خالصه ی درس نوزده مطالعات اجتماعی نهم

کار کردهای خانواده
تهیه کننده:آقای جامع

کارکاردهای خانواده
-1فرزنداوری یکی از مهمترین کارکردهای خانواده در طول تاریخ

1

-1تقویت بنیان خانواده

فرزنداوری
وتجدید نسل

-2تداوم نسل انسان ها
-3توسعه واستحکام خانواده

-1برای خانواده

-4نشاط ومسیر زندگی اعضای خانواده

فواید فرزند اوری

-5برکت وفواید زیاد برای خانواده وخویشاوندان
اختالل در فعالیت های جامعه بدون وجود جمعیت کافی
جمعیت اولین شرط بقای هر جامعه ای

-2برای جامعه

چنانکه
نابودی جامعه در صورت انقراض جمعیت

خانواده مهمترین کانون حمایت ومراقبت عاطفی(مهرو محبت)از افراد است

حمایت(عاطفی):

-1ارامش در خانواده
فواید مهرو محبت(حمایت عاطفی)

2

-2یادگرفتن صفاتی مانند مهربانی واز خود گذشتگی ونیکو کاری

حمایت,مراقبت
ورفع نیازهای
مادی

 -1هنگام نوزادی (چون نوزاد انسان بر خالف حیوانات توانایی زیستی وبدنی مراقبت از خود را ندارند
مراقبت:در سه شرایط زندگی انسان ها

-2سالمندی(به دلیل ضعف وناتوانی قادر به اداره خود نیست)
-3شرایط خاص-مثل بیماری یا حوادث

رفع نیازهای مادی(حمایت اقتصادی)

رفع این نیازها بر عهده پدر است هر چند در شهر ها وروستاها عده ای از زنان نیز در رفع نیازهای اقتصادی خانواده ها مشارکت و همیاری میکنند

هر جامعه ای با انتقال عقاید و ارزش ها وهنجارها ونمادهای خود به افراد هم باعث بقای خود می شود وهم باعث می شود که افراد شیوه ی زندگی کردن در جامعه را یاد بگیرند که جامعه این کار را
از طریق اجتماعی شدن یا جامعه پذیری انجام می دهد که خانواده اولین ومهمترین کانون در این زمینه است
3
جامعه پذیری
وتربیت

اجتماعی شدن هم نیاز فرد

باعث شکل گیری هویت وشخصیت
افراد

وهم نیاز جامعه

باعث تداوم جامعه

اجتماعی شدن در سراسر زندگی انسان ها رخ می دهد اما مهمترین مرحله ی ان دوران اولیه زندگی افراد در خانواده است
 هم پدرومادر در اجتماعی شدن فرزندان نقش دارند وهم فرزندان در اجتماعی شدن پدرومادرشاناجتماعی شدن به دو صورت انجام میگیرد

مستقیم:یاد گرفتن رفتارها به صورت مستقیم

و

غیر مستقیم:یاد گرفتن رفتارها به طور تقلیدی ونا اگاه مستقیم

خانواده ها عالوه بر رفع نیازهای عاطفی وزیستی و معیشتی فرزندانشان,وظیفه مهم تربیت اخالقی,معنوی ودینی انها را نیز بر عهده دارند که اما سجاد(ع) در این باره می فرماید:
یک خانواده سالم می تواند در دامان خود فرزندانی مومن,پرهیزگار و پایبند به اصول اخالقی تربیت کند.

روش های خانواده برای اجتماعی کردن اعضای خانواده:

-1گفت وگو

دالیل خوبی وبدی رفتارها را برای فرزندان خود بازگو می کنند وعقاید وهنجارهای جامعه را برای انها شرح می دهند

-2تشویق

رفتارهای پسندیده فرزندان را تشویق وتحسین می کنندوباابرازعالقه قدردانی خریدهدیه ومانندان فرزندان را به تقویت رفتارهاتشویق میکنند

-3تنبیه

با نشان دادن نا رضایتی,خودداری از صحبت کردن با محبت ویا محروم کردن فرزندان از برخی مزایا و...از تکرار رفتارهای نا پسند انان
جلوگیری میکند

