فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
19913571991

https://t.me/Cadyar
https://t.me/Cadyarmemar

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

Vrya.cadyar@gmail.com
جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود رایگان کتب معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

http://www.cadyar.com/?cat=262

دانلود رایگان مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود رایگان نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300

آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به
اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با
قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

قسمتی از پایان نامه ارشد معماری طراحی
مرکز ناباروری در یزد با تاکید برتوریسم
درمانی در  91صفحه در قالب ورد:
 -9-1-9سازمان و اعضای آن
خانواده نخست از زن و مردی که در سایه ازدواج مشروع با هم پیوند
برقرار کرده اند تشکیل می شود .سازمان آن در وضع محدود که جلوه آن را در
جوامع صنعتی می بینیم شامل همسران و فرزندان است که با مشارکت هم به سوی
مقصد و منافعی به پیش می روند .در شرایط گسترده خانواده شامل همسران و
فرزندان و خویشان و بستگان از عمو و عمه ،دایی و خاله ،نوه ها و نبیره
هاست ،حتی در برخی از مناطق جهان چون تونس ،در مواردی به خانواده هایی بر
می خوریم که عالوه بر همسران و فرزندان و خویشاوندان شامل همسایه ها هم می
شوند که همه در مجموعه ای از بناها و یا چادرها به صورت مشترک زندگی می
کنند .و البته این امر شگفت انگیز نیست از آن بابت که قبایل از دیدی
خانواده ها هستند و برخی از آنها چنان درون گروهی می اندیشند که حتی ازدواج
بین اعضای قبیله را حرام می شمارند .گستردگی خانواده در جوامع مختلف جهان
فرق می کند ،در برخی از جوامع خانواده تک نفری است ( آمریکا ) و در نزد
برخی از قبایل و جوامع اولیه عده آن تا صد نفر هم دیده می شود که هر کدام
به تناسب امکانات مسئولیتی را بر عهده دارند ولی از نظر کلی تحت تکفل رئیس

خانواده اند .در همه جوامع عناصر سازنده خانواده ،یعنی زن و مرد براساس
قراردادی شرعی یا عرفی کنار هم می آیند این ترکیب با والدت فرزندان غنی تر
و قوی تر و تدریجا پیچیده تر می شود .نوع و نحوه کشش ها به گونه ای است
که حیات خانوادگی را تداوم می بخشد و سبب انس و الفت و اغلب ارتباط بین
اعضاء می شود( .ارغوانی و اصغرپور طلوعی) ۹۳۱0 ،

 -7-1-9وظایف و کارکرد خانواده
خانواده عهده دار وظایف مهم و فوق العاده ای است که اهم آنها عبارت
اند از:
 -۹ارضاء و اقناع سائقه جنسی به صورت مشروع و براساس ضوابط مورد تأیید.
 -2تولید نسل و ابقای آن از طریق تولید مثل.
 -۳پرورش نسل و مراقبت از آن به خاطر حفظش از خطرات گوناگون.
 -4صمیمیت و نزدیکی شدید با اعضا و همرنگی و همدلی و تعاون و تعاضد.
 -5تکمیل و تکامل و ایجاد زمینه امن و آسایش در یکدیگر به گونه ای که
امکان عبادت خدا و موجبات رشد از هر حیث فراهم گردد .اصوال ازدواج این
وظیفه را عهده دار است ،بین دو تن که هیچگونه رابطه ای با هم ندارند انس
و الفتی ایجاد کند که یار و غمخوار هم و محرم راز یکدیگر گردند .در قبال
رنج ها و مزاحمت ها از یکدیگر حمایت نمایند ،حیات خودشان را براساس ضوابط
استواری نظام دهند و به کمک همدیگر موجبات رشد خود و اجتماع را فراهم
آورند ( .اسماعیلی) ۹۳9۱ ،

 -4-1-9نقش و اهمیت خانواده
خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع ،از مذهبی و غیر
مذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است؛ و در جوامع مختلف دارای نقش ،پایگاه
و منزلت های گوناگون است .با این که هسته ای کوچک از اجتماع است در حیات
اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد .خانواده هسته اول همه سازمان
ها و نهادهای اجتماعی است .همه نقش های مربوط به  -۹ایجاد تمدن  -2انتقال
مواریث  -۳رشد و شکوفایی انسانیت به آن مربوط می شود .همه سنت ها ،عقاید
و آداب ،ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید منتقل می
گردد .جامعه متشکل از خانواده هاست ،مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل
توصیف است .اثر وجودی مفید و یا زیان بخش آن به جامعه هم می رسد  .ساخت و
مشی آن در سکون یا اضطراب جامعه مؤثر است ،انگیزه اعضایش در انگیزه های
اجتماع تأثیر می گذارد .چگونگی مشی و سبک زندگی آن در اخالق جامعه و در صحت
یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد .از نظر ما تشکیل خانواده خدمتی است به زن و
مردی که برای حیات مشترک پیوندی برقرار کرده اند ،و خدمتی است به اجتماع
از نظر دور داشتن آن از عوامل فساد و لغزش و ایجاد احساس مسئولیت  ،و به
کودک که نیاز به مربی و معلمی صالح دارد ،و به مکتب و مذهب که تعالیم
آن از این طریق حیات و تداوم پیدا می کنند( .ارغوانی و اصغرپور طلوعی۹۳۱0 ،
)

 -5-1-9ساخت خانواده
ساخت و پیکربندی خانواده در جوامع مختلف از زمان گذشته تا عصر حاضر
متفاوت بوده و هست .شرایط و اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در
آن اثر گذارده و دگرگونی هایی در آن ایجاد کرده است .ساخت خانواده هم اکنون
در جوامع اولیه و متمدن به صورت تک همسری ،چند همسری ،چند زنی و حتی در
جوامعی به صورت چند شوهری و در برخی از اجتماعات اشتراکی یعنی زندگی چند
زن با چند شوهر در آن واحد است .از نظر سلطه و اقتدار در دنیای گذشته و
امروز این جنبه ها به چشم می خورند :پدرساالری ،مادرساالری  ،نظام برابری

یافته (که در آن پدر ومادر دارای یک درجه از اقتدارند) ،دایی ساالری،
جدساالری و  ...البته در بسیاری از نقاط جهان امروز سلطه و فرمانراوایی از
پدر یا شوهر است اگرچه در مواردی خالف آن دیده می شود .در جنبه رابطه
خویشاوندی صورت های مادرتباری و پدرتباری به چشم می خورد .معموال در اکثر
نقاط جهان فرزندان نام خانوادگی و لقب پدران را می گیرند گو این که در
برخی از جوامع اولیه خالف آن دیده می شود .در رابطه با مدیریت خانواده در
اغلب موارد شوهر «رئیس خانواده» و زن «مدیر داخلی» به حساب می آید امری
که در اسالم هم بر این اساس به پیش می رویم .مصالح کلی خانواده را شوهر طرح
ریزی می کند ،تصمیمات را او می گیرد و زن در عین استقالل مطیع است .در عین
حال شورها و مشارکت هایی هم در تصمیم گیری برای خانواده به چشم می خورد
که عمومیت ندارد( .ارغوانی و اصغرپور طلوعی) ۹۳۱0 ،

 -6-1-9ثبات جامعه وابسته به خانواده سالم
کاهش وسعت ابعاد خانواده ،اشتغال مادران و فعالیت های خارج از
خانه نوعی دگرگونی پی در پی ارزش های اجتماعی دراثر گسترش نظام سرمایه
داری و نابرابری های بسیاری ازمعیارهای ارزشی ،اخالقی و معنوی خانواده ها
را دگرگون کرده وتشخیص وتمیز سره از ناسره را برای والدین و مربیان ومسئولین
دشوار ساخته است .لذا به نظر می رسد که توجه و شناخت و ریشه یابی این
تحوالت وتاثیر آنها بر مناسبات خانوادگی در معنای خاص و روابط اجتماعی
درمعنای عام وگسترده بتواند درارائه راهکارهای علمی جهت سرو سامان بخشیدن
به ارتباطات خانوادگی موثر ومفید واقع شود .نکته مشترکی که هنوز در اکثر
تعاریف مربوط به خانواده در نظر گرفته می شود این است که خانواده کوچکترین
واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات واستحکام آن است و ارتباطات
سالم ومناسب درجامعه بر اساس مناسبات متعادل ومتوازن در خانواده به وجود
می آید .به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند .چنانچه از
خانواده های متعادل و سالم برخوردار نباشد و هیچ یک از آسیب های اجتماعی
نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدیدآمده باشد .از سوی دیگر خانواده ازآنجا
که نماد و یا نشان اجتماعی است و برآیند یا انعکاس از کل جامعه است دریک
جامعه منحط نیز خانواده ها خود به خود منحط خواهد بود .به نظر می رسد که
امروزه تحوالت ودگرگونی های پی در پی سیاست های اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی
کشورهای صنعتی وفرا صنعتی که دراغلب موارد با هدف ونیت های سوداگرانه
وتجاری و یکسان سازی بی سابقه الگوهای فرهنگی به کشور های جهان سوم نفوذ
می کنند .اثرات عمیقی بر جو فرهنگی جامعه وفرهنگ خانواده ها گذاشته است.
البته این آثار دربرخی از موارد مثبت ،اما دربرخی دیگربه دلیل بی برنامه
بودن ،عدم اتخاذ سیاست های فرهنگی واقدامات و تدابیر مناسب جهت برخورد با
فرهنگ تحمیلی ،منفی است ( .اسماعیلی) ۹۳9۱ ،

 -3-1-9تعریف خانواده و ابعاد مختلف آن
شاید به نظر برسد كه مفهوم «خانواده» از مفاهیمی بسیار روشن و همه
فهم است ،به گونهای كه عامه مردم ،اعم از كوچك و بزرگ و باسواد و بیسواد،
همه آن را میفهمند و نیازی به تعریف آن نیست ،ولی آنقدرها ساده هم نیست.
وقتی به منابع واژهشناسی مراجعه كنیم ،میبینیم تعاریف گوناگونی از آن شده
و صاحبنظران بر اساس تخصص و نیازشان ،هر كدام تعریفی از «خانواده» ارائه
دادهاند .برخی خانواده را یك سازمان اجتماعی دانسته ،بعضی روابط خویشاوندی
ّی كردهاند ،عدهای دیگر عامل اقتصادی،
و همخونی را اساس تشكیل خانواده تلق
و گروهی نیز عوامل روانی و جنسی را سبب پیدایش آن قلمداد كردهاند )2(.به
هر صورت ،همانگونه كه از منابع دیگر هم برمیآید ،منظور از «خانواده» در
این گفتار ،مجموعهای از افرادی است كه یكجا در كنار هم زندگی میكنند و
معیار همزیستی و همبستگی آنها دو چیز است :قرابت یا زوجیت )۳(.بنابراین،

خانوادههای والدینی ،تك والدینی یا بدون والدین یا برادران و خواهرانی كه
با هم زندگی میكنند نیز مشمول این بحث خواهند بود( .فاهمی و ذوافقارزاده
) ۹۳۱2 ،

 -8-1-9ابعاد خانواده در اندیشه نظریهپردازان علوم انسانی
خانواده جایگاه رفیع و بلندی در انظار اندیشمندان جهان داشته است
و آن را از جنبههای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .هر رشته از
علوم انسانی به فراخور نیاز خود ،به تكاپو در مسائل خانواده پرداخته و
گوشهای از امور مربوط به آن را بررسی كرده است .هرچند بررسی همه ابعاد
خانواده از دیدگاههای مختلف كاری است بسیار گران و در این مقال نمیگنجد،
اما به برخی از جهات آن در اندیشههای نظریهپردازان علوم انسانی میتوان
اشارهای گذرا داشت:
الف ).تاریخ
تمامی تاریخنگاران و سیرهنویسان بر این باورند كه خانواده كهنترین
گروهی است كه به اقتضای نیاز طبیعی ،عاطفی و اجتماعی بشر شكل گرفته و
سابقهای به درازای سابقه زیست بشر بر روی زمین دارد؛( )4چرا كه انسان
مدنیالطبع است و ناگزیر باید در اجتماع زندگی كند؛ چون خداوند انسان را
آفرید و ساختمان بدنی او را به گونهای شكل داد كه ضمن برخورداری از
تواناییهای گوناگون از نظر جسمی و عاطفی ،همواره احساس نیاز به دیگران در
او زنده باشد .همین احساس درونی باعث میشود كه اجتماع كوچكی به نام
«خانواده» در عرصه زندگی شكل بگیرد و تعدادی از افراد ـ دستكم دو نفر ـ
یك جا زندگی كنند؛ نیازهای جسمی و روانی انسان در محیط خانواده تأمین
میشود و روح تعاون و همكاری میان اعضای آن در همان محیط به وجود میآید.
پس از تشكیل نخستین هسته خانواده در زمین ،كه طبق متون دینی و تاریخی،
شخصیت آدم و حوا بنیانگذار آن بودند ،مراحل گوناگونی بر نهاد خانواده سپری
شده و به موازات تحوالت اجتماعی ،دستخوش تغییر و تحول فراوان گشته است.
دانش تاریخ عهدهدار بررسی ابعاد خانواده و سیر تكاملی آن است كه چگونه
خانواده بادیهنشین تبدیل به شهرنشین شد ،یا چه عواملی موجب گردیدند كه
ّتی گردد .به هر حال ،سیر تحوالت خانواده
خانواده هستهای جایگزین خانواده سن
از موضوعات مهم مطالعاتی در علم تاریخ است و بدین روی ،تاریخ نویسان به
بررسی آن میپردازند .
ب ) جامعهشناسی
جامعهشناسان از دیرباز به تجزیه و تحلیل خانواده پرداخته و آن
را به عنوان یك نهاد اجتماعی همواره مطمح نظر داشتهاند .خانواده از منظر
جامعهشناسی ،اساسیترین نهاد اجتماعی است كه در شكلگیری ساختار كالن جامعه
و افزایش بهرهوری آن نقش بسزا دارد .چون بافت اجتماعی به نوعی تحت تأثیر
تحوالت خانوادگی قرار دارد و هرگونه انحرافی در فضای خانوادهها لزوما در
جامعه منعكس میشود .در مقابل ،خانواده نیز در برابر تغییرات جامعه از خود
واكنش نشان میدهد .از اینرو ،میتوان گفت :میان خانواده و جامعه یك رابطه
دو سویه برقرار است و هر كدام بر دیگری تأثیر میگذارد .امروزه گرایشی در
حوزه جامعهشناسی پدید آمده كه ابعاد خانواده و جنبههای گوناگون آن را مورد
بررسی قرار میدهد .این گرایش با مطالعات جامعهشناسانه فرد ریك لوپلی۹
فرانسوی و ویلهم هایرنش ریل  2آلمانی پدید آمد و سپس با تحقیقات سایر
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جامعهشناسان مانند دوركیم  ۳و ماركس  4توسعه یافت و تكمیل گردید .از آنرو كه
ّال جامعه دارد و میتواند با افزایش
خانواده نقش عمدهای در تربیت نیروی فع
بازدهی جامعه به توسعه اقتصادی و اجتماعی كمك كند ،جامعهشناسان به بررسی
مسائل مربوط به آن عالقهمند شدهاند .رویكرد جامعهشناسی خانواده براساس نظریه
«كاركردگرایی»ساختار خانواده ،نقش هریك از اعضا ،روابط میان اعضا ،جمعیت
و شاخصهای رشد یا كاهش آن ،انواع خانواده از نوع گسترده و هستهای ،تأثیرات
متقابل جامعه و خانواده و امثال آن را مورد مطالعه قرار میدهد .
ج ) حقوق
دانش حقوق یكی از دانشهای علمی ـ كاربردی رایج و پر رونق در سراسر
دی نموده و آن را به عنوان یك نهاد مدنی
دنیاست و به مسائل خانواده توجه جّ
ـ حقوقی مورد تحقیق قرار داده است .حقوقدانان قوانین متعددی برای ساماندهی
امور خانواده تدوین كردهاند تا در صورت لزوم ،مورد اجرا قرار گیرند و
احیانا از فروپاشی نظام خانواده جلوگیری نمایند .حقوق هر یك از اعضای
خانواده ،ارث ،نكاح ،طالق ،نفقه اوالد و همسر از جمله موضوعاتی هستند كه از
نظر حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرند )۱(.حقوق بیش از دیگر حوزههای علوم
انسانی كاربرد دارد و با زندگی عملی مردم در ارتباط است .دادسراهای عمومی
و خصوصی و زیر مجموعههای آن از مراكزی هستند كه به اجرای عدالت در جامعه
میپردازند .دادگاههای ویژه دعاوی خانوادگی امروزه از ازدحام بیشتری
برخوردارند و در آنجا قضات متعددی به حل و فصل مسائل خانوادگی مشغولند.
ّه قضاییه با تالش پیگیر خود ،مجری قانون در محیط اجتماعی و
در هر كشوری قو
خانوادگی است .بدین روی ،حقوق خانواده یكی از مهمترین مباحث حقوق مدنی هر
كشور میباشد.
د) اقتصاد
اقتصاددانان نیز به نوبه خود ،مسائل خانواده را از نظر دور نداشته
و آن را به عنوان یك واحد تولید و مصرف مورد توجه قرار دادهاند .خانواده
در تقویت بنیه مالی كشور و استوار نگه داشتن آن نقش مهمی ایفا میكند؛
چراكه خانوادهها نخستین گروههای اقتصادی را تشكیل میدهند و نیروی كار در
ّتی
مزارع و كارگاهها را آنها تأمین میكنند ،به ویژه خانوادههای گسترده و سن
كه اغلب در روستاها زندگی میكنند و تقریبا همه اعضای آنها ،اعم از زن و
مرد و كوچك و بزرگ ،به تولید اشتغال دارند؛ مانند كشاورزی و دامداری،
تولید و توزیع و مصرف كه از محورهای اصلی در علم اقتصاد هستند و هر سه
محور ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده دارند .بنابراین ،خانواده از یك سو،
ّال كاری است و از سوی دیگر ،یك واحد مصرفكننده محسوب
جایگاه تربیت نیروی فع
ّی به صورت عادالنه بین خانوادهها تقسیم گردد .
میشود كه باید درآمد مل
ه ) روانشناسی
هرچند رویكرد روانشناسی به تجزیه و تحلیل رفتار آدمی میپردازد و سعی
دارد ضمن تشخیص رفتارهای نابهنجار ،علل بروز آنها را شناسایی كند و به
درمان بیمار بپردازد ،اما در عین حال ،خانواده را نیز از زوایای گوناگون
مورد مطالعه قرار میدهد؛ چرا كه خانواده به عنوان یك نظام باز ،دایم در
حال تحول و دگرگونی است؛ دادههایی را از خارج میگیرد و چیزهایی را به
بیرون میدهد .خانواده از منظر روانشناختی ،برای حفظ تعادل خود ،همیشه در
ّال» است؛ یعنی در عین سازگاری با تحوالت
دو جنبه «درونسازی» و «برونسازی فع
اجتماعی ،همه اعضای خود را از نظر جسمی و روحی به رشد مطلوب میرساند.
ّی و كیفی در روانشناسی بررسی میشوند.
طبیعی است كه مسائل رشد به لحاظ كم
Emile Durkheim
4 Karl Marx
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رویكرد خانواده درمانی از گرایشهای نسبتا جدید در دانش روانشناسی است كه
از زاویههای گوناگون به بررسی مسائل خانواده میپردازد .یكی از نظریههای
رایج در حوزه خانواده درمانی ،نظریه «سیستمی» است .این نظریه ،خانواده را
ّل از اجزای به هم پیوسته كه اوال ،اعضای آن تابعی هستند
موجودی میداند متشك
از رفتار سایر اعضای خانواده ،و ثانیا ،خانواده مانند هر نظام دیگری متمایل
به تعادل است .اگر عضوی از خانواده دچار نابهنجاری شود ،باید در ارتباط
با سایر اعضای آن درمان گردد؛ زیرا از این نظر ،هر عضوی وابسته به محیط
خود و دیگر عناصر تشكیلدهنده آن نظام است )۹4(.بر اساس نظریه «سیستمی»،
پیدایش عضو جدید یا كاهش عضو قدیم ،مستلزم فشار بر اعضای سابق خانواده
است .این امر ایجاب میكند كه خانواده به گونهای جوابگوی تعییرات درونی و
بیرونی باشد كه خود را با شرایط جدید منطبق سازد )۹5(.به هر حال ،دانش
روانشناسی به بررسی زاویههای گوناگون خانواده پرداخته ،راهكارهای مناسبی
را برای پیشگیری یا درمان رفتارهای نابهنجار ارائه میدهد .
و) علوم سیاسی
حكما و اندیشمندان بزرگ ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان ،از روزگاران قدیم
دن» (شهرها) و «سیاست منزل» تقسیم كردهاند.
مُ
سیاست را به دو نوع «سیاست ُ
بدینسان ،خانواده و امور مربوط به آن ،خود در قلمرو علوم سیاسی قرار میگیرد
و باید مورد توجه نظریهپردازان دانش سیاست قرار گیرد؛ چرا كه نهاد خانواده،
كوچكترین واحد اجتماعی و نمونه تمام عیاری است از یك جامعه بزرگ .همانگونه
كه جامعه كالن نیاز به رئیس ،مدیر و برنامهریزی دقیق دارد ،خانواده نیز
نیازمند سرپرست و برنامهریزی است .اگر سرپرست در خانواده نباشد ،اعضای آن
ّر و سردرگمی میشوند و این سردرگمی به هرج و مرج اعضای آن و در
دچار تحی
نهایت ،فروپاشی نظام خانواده منجر خواهد شد؛ چنانكه این مسئله در سطح جامعه
و نظام سیاسی كشور نیز قابل پیشبینی است .از اینرو ،خانواده به عنوان یك
واحد سیاسی همواره مورد مطالعه كارشناسان مسائل سیاسی بوده است.
ز ) علوم تربیتی
كارشناسان امور تربیتی بیش از هر چیز به عنوان یك نهاد تربیتی به
خانواده مینگرند .فضای گرم خانواده مناسبترین جای پرورش استعدادها و
تواناییهای نسل جدید است؛ محیطی سرشار از مهر و محبت ،عواطف و احساسات
پاك ،و كودك از همان روزهای نخست زندگی ،در آغوش پر مهر پدر و مادر قرار
ّت و وفاداری فرامیگیرد .روحیه تعاون و همكاری
گرفته ،درس ایثار ،محبت ،مرو
و خدمت به مردم در فضای خانواده شكل میگیرد .كودك میآموزد كه چگونه با
دیگران زندگی كند و چگونه در برنامهریزیها و تصمیمگیریها شركت كند .به نظر
كارپردازان امور تربیتی ،كانون خانواده بسان یك مركز تعلیم و تربیت
غیررسمی ،اصول و آداب زندگی را از راه غیر مستقیم به فرزندان ارائه میدهد.
به عقیده آنان ،خانه همواره در كنار مدرسه از عوامل مؤثر در فرایند تعلیم
و تربیت مطرح بوده و كارایی خود را نیز نشان داده است .هرقدر پیوند خانه
و مدرسه محكمتر باشد ،بازدهی تعلیم و تربیت بیشتر خواهد بود .تشكیل
انجمنهای اولیا و مربیان در اغلب مراكز آموزشی به همین منظور انجام میگیرد.
هریك از اعضای خانواده ،بخصوص پدر و مادر ،در تربیت كودك نقش بسزا دارند.
(بررسی این موضوع فرصت دیگری میطلبد ،در اینجا به همین اندازه بسنده میشود.
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نگرش اسالم به خانواده بر عكس مكاتب و دیدگاههای غیر اسالمی ،كه نگاهی
تكبعدی است ،بسیار عمیق و همهجانبه است و تمام ابعاد آن از آغاز تا انتها،
در همه مراحل مورد توجه بوده و در هر مورد دستورات الزم ارائه گردیده است.
نحلههای غیر دینی ،خانواده را از زاویه خاصی مورد توجه قرار میدهند ،به
ویژه دانشهای علمی امروز دانشگاهها بر اساس نیاز خود به تجزیه و تحلیل

خانواده میپردازند و به دیگر ابعاد آن توجه چندانی ندارند ،غافل از اینكه
خانواده به عنوان یكی از بنیادیترین نهادهای اجتماعی ،در تمامی عرصههای
زندگی بشر حضور دارد و باید به جوانب گوناگون آن پرداخت .به نظر میرسد این
مسئله نقدی است بر همه دانشهای علمی كه از آنها نام برده شد .اما اسالم ـ
همانگونه كه گفته شد ـ نگاهی همهجانبه به نهاد خانواده دارد و آن را از
زاویههای گوناگون مورد توجه قرار داده است .وقتی به متون اسالمی ،بخصوص
آیات و روایات مراجعه كنیم ،در همه زمینهها به دستوراتی برمیخوریم كه از
همه جهات به تحكیم نهاد خانواده پرداخته است .قرآن كریم و احادیث اسالمی
در مسائل اخالقی ،اجتماعی ،تربیتی ،روانشناختی و اقتصادی خانواده فراوان
سخن گفتهاند .اگر این مضامین به صورت دقیق و تخصصی استخراج و با یافتههای
علوم جدید منطبق گردند ،تحول عظیمی در دانش خانواده به وجود خواهد آمد.
آنقدر كه اسالم به تحكیم بنیان خانواده اهمیت داده و در دستورات خود گام
به گام آن را دنبال نموده است ،مكتبهای دیگر به استقرار خانواده بها
ندادهاند .اسالم پیش از همه ،میخواهد یك فضای عاطفی و محبتآمیز در محیط
خانواده پدید آید و روابط بین اعضای آن بیش از پیش پایدار گردد .خانوادهای
از منظر اسالم خوشبخت است كه دوستی ،صداقت و وفاداری بر فضای آن حاكم باشد؛
زیرا با اختالف ،بدبینی ،و خودمحوری ،شیرازه خانواده از هم میپاشد .خدای
متعال ایجاد محبت و همدلی بین زن و شوهر را از نشانههای خود دانسته،
ُنوا الیها و جعل
میفرماید« :و من آیاته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسك
ّدة و رحمة» (روم )2۱ :یكی از نشانههای خداوند این است كه برای شما
ُم مو
بینك
از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در كنارشان بیارامید و میان شما و همسرانتان
دت و رحمت برقرار ساخت .براساس بینش اسالمی ،پیوند میان زن و مرد فراتر
موّ
از یك غریزه بوده ،منشأ فطری و الهی دارد كه ا ز سرشت آدمی ناشی میشود.
دستگاه عظیم خلقت چنان زوجین را به هم عالقهمند ساخته است كه حاضرند برای
رفاه حال دیگری ،رنج و زحمت را به جان خود بخرند تا همسر در آسایش زندگی
كند .آفریدگار بشر كاری كرده است كه خودخواهی و تكروی در محیط خانواده به
خدمت و همكاری تبدیل شود .وقتی زن و مرد عقد همسری بستند و قرار گذاشتند
كه یك عمر با هم زندگی كنند ،خود به خود عواطف خاصی نسبت به یكدیگر پیدا
میكنند .اینگونه روابط عاطفی بین آن دو ،هم در تكوین و هم در تشریع موردنظر
پروردگار است و هدف خداوند این است كه بین زن و شوهر ،مهر و محبت بر قرار
باشد تا در كنار هم احساس امنیت و آرامش نمایند )25(.از این نظر ،قویترین
عامل دوام و رشد خانواده« ،عاطفه» و محبت اعضای آن به همدیگر است و همه
وظیفه دارند این عامل را تقویت كنند؛ به ویژه مرد خانواده ،كه سرپرستی
اعضای را به عهده دارد ،باید فضای همدلی و همكاری را در محیط خانواده پدید
آورد و اگر احیانا نارسایی یا كدورتی بین آنها پدید آمد ،بالفاصله به چاره
ّهری ،اگر عالقه زن به شوهر از بین رفت،
و درمان آن بپردازد .به قول شهید مط
خانواده به صورت بیمار نیمه جان در میآید و اگر عالقه شوهر به زن خاموش شد،
مرگ حیات خانوادگی فرامیرسد( .فرهاد اسماعیلی) ۹۳9۱ ،

بخش دوم

 :ناباروری
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در تعریفي که سازمان جهاني بهداشت  whoدرباره ناباروري مطرح کرده که
به عنوان تعریف کلي ناباروي مورد استفاده قرار ميگیرد ،زوجي که یک سال به
صورت مداوم و بيوقفه بدون استفاده از هیچ وسیله پیشگیري براي بچهدار شدن
تالش کنند و بارداري صورت نگیرد ،در این حالت آنها باید نزد متخصص ناباروري
بروند تا موقعیت خود را بررسي کنند .نکته مهم این است که زوج باید یک سال
به طور مستمر براي بچهدار شدن اقدام کند .به این ترتیب با شروع سیکل قاعدگي

خونریزي آغاز ميشود و همزمان با ریختن الیههاي داخل رحم و ساخته شدن الیه
هاي جدید تغییرات هورموني نیز در بدن اتفاق ميافتد و مکانیسم آماده شدن
تخمک در بدن انجام ميشود .به این ترتیب در هر سیکل قاعدگي  ۹0تا  20تخمک
بالغ ميشود و در نهایت یک تا  2عدد از آنها آزاد ميشود .در این شرایط یک
روز بعد از رابطه زناشویي ،اسپرم خود را به لولههاي رحمي که تخمک در آنجا
مستقر است ميرساند و سرانجام بارداري شکل ميگیرد .در این شرایط نیز پس از
النهگزیني جنین در رحم شکل ميگیرد .اما اگر بعد از  ۹۱روز اسپرم به تخمک
نرسید و بارداری شکل نگرفت و این روند  ۹2بار بعد از سیکلهاي قاعدگي زن
تکرار شد ،باید احتمال نازایي مورد بررسي قرار گیرد .نمیتوان به راحتی به
زوج یا یکي از زوجین برچسب ناباروري زد ( .حسنی و خرم آبادی)۹۳۱۱ ،
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این آمار در کشورهای مختلف تقریبا مشابه است و میزان توسعه یافتگی
یک جامعه تفاوت چندانی در میزان آن ایجاد نمی کند .بعنوان نمونه در کشور
انگلستان نیز میزان شیوع ناباروری به همین میزان می باشد .از هر  ۹00زوجی
که فعالیت جنسی طبیعی (هر  2یا  ۳روز) بدون روشهای پیشگیری دارند  ۹1زوج
پس از گذشت  ۹2ماه باردار نمی شوند .در این کشور  %25از ناباروری ها بدلیل
مشکالت مربوط به ناباروری مردان گزارش شده است در حالی است که ناباروری های
توجیه نشده علت  %25از ناباروری ها می باشد .مشکالت ناباروری زنان  %50از
مشکالت را به خود اختصاص داده است که  %25آن مربوط به عدم تخمک گذاری در
بیماران و  %25درصد مابقی بدلیل مشکالت دیگر می باشد( .حسنی و خرم آبادی،
)۹۳۱۱

 -7-9-9علل ناباروری

…

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات
معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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