
راهکارهای تقویت بنیان خانواده

1- توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر
که ممکن اســـت  کـــز خدمات جامع ســـامت  مرا
اولین نقطـــه تماس خانواده های آســـیب دیده 
یـــا آســـیب پذیـــر جامعـــه باشـــند، می تواننـــد  و 
ایفـــا  افـــراد  توانمندســـازی  در  را  مهمـــی  نقـــش 
بتواننـــد  افـــراِد جامعـــه  از  گـــروه  ایـــن  تـــا  کننـــد 
گاهانـــه ای بـــرای بهبود شـــرایط  تصمیم هـــای آ
گرفته، از خود در برابر آســـیب های  زندگی خـــود 
کنند و بـــا یادگیری  روانـــی اجتماعی محافظـــت 
مهارت هـــای مقابل هـــای و اتخـــاذ یـــک ســـبک 
زندگی ســـالم، ســـامت و رفاه روانـــی و اجتماعی 
خـــود را ارتقـــاء و بـــه تبـــع آن بنیـــان خانـــواده را 

بخشند. اســـتحکام 

 2- آمـــوزش مهارت هـــای زندگی زناشـــویی به 
وجین ز

آمـــوزش مهارت های حـــل مســـئله، روش هـــای 
در  خـــود  اهـــداف  کـــردن  مشـــخص  کـــره،  مذا
زندگـــی مشـــترک و برنامه ریـــزی جهت رســـیدن 
بـــه آنها، چگونگـــی ارتباط بـــا همســـر و توجه به 
نیازهـــای همســـر می توانـــد از بروز مشـــکات در 
کنـــد. در مجمـــوع الزم اســـت  آینـــده جلوگیـــری 
کیفیـــت روابط زناشـــویی از همان ابتـــدا افزایش 

. بد یا
 
 

 

کودکان و  3- آمـــوزش مهارت هـــای زندگی بـــه 
نوجوانان

مؤثـــری  نقـــش  زندگـــی  مهارت هـــای  کاربـــرد 
و  رفتـــاری  اختـــاالت  بـــروز  از  پیشـــگیری  در 
وقتـــی  ویـــژه  بـــه  دارد  اجتماعـــی  آســـیب های 
گـــردد.  آغـــاز  کودکـــی  دوران  از  آن  آمـــوزش 
گاهـــی،  خودآ شـــامل  زندگـــی  مهارت هـــای 
همدلـــی، حـــل مســـئله، تصمیم گیـــری، روابـــط 
مؤثـــر، مهارت هـــای مقابل هـــای،  فـــردی  بیـــن 

اســـت. تفکـــر خـــاق  و  نقـــاد  تفکـــر 
 

4- ارایه خدمات مشاوره
در  باتجربـــه  مشـــاور  یـــک  از  گرفتـــن  کمـــک 
کمک  زمینه مســـائل خانوادگـــی تـــا حد زیـــادی 
می کنـــد تـــا راه حـــل مناســـبی برای حل مشـــکل 
ح راهکارهـــا و  گـــردد. روانشـــناس بـــا طـــر اتخـــاذ 
کمـــک می کند تـــا روابط  آموزش هـــای مختلـــف 
مختـــل بیـــن اعضـــای خانـــواده اصـــاح شـــود و 
در  و  صمیمـــی  و  ســـالم  فضـــای  یـــک  در  افـــراد 
فرصت  مناســـب در مـــورد مســـئله پیش آمده با 
کنند و بهتریـــن راه حل انتخاب  گفتگـــو  یکدیگـــر 

گردد. اجـــرا  و 

تحکیم خانواده در 
پیشگیری از

ــــشی  خــودکـ



مقدمه 
خانـــواده اولیـــن نهـــاد رشـــد جســـمی، روانـــی و 
اجتماعـــی فـــرد اســـت و مناســـب ترین جایـــگاه 
بـــرای تأمیـــن نیازهـــای انســـان و بهترین بســـتر 
بـــرای تأمیـــن امنیـــت و آرامـــش روانـــی اســـت. 
مهم تریـــن  خانـــواده،  نظـــام  کنونـــی  عصـــر  در 
گرفتـــه و  کـــه تحـــت تاثیـــر قـــرار  نهـــادی اســـت 
کـــم آن را به  کم  که  دارای تحوالتی شـــده اســـت 
سســـتی می کشـــاند، بنابرایـــن توجـــه بـــه دوام و 

تحکیـــم خانـــواده موضـــوع مهمـــی اســـت.
در  خانـــواده  بنیـــان  حفـــظ  خانـــواده،  تحکیـــم 
راســـتای رشـــد و ارتقـــاء فـــردی و پیشـــگیری از 
که با رعایت حقوق  آســـیب های اجتماعی است 
متقابـــل اعضا، انجـــام تکالیف و مســـئولیت ها و 
وجـــود روابط بین فردی ســـالم تحقـــق می یابد.

البتـــه منظـــور از تحکیـــم خانـــواده و حفـــظ آن 
ناپایـــداری  و  سســـتی  بـــا  بنایـــی  داشـــتن  نگـــه 
ممکن نیســـت. ســـرپا بـــودن خانواده بـــا تحکم 
و آزار و تحمـــل دیگـــری بدلیل ترس از فروپاشـــی 
خانـــواده، اســـتحکامی در پـــی نخواهد داشـــت 
و  ســـالم  خانـــواده ی  کارکردهـــای  نمی توانـــد  و 

بانشـــاط را داشـــته باشـــد

بـــا  اختـــاف  ضعیـــف،  خانوادگـــی  ارتباطـــات 
همســـر و والدیـــن و ارتبـــاط ضعیـــف نوجوانـــان 
بـــا والدیـــن، ســـبك فرزندپـــروری طردکننـــده و 
مســـتبدانه، فقـــدان تقویت و تشـــویق از ســـوی 
والدیـــن از جملـــه عوامـــل خطـــر افـــکار و اقـــدام 
بـــه خودکشـــی هســـتند. در واقع افـــراد زمانی به 
که هیچگونه احســـاس  خودکشـــی فکر می کنند 
که این  تعلـــق و معنـــا در زندگی نداشـــته باشـــند 
احســـاس در خانواده هـــای متزلـــزل، بیشـــتر بـــه 
افـــراد منتقـــل می شـــود و منجـــر بـــه اقـــدام بـــه 

می گـــردد.  خودکشـــی 
حقـــوق  رعایـــت  خانـــواده  تحکیـــم  نتیجـــه ی 
بـــه  کـــه  خانواده هایـــی  اعضاســـت.  همـــه ی 
حقـــوق و مســـئولیت های فـــرد بی اعتنا باشـــند 
گون فردی شـــامل  گونا زمینه ســـاز آســـیب های 
بیماری های جســـمی و روانی، مشکات مرتبط 
بـــا فرزندان از جملـــه بزهکاری، افـــت تحصیلی، 
بی سرپرســـتی و آســـیب های اجتماعـــی از قبیل 
خشـــونت، اعتیاد، طـــاق و خودکشـــی خواهند 

. شد

که تحکیم  از جمله مهم ترین آسیب هایی 
خانواده را به خطر می اندازد:

و    اینترنـــت  رســـانه ها،  از  افراطـــی  اســـتفاده   
مجـــازی اجتماعـــی  شـــبکه های 

 عـــدم توجه بـــه نیازها و داشـــتن انتظـــارات و   
توقعـــات بی مـــورد از همدیگـــر

عوامل موثر بر تحکیم خانواده
پیش از ازدواج:

آموزش نقش های همسری به فرزندان  
همتایی و تناســـب فکـــری، فرهنگی، اخاقی،   

اجتماعی و اقتصادی در ازدواج
گی های شخصیتی    شـــناخت و آشـــنایی با ویژ

یگر  یکد
ازدواج اختیـــاری و خودخواســـته و نه اجباری   

و تحمیلـــی در چارچـــوب موازیـــن قانونی و 
اخاقی و متناســـب با فرهنـــگ جامعه

پس از ازدواج:
انجام تکالیف و رعایت حقوق متقابل  
وجود ارتباطات سالم میان اعضای خانواده  
اســـتفاده از شـــیوه صحیح تبادل عاطفی بین   

فرزندان  و  زوجین 
مراقبـــت و رســـیدگی زوجیـــن بـــه یکدیگـــر در   

مســـائل اخاقـــی و عاطفـــی و جنســـی
خانـــواده    در  افـــراد  نیازهـــای  شـــدن  بـــرآورده 

از قبیـــل نیـــاز بـــه درک شـــدن، حمایـــت، 
کســـب احتـــرام محبـــت،  رشـــد و شـــکوفایی و 

وجـــود نظـــم و برنامه ریزی جهت رســـیدن به   
اهـــداف در خانواده

اســـتفاده از روش های فرزندپـــروری صحیح و   
فق مو


