اشــکال دیگر رفتار مطرح است، خجالت ارتباط 
نزدیکی با موضــوع رتبه و مقام تجربــه و ترس از 
ناتوانی دارد. خشــونت در موقعیت های ناشــی از 
خجالــت درصورتی که فرد کارآیی آن را احســاس 
کند)یعنــی می تواند برنده شــود( و همدلی برای 
قربانی مانع او نشــود، می تواند توســط وی صورت 
گیــرد. برخی درمان کنندگان منشــأ بســیاری از 
کشــمکش ها در ازدواج های ناســازگار را خجالت 

می دانند.
حســادت از ناحیه مرد اگر احســاس کمیاب و 
زودگذر نباشد، شرایط خطرزایی را برای زن ایجاد 

می کند. مردی کــه عزت نفس 
کمی دارد، ســایر مردها را دزد 
و راهــزن می بینــد و به همین 
دلیل ممکن است در مقام آزار 
و مجازات کسی برآید که برای 
او ارزش قایل اســت. مســلما 
بســیاری از ایــن عوامل حالت 
ناخودآگاه دارند و رفتار ناشی از 

آن بسیار غیرمنطقی است.
3- عوامل اجتماعی:  

از خصوصیــات  صرف نظــر 
اجتماعــی  فــردی، شــرایط 
افراد نیز در کاهــش یا افزایش 
خشونت موثر است. برای مثال، 
فشــارهای روانــی و تنش های 
حاصــل از آن یــا بحران های 
اقتصادی- اجتماعی خطر بروز 

خشونت را افزایش می دهد.
4- اقتصاد و ساختارهای 

اقتصادی:  
این امــر به طــرق مختلف به اعمال خشــونت 
منجر می شود. در بررسی های گذشته محققان به 
این نتیجه رســیدند که مشکالت اشتغال و مسائل 
مالی به ایجاد خشــونت در خانواده کمک می کند. 
انتظارات زنان و مردان از اشــتغال نقش شــوهر 
به عنوان یک تأمین کننــده، اهمیت موفقیت های 
شــغلی و رضایت خاطر از درآمد خانواده می تواند 
بر بروز خشــونت در روابط میان زن و شوهر تأثیر 
تعیین کننده داشــته باشــد که به تبع آن زنان و 
فرزندان آنها تحت تأثیر قرار می گیرند. در بسیاری 
از مواقع نیز انتظارات خانواده با ســطح درآمد آن 
همخوانی ندارد در فاصله سال های 75-1970 به 
دلیل وجود بحران های شغلی در اقتصاد منازعات 
خانوادگی به مقــدار زیاد باال گرفــت. به طورکلی 

با افزایــش بیکاری میزان خشــونت میــان زن و 
شــوهر افزایش می یابد. مردان بیکار در مقایســه 
با مردانی کــه کار پاره وقت دارند و در مقایســه با 
مردان شاغل خشونت بیشــتری در خانواده اعمال 
می کنند، مردانی که نمی توانند شــغلی به دست 
آورند، ممکن است به تالفی سرخوردگی و ناکامی 
انسان در جامعه، بر تربیت شــان نسبت به اعضای 
خانواده تاثیرگذار باشد. اگر زن 
و شوهر نقش تقسیم کار سنتی 
را پذیرفته باشــند، اگر شــوهر 
نان آور خانواده و زن مســئول 
امور خانه باشــد، اشــتغال زن 
ممکن اســت نقش مــردان را 
بــه مخاطره بیندازد، از ســوی 
دیگــر، زنانــی که مســئولیت 
ســنتی در قبــال موفقیــت 
را پذیرا شده اند،   ازدواج شــان 
وقتی ازدواجشــان به خشونت 
می کشــد بــه احتمــال زیاد 

احساس گناه می کنند.
بــا نگاهــي بــه پرونده هاي 
خانوادگــي  خشــونت هاي 
مي توان یک نقطه مشــترک را 
مشــاهده کرد؛ عامل اقتصادي 
که درحال حاضــر از علل مهم 
در  پرخاشــگري  و  خشــونت 
خانواده اســت. والدین که براي تأمین مخارج خود 
بعضا در دو شــیفت کار مي کنند و هرگز نمي توانند 
آرام و خونســرد، مهربــان و صمیمــي باشــند و 
کارشناسان مســائل اجتماعي بیکاري را نیز جزو 
نخستین و مهم ترین آســیب هاي اجتماعي کشور 
عنوان مي کنند که خود عامل اصلي پرخاشــگري 

نیز محسوب مي شود. 
5- آداب ورسوم  و سنت ها:  

عملکرد ســنتی بازتابی است از ارزش ها و عقاید 
اعضای یک اجتماع که اغلب چندین نسل را دربر 
می گیرد. طبــق اظهارات مخصوص کمیســیون 
حقوق بشــر، اعمال منســوب از جهــات مختلف 
مانند اعمالی که مربوط بــه نابرابری های قدرتی 
عمیقا ریشــه دار در جامعه می شوند اغلب ارتکاب 
خشــونت بر زنان و کودکان را تشکیل می دهند. 

پیــروی کورکورانه از این اعمــال و عدم پیگیری 
قوی درمورد علــت وجود چنیــن عملکردهایی 
کمبود اطالعــات و آموزش در نواحی بســیاری 
که چنیــن عملکردهایی در آنها حکمفرماســت 
و همچنین عــدم برخورد حکومت بــا این اعمال 
رایج و ســنتی همگی اعمالی هستند که در تداوم 
و بقای عملکردهای سنتی که امروزه سالمتی زنان 

و کودکان را در آفریقا و آسیا به 
خطر می اندازد، موثر هستند.

باید تأکید کرد که همه آداب 
و رســوم  و ســنت ها در جهت 
عدم حفظ حقوق زنان نیســتند 
و اعمالــی خــاص در حقیقت 
حقوق و شــخصیت زنان را ارتقا 
می بخشد و از آنها دفاع می کند. 
با این وجود نمی توان آن دسته 
از اعمــال را کــه شــکل های 
مشــخصی از اعمال خشــونت 
را تشــکیل می دهند بــر پایه 
زمینه هــای ســنتی و فرهنگی 
توجیه کرد. مثــال تهیه جهیزیه 
کــه خانواده عــروس موظف به 
پرداخــت آن هســتند. در هند 
به طور متوســط روزانه 5 زن به 
علــت درگیری هــای مرتبط با 
جهیزیه توسط شوهر یا خانواده 

شوهر ســوزانده می شوند و البته بســیاری موارد 
هرگز گزارش نمی شود.

6- رســانه های گروهی نیز با نشــان دادن 
خشونت از عوامل تقویت کننده خشونت هستند.

از آن جایي که تلویزیون به عنوان تنها ســرگرمي 
در دسترس خانواده ها همواره حضور دارد شایسته 

است که خانواده ها نکته هاي زیر را رعایت کنند:   
- برنامه هاي مشــخصي را تعقیب کنند که عاري 

www.migna.ir  .از خشونت باشد
- براي جایگزیني تلویزیون از وسایل موردعالقه 
کودکان مثل پازل، بازي هاي فکري، مداد شمعي، 

مداد رنگي، کاغذ، کتاب و مجالت استفاده کنند.
- تمام رســانه هاي حاوي خشونت را نفي کرده و 
این اصل را به عنوان قانــون خانوادگي بپذیرند که 
در خانه جایي براي خشــونت وجــود ندارد چه در 

فیلم هاي ویدیویي، چه در بازي هاي رایانه ای،  براي 
فعالیت هاي روزانه برنامه ریزي کرده و کودکان را به 
انجام فعالیت هاي دیگر تشویق کنند و به گروه هاي 
مخالف نمایش خشــونت در تلویزیــون بپیوندند. 
چون امروزه استفاده از شیوه هاي خشونت آمیز در 
رســانه هاي گروهي به امري بدیهي تبدیل شده و 
خشــونت عریان از طریق تلویزیون، سینما و رایانه 
به نمایش گذاشــته مي شــود 
به طــوري کــه در بازي هاي 
رایانه اي، فرد به تعداد آدم هایي 
که به قتــل مي رســاند امتیاز 
کسب مي کند. این خود باعث 
در  خشــونت  نهادینه شــدن 
نظام شخصیتي- رفتاري افراد 

مي شود. 
7- مشکالت نقش ها:  

  عواملــی چون تحصیالت، 
ارتباطــات،  گســترش 
رسانه های گروهی و... انتظار 
افراد خانواده آنهــا را از نقش 
یکدیگر متحول ساخته است. 
هرگاه در این مجموعه به هم 
پیوســته نقش های اجتماعی 
)خانــواده( طرفیــن نتوانند 
انتظارات همدیگر را برآورده 
پدید  ناســازگاری  ســازند، 
می آید و شدت و وسعت این ناسازگاری به تعداد 
انتظارات و میزان درونی بودن آنها بستگی دارد. 
افراد در مواجهه با ناســازگاری چند اســتراتژی 
پیش رو دارند، عده ای به سرکوب انتظارات خود 
پرداخته و از ارضای آنها چشم می پوشند. عده ای 
دیگر با توســل به شــیوه های مختلف در مورد 
برآورده ســاختن انتظارات خود بــر می آیند. در 
این میان گروهی با استفاده از شیوه های اقناعی 
تا حدودی از انتظارات خود کاســته و به نوعی با 
یکدیگر به تفاهم دســت می یابند، عده ای دیگر 
با اســتفاده از شــیوه هایی که غالبا صیغه آمرانه 
دارنــد، دیگری را مجبــور به برآورده ســاختن 
انتظــارات خود می کننــد. جلوه هــای این نوع 
اخیر مواجهه بیشــتر خود را در قالب خشــونت 

می نمایاند.

به طور کلی بین اکثر زن و شوهر ها یا تقریبا 
می توان گفت تمام زن و شوهر ها اختالف نظر 
وجود دارد که ایــن اختالف نظرها در ابتدای 
زندگــی با رعایــت احترام، حوصله بســیار و 
صحبت هــای مداوم حل می شــود و هرچه از 
ابتدای زندگی می گذریــد میان خانواده های 
موفــق و زوج هــای نا موفق فاصلــه رفتاری 
بیشتری حس می شود. خانواده ای موفق است 
که در طول مــدت زندگی و پس از گذشــت 
ســال ها مســائل را با   همان روش دوران عقد 
به تفاهم تبدیل کند. این کار در خانواده های 
ناموفق با این فکر که طرف مقابل نیاز به تربیت 
دارد و ایستادگی در مقابل نظر او موجب حل 
این مشکل می شود به دعوا تبدیل می شود. ما 
در ابتدای زندگی بــرای صحبت کردن با هم 
وقت می گذاشتیم. برای شــنیدن حرف های 
طرف مقابل هر چند با نظر ما یکی نبود صبور 
بودیم و زمان داشتیم، این رفتار به معنی قبول 
حرف های طرف مقابل نبود بلکه نوعی ارزش 

دادن به نظر همسرمان بود.
بعضی دعوا ها برای زندگی زناشــویی ایجاد 
خطر می کند و روابط زن و شوهر را تحت تأثیر 
خود قــرار می دهــد. به عنوان مثــال، بعضی 
دعوا ها عادت می شــوند. گاهی زن و شوهر ها 
شرطی می شوند و سر مسائل خاصی همیشه 
دعــوا می کنند. ایــن زن و شــوهر ها عادت 
نکرده اند که مشکالت خود را حل کنند، بلکه 

فقط دعوا کردن را یاد گرفته اند.
بعضی دعوا ها بــه بهانه های واهی و کوچک  
اتفاق می افتند. برخی افــراد در زندگی یا در 
مقاطعی از آن، بهانه جو می شــوند یا به دلیلی 
که نمی تواننــد آن را بیان کننــد، بهانه های 
دیگــر می گیرنــد و دعــوا راه می اندازند. این 
افراد باعث می شــوند همسرشــان به شدت 

عصبی و سردرگم شود و او را به عنوان انسانی 
غیرمنطقــی و بهانه جو بشناســد. این دعوا ها 
یکــی از مضر تریــن دعواهاســت و به رابطه 

زناشویی لطمه وارد می کند.
دعواهایی که به دلیل ســوءتفاهم اســت، 
معمــوال به خاطر عجول بــودن افــراد و زود 
قضاوت کردن آنهــا رخ می دهد؛ به طوری که 
بعد از یک اتفاق یا یــک گفت وگو، فرد منظور 
همســرش را اشــتباه می فهمد و پیش خود 
قضاوت نادرســتی انجام می دهد و این مسأله 

باعث دعوا بین آنها می شود.
در بعضــی دعوا ها حرف اتفاقات گذشــته 
پیش کشیده می شــود. افراد به هر دلیلی با 
هم جر و بحث می کنند و ماجراهای گذشته 
را پیش می کشــند تا طرف مقابل را بیشتر 
مقصر جلوه دهند. آنهــا نمی دانند که با این 
کار به رابطه زناشــویی خــود لطمه بزرگی 

می زنند.
گاهی همسران بر سر مسائلی که همسرشان 
در آنها مقصر نیســت، دعــوا می کنند؛ مثل 
دعواهایی که بر ســر خانواده ها پیش می آید. 
وقتی کسی از همسرش گله مند است که چرا 
مادرت یا هــر کس دیگری این حــرف را زد، 
یادش رفته که همســر او یک انسان مستقل 
اســت و مســئول حرف ها و اعمــال دیگران 

نیست.
یادتان باشــد برای این  دعوا می کنید که به 
توافق برسید یا مشکلی را حل کنید. پس باید 
آن قدر روی خود کنترل داشته باشید که این 
دعوا ها را بــه گفت وگو های دوســتانه تبدیل 
کنید، نــه به جــر و بحث های بــا عصبانیت. 
هیچ وقــت در میان دعوا بــه همدیگر توهین 
نکنید، چون این توهین ها ممکن اســت از یاد 

طرفین نرود.

 هیچ چیز بدتر از این نیســت کــه نتوان به 
نزدیک ترین فــرد در زندگي یعني همســر، 
اطمینان کرد. مســلما زندگي کــردن با یک 
همســر دروغگو اصال خوشایند نیست. ممکن 
اســت شــما بارهاي اول کــه دروغ مي گوید 
چندان عکس العمل خاصي نشــان ندهید اما 
بعد از مدتي، کم کم نســبت بــه او بي اعتماد 
مي شــوید یا گاهي با او به تندي و با عصبانیت 
برخورد می کنید. بســیاري از زنان نمي توانند 
متوجه شــوند چرا همسرشــان به آنها دروغ 
مي گوید درحالي کــه آنها با او بــا صداقت و 
درستي تمام رفتار مي کنند و تمام زندگي شان 
را وقــف او کرده اند. آنهــا انتظــار دارند که 
همسرشان فرد قابل اعتماد زندگي شان باشد. 
چند راه مختلف براي برخورد و رفتارکردن با 
همسري که راســت نمي گوید وجود دارد. اگر 
مي خواهیــد او را اصالح کنیــد قبل از این که 
زندگي تان را تلخ کنید این چند مورد را درنظر 

بگیرید.
خانم هــاي زیــادي هســتند کــه وقتي 
همسرشان مدام به آنها دروغ مي گوید احساس 
مي کنند که دیگر در ذهن شان احترامي براي 
او قایل نیستند،  اگر شما هم جزو همین افراد 
هســتید مي توانید قبل از این که تمام احترام 
خود را نســبت به او از دســت بدهید با خود 
فکر کنید، »به راســتي چرا بعضي افراد دروغ 
مي گویند« تا بتوانید با واقع بیني بیشــتري او 
را درک کنید. دروغ گفتن معموال از ســنین 
کم در کودکي آغاز مي شود، حتي یک کودک 
2 ســاله نیز مي تواند به راحتي دروغ بگوید اما 
زماني که کودک به اهمیت حرف ها و لغات پي 
مي برد و مي فهمد که بعضي حرف ها مي توانند 
چه تاثیر خارق العاده اي داشــته باشند به طور 
آگاهانه شــروع به دروغ گفتن مي کند. دروغ 
گفتن همیشــه به ایــن معنا نیســت که فرد 
مي خواهد به کس دیگري آســیب برســاند 
اما ممکن اســت گاهي ایــن نتیجه نامطلوب 
پیش بیاید. بعضي افراد دروغ مي گویند چون 
مي خواهند خودشــان را ثابت کنند، درواقع 
دروغ گفتن براي آنها نوعي رفتار دفاعي است، 
کودک طي مراحل رشــد، متوجه مي شود که 
دروغ مي تواند او را از بســیاري از عصبانیت ها 
و تنبیه هاي پدرومادر یا اطرافیان حفظ کند. 
به عبارتي دروغ راهي اســت که مي تواند نظر 
مثبــت اطرافیان را به دســت بیــاورد و عمل 

ناشایست و بد خود را پنهان کند.
همچنین اگر بخواهیــم مثبت نگاه کنیم؛ با 
دروغ مي توان دوســتان را حفظ کرد یا حتي 
عزیزي را با هدیه غیرقابل پیش بیني غافلگیر 
کــرد. همان طور کــه گفتیــم دروغ گفتن از 
ســنین خیلي کم شروع مي شــود و در همه 
ما وجــود دارد، این که همــه آدم بزرگ ها به 
نوعي دروغ مي گویند چندان عجیب نیســت 
و مهم اســت که ایــن نکته را درنظر داشــته 
باشیم بیشــتر افراد وقتي دروغ مي گویند به 
هیچ وجه دوست ندارند به فرد دیگري آسیبي 
برسانند. مثال ممکن اســت خیلي از ما درباره 
لباس دوست مان به دروغ بگوییم که زیباست 

درحالي که عقیده داریم آن لباس واقعا زشت 
اســت. همچنین خیلي از ما در مصاحبه هاي 
شغلي نیز براي باالبردن شانس استخدام مان 
دروغ مي گوییــم. مــا بــه فرزندان مــان هم 
دروغ مي گوییــم بــه آنها قــول مي دهیم که 
اگر شام شــان را بخورند یک بســتني جایزه 
مي گیرنــد امــا ســپس کاري مي کنیم که 
کودک مان بستني را فراموش کند چون براي 

به مغازه رفتن خیلي خسته هستیم.
نمي تــوان گفت کــه یک شــوهر دروغگو 
نسبت به احساسات همســرش بي اعتناست. 
درحقیقت ممکن اســت او بــه دلیل بعضي 
رفتارهاي همسرش تبدیل به یک فرد دروغگو 
شده. ممکن است براي یک مرد چند بار پیش 
بیاید که بــه خاطر گفتن یــک جمله و کلمه 
یا به خاطر گفتن جایي که رفتــه یا به خاطر 
مالقاتي که داشــته مورد مواخذه قرار گرفته 
و کار به دعوا کشیده است. گاهي ممکن است 
وقتي مردي بعد از بیرون رفتن- با چند نفر از 
دوستانش براي یک یا 2 ساعت- وقتی به خانه 
برگشته از طرف همسرش بسیار سرزنش شده 
است و زن گفته که چقدر از دوستان او بدش 
مي آید. ابراز عقیده اي صادقانه و ســاده درباره 
خانواده زن یــا یکي از ایرادهــاي او مي تواند 
باعث دعوا و گریه و گفتن کلمات تلخ شــود و 

چند ساعت وقت دو طرف را بگیرد و...
در همین حالت هاســت کــه دروغ گفتن 
براي مردان تبدیل مي شــود به راهي براي 
حفظ شــخصیت، ایجاد آرامش و دوســتي 
در خانــواده. مرد مي توانــد این گونه با خود 
فکر کند که مــن ترجیح مي دهــم، درباره 
کارهایم دروغ بگویم تا آن که بخواهم کاري 
را که دوســت دارم، کنار بگــذارم در همین 
حالت هاســت که زن مي تواند شــوهرش را 

تبدیل به فردي دروغگو کند.
بنابرایــن بهتریــن راه حــل بــراي این که 
شــوهرتان دیگر دروغ نگوید این اســت که 
شــرایطي را در خانه فراهم کنید که دیگر او 
مجبور به دروغ گفتن نشــود. اگر زن و شوهر 
بتوانند کمي یکدیگر را آزاد بگذارند و هر کدام 
به دیگري اجازه دهــد که آن طور زندگي کند 
که دوســت دارد، به مرور تبدیل به 2 دوست 
مي شــوند و دیگر لزومي ندارد بــه هم دروغ 
بگوینــد. به طور کلــي باید گفــت، هر فردي 
احتیــاج دارد تا فضایي براي نفس کشــیدن 
داشته باشد و وقتي این فضا فراهم شود، دروغ 

گفتن متوقف مي شود.
وقتي زني به شــوهرش اعتماد کامل دارد و 
مطمئن است که شوهر به او دروغ نمي گوید، 
مسلما رفتار دیگري خواهد داشت و درمقابل 
مــردي هم که احســاس کند همســرش به 
او اطمینــان و اعتمــاد دارد از هــرکاري که 
آرامش زندگي را به هم بزنــد، پرهیز مي کند. 
اگر مي خواهید رفتارتــان را تغییر دهید باید 
بدانید، تغییر رفتار، زمانبر و ســخت اســت و 
تاثیربخشي این تغییر رفتارها نیز مدتي طول 
مي کشد، شــما نمي توانید در یک شب شوهر 

دروغگوي تان را تغییر دهید.

 دعوای زن و شوهری

زندگي كردن با يك همسر راستگو 

حسادت از ناحیه مرد اگر 
احساس کمیاب و زودگذر 
نباشد، شرایط خطرزایی را 

برای زن ایجاد می کند. مردی 
که عزت نفس کمی دارد، سایر 
مردها را دزد و راهزن می بیند 
و به همین دلیل ممکن است 
در مقام آزار و مجازات کسی 
برآید که برای او ارزش قایل 
است. مسلما بسیاری از این 

عوامل حالت ناخودآگاه دارند 
و رفتار ناشی از آن بسیار 

غیرمنطقی است 

 افراد خانواده تحت تأثیر 
عواملی چون تحصیالت، 

گسترش ارتباطات، 
رسانه های گروهی و... انتظار 

آنها را از نقش یکدیگر 
متحول ساخته است. هرگاه 

در این مجموعه به هم 
پیوسته نقش های اجتماعی 
)خانواده( طرفین نتوانند 

انتظارات همدیگر را برآورده 
سازند، ناسازگاری پدید 

می آید و شدت و وسعت این 
ناسازگاری به تعداد انتظارات 

و میزان درونی بودن آنها 
بستگی دارد


