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تحلیل خانوادۀ من )پدر،  مادر،  خواهر  و  برادر،  خویشاوندان  و  همسایگان(

پودمان 2

درس 9 | ارزیابی اقتصاد در خانوادۀ من

درس 6 | واکاوی نقش  های خانوادگی من

درس 4 | شناسایی خانه و خانوادۀ من

درس 10 | بررسی موفقیت در خانوادۀ من

درس 7 | شناخت هنجارهای خانوادۀ من

درس 5 | ترسیم درخت خانوادگی من

درس 11 | شناخت میراث خانوادگی من

درس 8 | تعیین سبک ارتباطی و حل تعارض در خانوادۀ من

در این پودمان، شایستگی های زیر فرا گرفته می شود:
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نقشـۀ خانۀ بچگی تان را رسم کنید 
)وقتی که ده سـاله بودید و یا منزلی 
را کـه بیش از همه به یاد می  آورید(. 
تا آنجا که ممکن اسـت جزئیات آن 
را ترسیم کنید. برای مثال تلویزیون 
کجـا قـرار داشـت؟ غـذا را کجـا 
صـرف می  کردیـد؟ آیا اتـاق خواب 
اختصاصی داشـتید و یـا اتاق خواب 

شما مشترک بود؟

حال به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1 من اتاق اختصاصی/ اتاق مشترک با  داشتم، زیرا 

2 خانوادۀ من اکثر اوقات با هم بودنشان را در  سپری می  کردند.
3  آمد و شد با اقوام و آشنایانمان در )مکان(  و در )زمان(  

انجام می  شد.
4 محل بازی ما در 

5 بیشترین چیزی که در خانه از آن خوشم می  آمد 
6 آن چیزی که در خانه از آن خوشم نمی  آمد 

7 اتاق یا قسمتی از خانه که از اهمیت بیشتری برخوردار بود 
8 محل مورد عالقۀ من در خانه 

شناسایی خانه  و خانوادۀ من درس 4

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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خانواده
به طور معمول نه تنها هر شخص در یک خانواده رشد می  کند بلکه اغلب، سرانجام 
خانوادۀ خود را هم تشکیل می  دهد. اصطالح خانواده در هر یک از ما تصورات و باورهای 
متفاوتی را بر می انگیزد؛ زیرا همۀ ما تجربه های شخصی و منحصر به فردی از خانواده 
داریم. این امر حتی برای هر دو نفری که در یک خانواده رشد می  کنند نیز صادق است. 
شاید بتوان خانواده را بعد از نعمت حیات، ارزشمندترین موهبت  های خداوند بر انسان 
در نظر گرفت. خانواده جایی است که می  شود در آن احساس عشق و آرامش و حتی غم 
و ترس را تجربه کرد. همچنین اولین جایی است که فرد با مشکالت مواجه می شود و 

بسیاری از امور را در آن می  آموزد.
خانواده، مهم ترین نهاد اجتماعی فراگیر و اساسی است که کارکردهای متنوعی در جوامع 
بشری بر عهده دارد. کارکردهای زیستی، اقتصادی، اجتماعی، عبادی و معنوی، سیاسی، 
فرهنگی، آموزشی و حتی سرگرمی  از دسته کارکردهایی هستند که از دیرباز تاکنون 
برای خانواده قائل بوده اند. جامعه شناسان، خانواده را نهادی پویا می دانند که در واحد 
خود می  تواند عامل زیست بهتر فیزیکی، روانی، عاطفی و سالمت روحی و اجتماعی 
برای هر یک از اعضای خود باشد. اما آنچه در گذار زندگی بشری و پیشرفت اجتماعی 
انسان ها رخ داده، واسپاری برخی از کارکردهای خانواده به سایر نهادهای اجتماعی است. 
به عنوان مثال بخشی از کارکرد آموزشی خانواده به مدارس و دانشگاه ها و یا بخشی از 
کارکرد سیاسی آن به دولت سپرده شده است. با این همه، خانواده همچنان کارکردهای 
اساسی خود را داراست و آنچه امروزه در علم خانواده به عنوان اصلی ترین کارکرد خانواده 

شناخته می  شود، بدون  شک کارکرد مربوط به »رشد و تربیت« است.
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در انواع مطالعات مربوط به خانواده، صورت بندی های مختلفی از آن دیده می  شود که 
رایج ترین آنها عبارت  اند از:

 خانوادۀ گسترده: خانواده  ای است که در آن ممکن است چند نسل زیر یک 
سقف و در یک خانۀ مشترک زندگی کنند. 

 خانوادۀ هسته ای: خانوادۀ هسته  ای، سنتی ترین و قدیمی ترین نوع خانواده 
است که پس از ازدواج رسمی  زوجین با یکدیگر تشکیل می  شود و به تدریج 

صاحب فرزندانی می  شوند و همه با هم زیر یک سقف زندگی می  کنند.
 خانوادۀ تک والدی: خانواده  ای است که شامل مادر و یا پدر به همراه فرزندان 
است. در چنین خانواده هایی یکی از والدین به دالیلی مانند فوت یا طالق، دیگر 

حضور ندارد و با خانواده زندگی نمی کند.
 خانوادۀ دوباره ساخته شده: خانواده ای است که پدر و مادر هر کدام قباًل 
یک بار ازدواج کرده و جدا شده اند و از ازدواج قبلی خود فرزند یا فرزندانی دارند. 
در این خانواده، زن و شوهر به همراه فرزندانشان از این ازدواج و ازدواج قبلی، 

به طور مشترک و زیر یک سقف زندگی می  کنند. 

حـال بـه آنچـه کـه خـود و دوسـتانتان نوشـته اید نگاهی 
بیندازیـد. خانواده  هـا بـه انـدازۀ افرادی کـه در آن زندگی 
می  کنند، متفاوت هسـتند. اگرچه سـاختار و خصوصیات 
خانواده  هـا بـا یکدیگر تفاوت بسـیاری دارند امـا معموالً از 
عملکردهای مشابهی برخوردار هستند. هر نوع خانواده  ای 
کـه ما در آن  رشـد می  کنیم، بسـیاری از نیازهای اساسـی 
مـا از جملـه نیازهای اقتصـادی، عاطفی و اجتماعـِی ما را 

برآورده می  سازد.
نیازهـای اولیه و اقتصادی شـامل غذا، مسـکن، پوشـاک و 
مراقبت و نیازهای عاطفی شامل حمایت عاطفی، پذیرش، 
تربیت و امنیت است. این نیازها در صورتی برآورده می  شوند 
که تمام اعضای خانواده بدون قید و شـرط پذیرفته شـوند. 
در نهایت، نیازهای اجتماعی شامل نقش خانواده در جهت 
اجتماعی نمودن کودکان است. »اجتماعی شدن« فرایندی 
است که طی آن، کودک یاد می  گیرد که چه رفتارهایی در 
خانـواده و محیط اجتماعِی خارج از خانـواده قابل پذیرش 
هسـتند. کـودکان ایـن رفتارهای مطلـوب اجتماعـی را از 
طریق مشـاهده، تقلیـد و دریافت پاداش از والدین و سـایر 
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اعضـای خانواده یاد می  گیرند. خانوادۀ ما همچنین ارتباط ما را با سایر نهاد های اجتماعی 
مانند مدارس، مساجد و دوستان فراهم می  کند.

به تدریج و هم  زمان با رشد کودکان، بسیاری از نیازهای آن ها توسط سایر نهادها و 
مؤسسه  های خارج از خانواده برآورده می  شود. با این حال، منبع اصلی ارضای نیازهای ما 
خانواده است و خانواده اغلب تا سن بزرگسالی به ارضای نیازهای اساسی فرزندان خود 

ادامه می  دهد. 
خانواده با توجه به کارکردهای مختلفی که دارد می  تواند ضعف ها و قوت هایی نیز در 
هر یک از آنها داشته باشد؛ بنابراین هیچ خانه و خانواده  ای بدون مشکل نیست. این 
مشکل می  تواند حتی ناشی از اختالل در یک یا چند کارکرد خانواده باشد که نیاز به 
اصالح و بهبود دارد؛ اما این امر سبب از بین رفتن مطلوبیت خانه و خانواده نمی  شود زیرا 
هر خانواده علی رغم ضعف  هایی که دارد می  تواند در حوزه  های مختلف و کارکردهای 
خانوادگی متفاوت، از نقاط قوت هم برخوردار باشد. در حقیقت خانۀ مطلوب جایی است 
که اعضای آن به جای تأکید بر مشکالت، بر توانمندی  هایشان تمرکز  کنند؛ اما متأسفانه 

شمار زیادی از خانواده  ها از توانمندی های خود بی  بهره یا بی  اطالع هستند. 

 روزی را به خاطر آورید که احساس خوشایندی در خانواده داشته اید. خاطرۀ آن 
روز را تعریف کنید.

 روزی را به خاطر آورید که احساس ناخوشایندی در خانواده داشته اید. خاطرۀ 
آن روز را تعریف کنید.

فعالیت کالسی
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واقعیت آن است که هر خانواده ای در طول 
زندگـی خـود طیفـی از سـطح بالندگی تا 
آشفتگی را تجربه می  کند و لزوماً در مفهوم 
عام خود فقط آشـفته یا فقط بالنده نیست. 
تجربه هـای خوشـایند و ناخوشـایندی که 
در فعالیت  پیشـین به آن اشـاره کردید نیز 
همیـن موضـوع را نشـان می  دهـد. زمانی 
که احسـاس می کنید به سـخنان شـما در 
خانـواده گوش فـرا می دهند و شـما هم به 
شـنیدن سـخنان سـایر اعضـای خانـواده 
عالقه دارید، دیگران رعایت حال و خواستۀ 
شـما را می کنند و در مقابل شما هم عالقه 
داریـد برای دیگر اعضا ارزش قائل شـوید و 
حـال آن هـا را رعایـت نمایید؛ قادر هسـتید 
آشـکارا محبت خـود را ابراز نمـوده و یا در 
صـورت لـزوم با دیگـران همـدردی کنید، 
لحظاتـی که احسـاس می  کنید نـه تنها به 
خاطـر اشـتباهتان تحقیر نمی شـوید بلکه 
شـاهد همـکاری دیگـر اعضـا بـرای رفـع 
اشتباه و حتی پیشگیری از وقوع مجدد آن 
باشـید، خود را انسانی برابر در حقوق درک 
می کنید که سـایر اعضای خانواده شـما را 
می  بیننـد، برایتـان ارزش قائـل هسـتند و 
دوسـتتان دارند و آشکارا خواستار آنند که 
شـما هم دیگران را ببینید، برایشان ارزش 
قائل باشـید و دوستشـان بداریـد، در همۀ 
این شـرایط خانوادۀ شـما در سطح آرمانی 
و نهایـی بالندگی قرار می گیرد. اما واقعیت 
این اسـت کـه حتی زمانـی که خانـواده با 
مشـکالت متعددی مواجه بـوده و به ظاهر 
در سـطح پایین  تـری از بالندگـی هـم قرار 
دارد همچنـان می تـوان آن را خانـواده  ای 
بالنده دانست. زیرا بالندگی به معنای بدون 
مشـکل بودن نیسـت بلکه پذیـرش و حل 
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مسـئله مهم ترین ویژگی خانوادۀ بالنده به حسـاب می  آید که می تواند بسـیار زمان بر هم 
باشد.

اما در مقابل، زمانی که خانواده پر از جو منفی می  شود، به سرعت در آن محیط احساس 
ناراحتی رخ می  دهد و خانواده به محیطی سرد و بی  روح تبدیل شده و دچار آشفتگی 
می  شود،  در چنین موقعیت هایی حتی فضا می  تواند فوق العاده رسمی  شده و بی  حوصلگی 
به وضوح مشاهده شود. گاهی امکان دارد که نوعی حالت اعالم خبر احساس شود مانند 
آرامش قبل از طوفان که در آن شرایط، اعتماد و اطمینان بین اعضای خانواده دیده 

نمی  شود. 
دوباره به تجربیات خوشایند و ناخوشایندی که پیش از این نوشته اید، بازگردید. تجربیات 
شما مجموعه ای از خوشی ها و ناخوشی هاست که همۀ اینها باعث می  شود تا خانوادۀ شما 
در طیف بالنده تا آشفته قرار گیرد. منظور این است که قرار نیست به دنبال خانواده هایی 
باشیم که همیشه بالنده و یا همیشه آشفته باشند. همۀ ما در خانواده هایی زندگی 
می کنیم که تجربۀ بالندگی و آشفتگی را در ابعاد مختلف زندگی داشته اند. در واقع 
بالندگی و آشفتگی دو سر یک پیوستارند که هر خانواده  ای می  تواند در جایی بین این دو 
قرار گیرد. گاه پیش می  آید که خانواده وضعیتی مشابه با وضعیت بالنده پیدا کند و گاه 
وضعیتی شبیه آشفته را تجربه نماید؛ اما نکتۀ مهم آن است که اعضای خانواده می  توانند 
به صورت ارادی، با انتخاب  های آگاهانه و گاه با دریافت کمک  های تخصصی و مشورتی 

که انجام می  دهند، جایگاه خانوادۀ خود را در این پیوستار عوض نمایند.

با توجه به مطالب گفته شده و مراجعه به یکی از تفاسیر معتبر قرآنی مانند تفسیر 
نمونه، نظر خود را دربارۀ آیۀ شریفه زیر بیان نمایید.

سورۀ رعد، آیۀ 11 ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم «  ُر َما بَِقْوٍم َحَتّی یَُغِیّ » إَِنّ اهلل اَل یَُغِیّ

تحقیق و تفکر
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خانواده به صورت مجموعه  ای از افراد در نظر گرفته می  شود که با یکدیگر در رابطه 
هستند. برای درک بهتر این مجموعه از افراد و ارتباطاتشان می  توان آنها را در قالب 
نمادهایی به تصویر کشید. چنین نمادی، درخت خانوادگی )ژنوگرام( نامیده می  شود. 
در درخت خانوادگی، برای ترسیم اشخاص، از نماد دایره برای مؤنث بودن و از مربع 
برای مذکر بودن استفاده می  شود. در صورتی که فردی از اعضای خانواده فوت کرده 
باشد، دایره یا مربع با عالمت ضربدر بزرگی بر روی آن، به عنوان نماد شخص فوت شده 

مشخص می  گردد. به مثال زیر برای چگونگی ترسیم درخت خانوادگی توجه کنید. 

مثال اول: خانوادۀ )الف( متشکل از زن و شوهری به نام مریم و حمید می باشد که دارای 
سه فرزند هستند. فرزندان ایشان به ترتیب سارا، سمیرا و علی نام دارند. مریم خود نیز 
دارای پدر و مادری به نام   سعید و شیرین است. او یک خواهر به نام روشنک نیز دارد که از 
همسر خود به نام فرهاد جدا شده است. حمید نیز چندی پیش مادر خود را که سمیه نام 
داشت از دست داد اما هنوز پدر مهربانی دارد که در آپارتمانی در همسایگی آنها زندگی 

می  کند و علیرضا نام دارد. 

ترسیم درخت خانوادگی من درس 5

زن فوت شده

مرد فوت شده

 زن

مرد

 ازدواج

طـالق

نمودار 1
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درخت خانوادگی

نمودار 2

علیرضا سمیهسعید

مریم روشنک

شیرین

حمید

سمیرا علیسارا

فرهاد

اگر دقت کنید در می  یابید که هر خانواده عالوه بر اینکه یک مجموعه است، خود نیز از 
زیر مجموعه های متفاوتی تشکیل شده است مانند والدین تان که در رابطه با یکدیگر 
مجموعۀ زن و شوهری را به وجود آورده اند و همین زن و شوهر در رابطه با شما و سایر 
فرزندانشان مجموعۀ والدینی را تشکیل می  دهند. مجموعۀ دیگر نیز متشکل از خواهر ها 
و برادرها در رابطه با یکدیگر است که مجموعۀ فرزندان را به  وجود می  آورد. اگر مجموعۀ 
خانواده را یک منظومه در نظر بگیرید، خانواده از چندین زیر منظومۀ مهم با عنوان زیر 

منظومۀ زن و شوهری، زیر منظومۀ والدینی و زیرمنظومۀ فرزندان تشکیل شده است. 

حال با توجه به این مثال بکوشید درخت خانوادگی خود را ترسیم کنید. فعالیت کالسی
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اکنون که با مفهوم منظومه و زیرمنظومه آشنا شده  اید، به تمرین قبل بازگردید و 
زیرمنظومه های خانوادۀ خود را بیان کنید.

فعالیت کالسی

به جز خطوطی که در درخت خانوادگی خودتان رسم کرده اید، خطوط نامرئی دیگری 
وجود دارد که میان اعضای خانواده حایل شده و گونه های ارتباطی متنوعی را شکل 
 می  دهد. در ترسیم این خطوط نامرئی در درخت خانوادگی؛ سه خط موازی ) (

نشان  دهندۀ روابط صمیمی  افراطی و درهم  آمیخته، دو خط موازی ) ( نشان  دهندۀ 
صمیمیت مناسب وخطوط دندانه  دار ) ( نشان دهندۀ تعارض در رابطه می  باشد. 

برای درک روابط نامرئی میان اعضا به خانوادۀ )الف( باز می  گردیم: 
مدتی  است روابط بین همسران دچار مشکل شده است و به همین خاطر، خط دندانه  دار 
که به معنای تعارض است، مابین آن دو فرض شده است. از سوی دیگر سارا و مادرش 
روابط بسیار نزدیک و حتی آمیخته  ای دارند )وجود سه خط موازی(. برای مثال با اینکه 
سارا یک دختر 12 ساله است اما تمایل دارد شب  ها در کنار مادرش بخوابد و یا به هنگام 
انجام تکالیف حتماً به حضور مادرش نیاز دارد. روشنک، خالۀ سارا، سعی می  کند روابط 
مناسب  تری با سارا شکل دهد. او به حرف  های سارا گوش می  دهد و با او وقت می  گذراند 
اما در عین حال از او انتظار دارد مسئولیت  هایی را که قادر است به تنهایی انجام دهد، 
 بپذیرد. روابط سارا با برادر کوچک  ترش نیز در سطح مناسبی از صمیمیت قرار دارد
) (. با توجه به توضیحات داده شده در رابطه با خانوادۀ )الف(، درخت خانوادگی 

آن ها به شکل زیر ترسیم می شود.
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نمودار 3

علیرضا سمیهسعید

مریم روشنک

شیرین

حمید

سمیرا

سارا

علی

فرهاد

اکنون با در نظر گرفتن روابط میان اعضای خانوادۀ خود، ترسیم درخت خانوادگیتان 
را تکمیل نمایید.

فعالیت در 
منزل
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هر یک از اعضا در خانواده دارای یک حریم خصوصی می  باشند. این حریم خصوصی 
نه تنها به لحاظ فیزیکی می  تواند اتاق خواب، تخت خواب یا حتی در صورت نبود هیچ 
یک از اینها، دفتر خاطرات افراد باشد، بلکه دنیای درونی آن ها و تمام متعلقاتشان را نیز 
در برمی  گیرد. آنچه این حریم خصوصی اعضا را از یکدیگر جدا می  کند، »مرز« نامیده 
می  شود. برای مثال، مفهوم مرز در محدودۀ فیزیکی می  تواند دِر اتاق خوابتان باشد یا 
قفلی که به دفتر خاطراتتان می  زنید. همچنین مرزهای غیرفیزیکی را می  توان فاصلۀ 

روانشناختی اعضا و ارتباطات بین آن ها در نظر گرفت.
با توجه به آنچه تا کنون آموخته  اید، مرزهای خانواده  ها می  تواند در سه نوع گسسته، 

درهم  تنیده و بهنجار طبقه  بندی گردد.

مرزهای گسسته
در خانوادۀ با مرزهای گسسته، پیوند میان اعضای خانواده بسیار ضعیف است. افراد ممکن 
است بتوانند به طور مستقل و آزاد تصمیمات دلخواهشان را بگیرند اما از فقدان وفاداری، 
تعلق و  وابستگی به یکدیگر رنج می  برند. این خانواده، کارکرد حمایتی مطلوبی ندارد و 
اعضای آن صمیمیت درخور توجهی دریافت نمی  کنند. روابط میان اعضا بسیار خشک 
و سرد بوده و رفتار و احساسات اعضا روی یکدیگر بی  تأثیر است. در چنین خانواده  ای با 
اینکه تفاوت  های فردی اعضا به خوبی تحمل می  شود اما تنش تک  تک اعضای خانواده 
نمی  تواند از مرزهای خشک و محکم آن عبور کند و فقط تنش  های خیلی شدید ممکن 

است نظام حمایتی خانواده را فعال کند.
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مرز های در هم  تنیده
خانواده  هـای در هم  تنیـده دارای مرزهای ضعیف، مبهـم و روابط در هم  ریخته  ای هستند. 
میزان ارتباط عاطفی در این خانواده  ها بسیار زیاد است و اعضا ممکن است آن را در 
قالب مالیمت و حمایت افراطی در خانواده تجربه کنند اما این تجربه را به قیمت از 
دست دادن استقالل و خودمختاریشان دریافت می  نمایند. حریم خصوصی افراد در این 
خانواده به شدت نقض می  شود. کوچک  ترین مشکل و پریشانی هر یک از اعضای خانواده 
به سادگی به دیگران سرایت می  کند. والدین خانوادۀ درهم تنیده بسیار با مالحظه و 
با  گذشت به نظر می  رسند اما درحقیقت با تأکید بیش از حد بر نقش  های مراقبتی، مانع 
از خودمختاری روانی و فردی فرزندانشان می  شوند. فرزندان چنین خانواده  ای معموالً 
فاقد اطمینان درونی و اعتماد به نفس واقعی هستند و توان تصمیم  گیری و خطرپذیری 

آنان بسیار پایین است.

مرزهای بهنجار
در خانـواده  ای بـا کارکرد مناسـب، مرزها به خوبی روشـن و مشـخص اسـت. هـر یک از 
زیرمنظومه  هـا در عیـن اسـتقالل، بـه یکدیگر احسـاس تعلق دارنـد و در عملکرد سـایر 
زیرمنظومه  ها مداخله نمی  کنند. اعضا احسـاس )من( بـودن را توأم با احساس )ما( بودن 
تجربه می  کنند. فرزندان اجازه می  یابند تصمیماتی متناسب با سن خود اتخاذ کنند و 
در مواردی که نیاز باشد از کمک و حمایت والدین برخوردار می  شوند. اعضای خانواده 
به احساسات یکدیگر توجه می  کنند و در مواقع سختی و مشکالت از یکدیگر حمایت 
مؤثری به عمل می  آورند. با این حال، افراد با پریشانی خود سایر اعضا را دچار پریشانی 
نمی سازند و مسئولیت  های خویش را می  پذیرند. در چنین خانواده  ای تکالیف و حیطۀ 
وظایف هر یک از اعضا نیز به خوبی مشخص است. والدین از اقتدار کافی برای اخذ 
تصمیمات برخوردارند و در عین حال فرزندان نیز در روند تصمیم  گیری مشارکت و 

همکاری می  نمایند.
همان طور که گفته شد هر یک از اعضای خانواده در یک یا چند زیر منظومه جای دارند. 
در صورتی که یکی از اعضای خانواده مرزهای گسسته و درهم  تنیده را نپذیرد و از رفتارها 
و عملکردهای منطبق با درهم تنیدگی یا گسسـتگی خودداری کند، امکان تغییر به وجود 
می  آید. خانواده می  تواند برای رسـیدن به تبادل توأم با انعطاف، اسـتقالل و به هم  وابستگی 

تالش کند.
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در تعالیم اسالمی  نیز تعیین مرز و حدود هر یک از افراد از اهمیت باالیی برخوردار است 
و هر چه این حدود بیشتر رعایت شود، کارایی اعضای خانواده افزایش می  یابد، روابط رو 
به بهبودی می  گذارد و زمینۀ رشد و تعالی اعضای آن بیشتر فراهم می  شود. تعالیم اسالم 
وجود حدود و مرزهایی را مابین زیرمجموعه  ها و حتی افراد خانواده ضروری می  داند و 
در این رابطه پیشنهاداتی نظیر رعایت اوقات ورود به اتاق خصوصی پدر و مادر، حدود 

فرزندان و نوع روابط آن ها را مطرح می  کند.

با توجه به مطالب گفته شده و مراجعه به یکی از تفاسیر معتبر قرآن کریم مانند 
تفسیر نمونه، نظر خود را دربارۀ آیات شریفۀ زیر بیان نمایید. هر گروه چهار نفره 

یک مورد را انتخاب کرده و نتیجۀ حاصله را در کالس قرائت نماید.
1 سورۀ نور، آیۀ 27

2 سورۀ نور، آیۀ 30 و 31
3 سورۀ نور، آیۀ 58 و 59

تحقیق و تفکر

چه راهکارهایی برای این تغییر به ذهنتان می  رسد؟ نقش خود و سایر اعضای خانواده 
را در حفظ و تغییر مرزهای خانوادگی تان چگونه ارزیابی می کنید؟

فعالیت در 
منزل



پودمان دوم  |  تحلیل خانوادۀ من

57

نقش ها، الگوهای مداوم رفتاری هستند که اعضای هر خانواده بر عهده می گیرند تا از آن 
طریق امورات مربوط به خانواده را در مسیر رشد و سالمت انجام دهند. برخی از نقش ها 
ریشه در ویژگی های فیزیولوژیک افراد داشته و برخی دیگر زمینۀ اجتماعیـ  فرهنگی 
دارند. به عنوان مثال زنان به لحاظ ویژگی هایی که خداوند در بدن آنها قرار داده توانایی 
فرزندآوری و یا شیر دادن به نوزاد را دارند. از همین رو در تمامی  جهان )بدون در نظر 
گرفتن استثناهایی که از طریق دستکاری در فیزیولوژی بدن رخ می  دهد( وضع حمل 
و تغذیۀ نوزاد با شیر بر عهدۀ زنان است. اما برخی دیگر از نقش ها ریشه در ساخت هایی 
دارد که اجتماع و یا فرهنگ آن را زنانه و یا مردانه می خواند. به عنوان مثال در گذشته 
در کشور ما نقش نان آوری خانه تنها بر عهدۀ مردان بود اما امروزه با فراهم آمدن شرایط 
رشد و پیشرفت زنان، آنها هم می توانند در اقتصاد خانه نقش جدیدی را برای خود تعریف 
کنند. از این رو الزم است بدانیم نقش های ثابت و متغیر را چگونه می توان از هم تمیز داد 
و چگونه نقش ها این قابلیت را پیدا می  کنند که در طول زمان و با به وجود آمدن نیازهای 
جدید برای اعضای خانواده و یا حتی حذف برخی نقش های گذشته، تغییر کرده و ماهیت 

جدیدی پیدا می   کنند. 
حقیقت آن است که هر کدام از نقش ها در خانواده فارغ از اینکه چه کسی متولّی آن 
می  شود، به دالیلی شکل گرفته و انتظار می رود در صورت عملکرد صحیح به نتایج 
مطلوبی منتهی شود. برای مثال از نقش های پدری و مادری انتظار است که بتوانند 
آموزش و انضباط را برای فرزندان فراهم آورند و از نقشی که فرزند در خانواده داراست، 
انتظار می رود که همکاری و احترام به والدین و سایر اعضای خانواده در آن دیده شود. 
متناسب با سن اعضای خانواده، نقش های دیگری نیز مانند همسر بودن، پدر یا مادر بودن 

و یا پدربزرگ و مادربزرگ بودن، بر نقش های پایه افزوده می شود. 
هر یک از اعضای خانواده برای حفظ و بقای آن، دو دسته نقش ابزاری و عاطفی را برعهده 
دارند که هر کدام در جای خود بسیار با اهمیت بوده و سبب حفظ سالمت خانواده و به 
کمال رسیدن آن می شود. نقش های ابزاری به فراهم آوردن منابع فیزیکی مانند غذا، 

واکاوی نقش های خانوادگی من درس 6
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لباس و سرپناه، تصمیم گیری و مدیریت خانواده اشاره دارند و نقش های عاطفی به 
حمایت روانی و تشویق اعضای خانواده مربوط می شوند. هر دوی این مجموعه نقش ها 
برای حفظ عملکرد مطلوب یک خانوادۀ سالم مورد نیاز بوده و هیچ کدام بر دیگری برتری 
ندارد. اما الزم است که تمام اعضای خانواده زیرساخت ها و پاسخ گویی مناسب برای هر 

نقشی را در نظر بگیرند تا عملکرد آن به بهترین نحو رخ دهد. 

نقش های اساسی برای یک خانوادۀ سالم عبارت  اند از:
1  فراهم آوردن منابع مانند پول، غذا، لباس و سرپناه برای همۀ اعضای خانواده؛ 

2 پرورش و حمایت از سایر اعضای خانواده؛ 
3  پرورش مهارت های زندگی مانند پرورش جسمی، روانی، آموزشی و اجتماعی 

فرزندان و بزرگ  ترها؛ 
4  نگه داشت و مدیریِت سازوکارهای خانواده که به رهبری، تصمیم گیری و 

مدیریت منابع مالی خانواده مربوط است؛ 
5   رضایت جنسی همسران که یکی از کلیدهای کیفیت زندگی زناشویی است. 
باید در نظر داشت که رضایت جنسی همسران که برای پاسخگویی به نیازهای 
سالم جنسی است، اگر چه بسیار مهم و اساسی می باشد اما نمی  تواند بر تمام 
نقش های دیگر سایه بیندازد؛ زیرا قوام و دوام خانواده را با چالش مواجه می  کند.



پودمان دوم  |  تحلیل خانوادۀ من

59

با توجه به آنچه در رابطه با نقش افراد در خانواده گفته شد، مشخص کنید هر یک از 
نقش  های زیر را در خانواده شما چه کسی و یا چه کسانی برعهده دارند؟

تأمین منابع مالی خانواده

مدیریت منابع مالی و بودجه  بندی درآمد خانواده

انجام خرید روزانۀ منزل 

تدارک فرصت برای برقراری ارتباط اعضای خانواده با دوستان و خویشاوندان

پخت و پز و آشپزی

حمایت و پیشتیبانی عاطفی

تصمیم  گیری و تنظیم بایدها و نبایدهای خانواده

کمک  های مربوط به انجام تکالیف مدرسه

تربیت و پرورش فرزندان 

فعالیت کالسی
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حال با توجه به نقش  های دیگری که در خانوادۀ شما وجود دارد و در تکلیف قبل به 
آنها اشاره نشده است، جدول زیر را تکمیل کرده و به سایر نقش  هایی که هریک از 

اعضا در خانوادۀ شما دارند، اشاره نمایید.
نقش پدر در خانوادۀ من

نقش مادر در خانوادۀ من

نقش خواهر در خانوادۀ من 

نقش برادر در خانوادۀ من

نقش من در خانوادۀ من

شما کدام یک از نقش   ها را قابل تغییر یا انتقال می  دانید؟

فعالیت کالسی



پودمان دوم  |  تحلیل خانوادۀ من

61

نقش  ها چگونه شکل می  گیرند؟
نقش  ها به معنای مجموعۀ وظایفی هستند 
انجام می  دهد و در سطح کالن،  که فرد 
و  فرهنگی  اجتماعی،  عوامل  تأثیر  تحت 
تاریخی ایجاد می  شوند. در سطح متوسط، 
نقش  ها را با مشاهده و تقلید از افراد مهم که 
اغلب مادر و پدرمان هستند، یاد می  گیریم. 
رفتارهای آنان به  عنوان یک راهنما برای ما 
عمل می کند. به  عنوان یک کودک مثاًل اگر 
ما ببینیم که مادر، منزل را تمیز می  کند و 
خرید از فروشگاه را انجام می  دهد، ما نیز یاد 
می  گیریم که این، همان چیزی است که 

مادران انجام می  دهند. وقتی که پدر در حیاط منزل کار می  کند و برای بررسی چکه کردن 
ساختمان به پشت بام می  رود، ما فکر می  کنیم که این کاری است که پدران انجام می  دهند. 
در کنار مشاهده و تقلید، نقش  ها از طریق ارتباطات نیز تقویت می  شوند. مثاًل »پسِر بزرگ 
که گریه نمی  کند«. »  فقط دختر ها با عروسک بازی می  کنند«. »تو که به مادرت در شستن 

ظرف  ها کمک می  کنی دختر خوبی هستی« و... همگی مثال  هایی در این رابطه هستند.
مرزهای درون خانواده نیز می  توانند نقش  ها را دستخوش تغییر نمایند. برای مثال در 
یک خانواده با مرزهای گسسته، زیرمنظومه  ها نقش  های عاطفی خود را ایفا نمی  کنند و 
یا در خانوادۀ در هم  تنیده، نقش مدیریت و مسئولیت توسط زیرمنظومۀ والدینی به شکل 
نادرستی ایفا می  شود. زمانی  که مرزها مخدوش و ضعیف  اند و زیرمنظومۀ والدینی به 
خوبی نقش خود را ایفا نمی  کند ممکن است یکی از فرزندان نقش جدیدی با عنوان فرزند 

والدگونه ایفا نماید. نقشی که در خانوادۀ دارای مرزهای بهنجار و مشخص وجود ندارد.
اخیراً افراد در خانواده  هایی رشد می  کنند که در آن پدر و مادر هر دو شاغل  هستند، زنان 
به تحصیالت و پیشرفت  های اجتماعی عالقه  مند شده  اند و نقش آن ها مقداری با یکدیگر 
تداخل پیدا کرده است. با این تداخل نقش  ها، مجموعۀ وظایف و نقش  ها نیز تغییر می  کنند. 
با تغییر نقش  ها، مفهوم حقوق نیز که مفهوم مکمل نقش است، دچار دگرگونی می  شود. 
به عبارتی، »نقش« آن چیزی است که فرد در قبال دیگران انجام می  دهد و حقوق نیز آن 
چیزی است که دیگران موظف  اند در قبال نقش و تعهد وی، در برابر وظایفش و در رابطه با 

او انجام دهند.
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تعیین و اجرای نقش های خانوادگی می  تواند کمی سخت و دشوار باشد و به یک تالش 
مداوم نیاز دارد. زیرا هر کدام از اعضای خانواده باید بداند که چه وظایفی بر عهده دارد. 
با این حال، تعیین نقش های روشن و آشکار، انعطاف پذیری، تقسیم عادالنۀ نقش ها، 
مسئول بودن در برابر عمل کردن به نقش های خانوادگی و تمرکز بر استحکام خانواده 
راهکارهایی هستند که می  تواند به خانواده کمک کند تا این فرایند را ساده سازی کرده 
و به عملکردهای بهتر و سالم تری برای خانوادۀ خود برسند. آنچه در رابطه با خانواده از 
اهمیت برخوردار می  باشد این است که اعضای خانواده بدانند چگونه وظایف را به گونه  ای 
بین خود تقسیم نمایند که مشفقانه و عادالنه باشد. در صورتی که نقش  ها به صورت 
عادالنه و آگاهانه تعیین شوند و اعضای خانواده در انجام تکالیف با یکدیگر همکاری 

نمایند، زمینۀ یک ارتباط مؤثر در خانواده نیز فراهم خواهد شد.

فکر کنید روزی خانوادۀ مستقلی تشکیل داده اید و قرار است از ابتدای ازدواج 
با همسرتان بیانیه ای بنویسید و در آن با ذکر دلیل مشخص شود که هر یک از 
اعضای خانواده چه نقش یا نقش هایی باید بر عهده بگیرند. این بیانیه را بر اساس چه 
اهدافی تنظیم می  کنید و چه نقش هایی برای هر یک از اعضای خانوادۀ خود در نظر 

می  گیرید؟

فعالیت در 
منزل

نقش  های زن و مرد و یا پدر و مادر را بین نسل فعلی خانوادۀ خود و نسل پیشین 
آن مقایسه کنید. این نقش  ها در دوران مادر و پدر شما چه تفاوتی با همان نقش  ها  

در دوران مادربزرگ و پدربزرگ شما پیدا کرده  اند؟

تحقیق و تفکر
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»قواعد« در خانواده ناظر به ارزش ها، هنجارها و اصولی است که بر خانواده حکم فرماست 
و همۀ اعضا موظف  اند عملکردها و رفتارهای خود را بر مبنای آنها تنظیم نمایند. این 
قواعد، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و کاری هستند. مانند تعهد به خانواده، وقت گذراندن 
با همسر و فرزندان، داشتن ارتباط های خوب در خانواده، ابراز خوشحالی و تحسین، 
توانایی حل مسئله و یا ایفای نقش های ارزشمندی مانند مادر بودن و یا پدر بودن به 

بهترین شکل که تعهدات قوی معنوی بر این ارزش ها حاکم است.
قواعد موجود در خانواده در طیفی از ثبات تا قابل مذاکره قرار می  گیرند. قوانین ثابت 
مانند تعهد و وفاداری به خانواده و نیز خودداری از پنهان نمودن حقیقت و دروغگویی 
است. در مقابل، قوانین متغیر، قوانینی هستند که ممکن است از خانواده  ای به خانوادۀ 
دیگر متفاوت باشند چرا که، این قوانین توسط اعضای آن خانوادۀ به خصوص برقرار 
می  شوند. برای مثال، ساعت صرف غذا، نحوۀ پوشش افراد خانواده و نوع مراودات اعضای 
خانواده با دوستان می  تواند جزء قوانین قابل مذاکره محسوب شوند. واقعیت آن است 
که هر خانواده برای حفظ این قواعد از روش های متفاوتی استفاده می  کند و این روش ها 
خود را در قالب قواعد و هنجارهای خانوادگی نشان می  دهند که بسیار متغیر و وابسته به 
شرایط زمینه ای هر خانواده  هستند. در ادامۀ درس به قواعد و هنجارهای قابل مذاکره و 

متغیر خواهیم پرداخت. 

قواعد متغیر، نقش  ها و مرزها
از آنجایی که نقش  ها، مجموعه تکالیف و وظایفی هستند که از افراد انتظار می  رود در 
آن نقشِ به خصوص به انجام رسانند، قواعد و نقش  ها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی پیدا 
می کنند. به عبارت دیگر، بر اساس تعریف نقش  ها، انتظارات و بایدهایی به  وجود می  آید 
که به  طور ضمنی بخشی از قواعد خانواده را نیز شکل می  دهند. از سوی دیگر، مرزها 
نیز می  توانند در ایجاد قواعد نانوشتۀ خانواده دخیل شوند. برای مثال در یک خانواده 
با مرزهای درهم  تنیده از افراد انتظار نمی  رود حریم خصوصی یکدیگر را رعایت نمایند؛ 

شناخت هنجارهای خانوادۀ من درس 7
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بنابراین برای ورود به اتاق یکدیگر، »در زدن« یک قاعده محسوب نمی  شود؛ در حالی  که 
انجام این عمل در یک خانوادۀ بهنجار می  تواند یک قاعده و هنجار باشد. 

کدام یک از موارد زیر جزء قواعد خانوادگی شما می  باشد؟ )در قسمت سایر موارد، 
بقیۀ قواعد خانوادگی خود را بنویسید(.

 توجه به نیازهای همۀ اعضای خانواده 
 دوری از افراد منفی   نگر و نامناسب  

 توجه به فرصت  های زندگی 
 تالش برای حفاظت از حریم خانواده 

 مشورت با سایر اعضا پیش از اخذ تصمیمات مهم 
 احترام به یکدیگر و حفظ حرمت خانواده  

 حضور تمام اعضا در خانه برای صرف غذا 
 عدم پنهان کاری و صداقت 

 تعهد و وفاداری 

سایر موارد:

فعالیت کالسی

 آیا این قواعد، با گذشت زمان غیرقابل اجرا شده اند یا هنوز قابل اجرا هستند؟

 در صورت رعایت نکردن قواعد خانواده، چه برخوردی با شما می  شود؟

 بهترین و ضعیف ترین قواعد خانوادگی شما کدام  اند؟

فعالیت در 
منزل
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خانواده و هنجارهای قابل مذاکره
در صورتی که امکان تغییر در قواعد خانواده وجود داشته باشد، امکان تغییر وضعیت 
خانواده نیز وجود دارد. هر خانواده که در آن مجموعه  ای از قواعد قابل تغییر اجرا می  شود 
می  تواند به دو صورت باز و یا بسته در نظر گرفته شود. در یک خانوادۀ بسته، اَعمال و 
رفتارها با توجه به نظر یک نفر از اعضای خانواده، خوب یا بد تلقی می  شوند که آن یک نفر 
کسی است که بیشترین قدرت را در خانواده داراست. ارزش افراد خانواده در برابر قدرت 
موجود در خانواده و صاحبان قدرت، در درجۀ دوم اهمیت است و خانواده و قواعد آن در 
برابر تغییر مقاومت می  کنند. اما در یک خانوادۀ باز، هر فرد دارای باالترین مقام است و 
از تغییر به عنوان یک مسئلۀ طبیعی و مطلوب استقبال می  شود. اگرچه داشتن اقتدار 
توسط منظومۀ والدینی، یک ویژگی مطلوب برای خانوادۀ بهنجار محسوب می  شود؛ اما 
افراد باید بتوانند با یکدیگر گفت  وگو کرده و در شکل  گیری و بازبینی قواعد همکاری 
نمایند. این قواعد می  تواند در آینده و با توجه به تغییرات پیش آمده مانند ورود فرزندان 

به یک دورۀ رشدی جدید نیز مجدداً مورد بازبینی، بحث و اصالح قرار گیرند. 

 آیا امکان تغییر قواعد در خانوادۀ شما وجود دارد؟

 شما برای تغییر قواعد در خانوادۀ خود چه کرده اید؟

 چه کسی اجازه دارد خواهان تغییر قواعد در خانوادۀ شما باشد؟

آنها چگونه مواجه  با  دارد؟  تبعیض آمیزی در خانوادۀ شما وجود  قواعد  آیا   
می شوید؟

فعالیت در 
منزل
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قدرت و سلسله مراتب: یک خانوادۀ سالم دارای قدرت و سلسله مراتب است. قدرت 
اساساً توانایی انجام کار است. قدرت هم با اقتدار و خودمختاری و اینکه چه کسی تصمیم 
گیرنده است و هم با مسئولیت پذیری و اینکه چه کسی تصمیمات را اجرا می  کند، رابطه 

دارد. فرد تصمیم گیرنده، هم صاحب اقتدار است و هم صاحب مسئولیت. 

در خانواده  های ناکارآمد، قدرت تنها به اعضای بسیار کمی  تعلق دارد و توانایی اعضای 
خانواده برای اظهار عقیده در مورد فرایند تصمیم گیری  هایی که خانواده را کنترل 
می  کنند، محدود شده است. اعضای خانواده نیز که مورد بی  توجهی قرار گرفته اند، 
ممکن است ارتباط شان را با خانواده قطع کنند و به اعضای قوی  تر بپیوندند و به  وسیلۀ 
مبارزه و نزاع، برخی کنترل  ها را به شیوه  ای آشکار یا پنهان به دست آورند. در هر خانواده، 
نوعی سلسله مراتب وجود دارد که نشان می  دهد اعضای خانواده بر اساس توانایی، 
قواعد یا نقش  های تعریف شده چگونه رده بندی می  شوند. هر چه فرد در سلسله مراتب 
خانواده در سطح باالتری قرار گیرد، قدرت و توانایی او برای تصمیم  گیری بیشتر است 
و تأثیر بیشتری بر دیگر اعضا دارد. در خانواده  های سالم، زیرمنظومۀ والدینی نیز دارای 
قدرت بوده و در تصمیم  گیری  های خانواده مشارکت دارند ولی در خانواده  های ناسالم، 
فرزندان از قدرت بیشتری برخوردارند. در واقع شکل  گیری قواعد و اِعمال آن در خانواده 
از سلسله  مراتب موجود در خانواده تبعیت می  کند و در عین حال وابسته به نوع نگاهی 
است که منظومۀ والدینی در رابطه با نظام خانوادۀ خود دارند. در خانواده  ای با مرزهای 
بهنجار، قواعد به گونه  ای وضع و اجرا می  شوند که در جهت رشد و بالندگی افراد باشند 
و متقابالً افراد نیز بتوانند تعهد، وفاداری و تعلق به خانواده را به  جا  آورند و در عین حال 
 بتوانند فردیت خود را حفظ کرده و در مواقع مناسب تصمیمات مستقلی برای خود اتخاذ

نمایند.
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در خانوادۀ شما تصمیمات توسط چه کسی یا چه کسانی گرفته می  شوند؟ دیگران 
تا چه اندازه در اتخاذ تصمیمات و شکل  گیری قواعد دخیل هستند؟ آیا در این 

رابطه، وضعیت فعلی خانوادۀ خود را می  پسندید؟ چرا؟

فعالیت کالسی

الگوهای تقسیم قدرت در خانواده
قدرت در منظومۀ زن و شوهری می  تواند به چهار روش اساسی تقسیم شود: 

1  مرد ساالری: در این الگو، مرد در خانواده رهبری می  کند.
2  زن ساالری: در این الگو، زن در خانواده تصمیم  گیری می  کند. 

3  تساوی قدرت: در این الگو، زوجین در اغلب موارد با یکدیگر همفکری و 
تصمیم  گیری می  کنند. 

4  استقالل قدرت: در این الگو، طرفین اقتدار هر کدام در حوزۀ مسئولیت خود 
از قدرت برابری برخوردارند. آنها اساساً در حوزه  های تخصصی  شان به  طور 

مستقل از همدیگر تصمیم گیری می  کنند. 
بسته به اینکه قدرت بین زن و شوهر، طبق کدام  یک از الگو های گفته شده تقسیم شود، 
رهبری خانواده نیز شکل می  گیرد و به تبع آن، تصمیمات اتخاذ شده و قوانین به  وجود 
می  آیند. فرزندان نیز منطبق با الگوی شکل گرفته، فضای خانوادگی را تجربه خواهند 

نمود.

الگوی تقسیم قدرت در خانواده شما کدام است؟ به نظر شما مزایا و معایب 
الگوی فعلی خانوادۀ شما چیست؟ شما کدام الگو را می  پسندید؟ چرا؟ با سایر 
همکالسی  های خود در رابطه با الگو های خانوادگی شان گفت  وگو کنید و مزایا و 

معایب هر یک از الگوها را جویا شوید.

فعالیت در 
منزل
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ارتباط و عناصر آن 
هرگاه اطالعات معنی داری بین دو یا چند نفر به اشتراک 
اطالعات  دریافت کنندۀ  که  این هدف  با  گذاشته شود، 
بتواند پیام مورد نظر فرستندۀ اطالعات را دریافت کند، 

آنگاه ارتباط شکل گرفته است.
فرسـتندۀ پیـام، پیـام، رمزگذاری پیـام، راه هـای ارتباط، 
دریافت کننـدۀ پیام، رمزگشـایی از پیـام و بازخورد، هفت 
عنصر اساسی یک رابطه را تشکیل می دهند. بر این اساس، 
شـخص )الف( که همان فرسـتندۀ اطالعات است، تصمیم 
می گیـرد تا اطالعاتـی را به فرد )ب( کـه گیرنده اطالعات 
است، منتقل کند. او اطالعات را در قالب پیامی رمز گذاری 
کـرده و صورت بندی می کند و از طریـق راه های ارتباطی 
گوناگـون مانند صحبت کردن، نگاه کردن، اشـاره کردن و 
اسـتفاده از زبـان بدن، برای شـخص )ب( می فرسـتد. فرد 
)ب( بعـد از دریافت پیام، از آن رمزگشـایی کرده و مفهوم 
آن را درک می کند. بازخورد عبارت اسـت از واکنشـی که 
فرد )ب( بعد از دریافت پیام و ارزیابي و مقایسۀ آن، از خود 

نشـان مي دهد و دوباره برداشـت خود از اطالعات دریافتی را به صورت پیام به فرسـتنده 
ارسـال مي کنـد. ایـن بازخورد مي تواند مثبت و یا منفي باشـد که به هـر صورت می تواند 

نقش مؤثري در بر قراري ارتباط و چگونگی ادامۀ آن داشته باشد. 
با دقت در فرایندی که از نظر گذشت، کامالً مشخص است که آنچه در دید نخست برای 
همۀ ما ساده و در دسترس به نظر می رسد، همان ارتباط است که تا چه اندازه می تواند 
پیچیده و چالش برانگیز باشد. از این رو در فضای خانه که مهم ترین عنصر آن »  ارتباط« 

است، این امر از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود.

تعیین سبک ارتباطی و حل تعارض در خانوادۀ من درس 8
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ارتباط، مهارتی ضروری
ارتباط، قلب روابط صمیمانه و بنیاد تمام چیزهایی است که ساخته می شوند. ارتباط 
شیوه ای است که انسان ها به صورت کالمی یا غیر کالمی معنایی را خلق می کنند و در آن 
سهیم می شوند. توانایی برقراری ارتباط یکی از معدود مهارت های ضروری است که افراد 
عالقه مند به لذت بردن از روابط نزدیک و صمیمانه باید در آن مهارت پیدا کنند. در حقیقت، 
در میان مهم ترین عوامل نگهدارندۀ روابط رضایت بخش، توانایی و تمایل به برقراری ارتباط، 
نقش تعیین کننده ای دارد. ارتباط به عنوان یک مهارت اکتسابی لحاظ می شود و افراد 

می توانند با شناختن شیوۀ ارتباطی خویش، در صورت لزوم آن را تغییر دهند. 

انواع ارتباط
برقراری ارتباط و رد و بدل نمودن پیام ها تنها از طریق کلمات رخ نمی دهد. در واقع 
ارتباط به دو دستۀ مهم کالمی و غیرکالمی تقسیم می شود. ارتباط کالمی نیز خود شامل 
صحبت کردن و نوشتن است. منظور از برقراری ارتباط به صورت کالمی زمانی است که 
افراد به واسطۀ ادای کلمات با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند. در این نوع از ارتباط، 
انتخاب مناسب کلمات به نحوی که فرستنده بتواند منظور خود را به صورت شفاف و 

صریح بیان کند، بسیار ضروری است.
نوع دیگر ارتباط، شامل ارتباط غیرکالمی است. ارتباط غیرکالمی در برگیرندۀ شکل های 
بسیار گسترده و متنوعی از ارتباط است که شامل تظاهرات چهره ای، تماس چشمی، 
حالت ها و حرکات بدنی، رفتار در فاصله )به عنوان مثال افراد چقدر نزدیک به یکدیگر 
می ایستند یا می نشینند(، تماس جسمی، آواهای غیرکالمی )به عنوان مثال، آه کشیدن ها، 

غرغر کردن ها( و... می باشد.
ارتباط کالمی خود نیز دارای بخش هایی شامل آهنگ، شدت، سرعت، طنین و توازن 

کالم است.
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زمانی که با فردی ارتباط برقرار می کنید، این ارتباط به طور هم زمان به دو صورت کالمی 
و غیر کالمی برقرار می شود. نوع پیامی که به صورت غیرکالمی به سایرین منتقل می کنید 
گاه حتی بیشتر از محتوای ارتباط کالمی در شکل گیری رابطۀ شما مؤثر خواهد بود. گاهی 
اوقات اعضای خانواده به دلیل عدم هماهنگی بین پیام انتقالی کالمی و غیرکالمی، قادر 
نیستند ارتباط مؤثری با یکدیگر برقرار نمایند. در چنین حالتی غالب افراد تمایل دارند به 
محتوای غیرکالمی فرد مقابل خود اعتماد کنند. برای برقراری یک ارتباط مناسب، الزم 
است اعضای خانواده عالوه بر محتوای کالمی مناسب، به پیام های غیرکالمی ای که به همراه 
کالم خود منتقل می کنند از جمله آهنگ کالم، طنین صدا، حاالت و حرکات، نوع ایستادن 

یا نشستن خود و سایر موارد تأثیرگذار از این قبیل نیز توجه داشته باشند.

سبک گفت وگو
به طور کلی در میان اعضای خانواده می تواند سه سبک گفت و گو وجود داشته باشد:

الف( گفت و گوی منفعالنه: در این نوع گفت و گو و ارتباط، برای بیان افکار، احساسات 
و یا تمایالت، میل و رغبت چندانی وجود ندارد. این سبک به طور مشخص به منظور 
اجتناب از جریحه دار کردن احساسات دیگران و یا جلوگیری از سرزنش به کار گرفته 
می شود. با وجودی که ممکن است این روش با قصد و نیت خوبی به کار رود، )من قصد 
ندارم دیگران را اذیت کنم یا من می ترسم که اشتباه بگویم( ولی عمدتاً طرف مقابل را 
در موضع احساس رنجیدگی خاطر، سردرگمی و بد گمانی قرار می دهد. گفت و گوی 
منفعالنه، نه تنها موجب گرمی و صمیمیت در روابط خانوادگی و اجتماعی افراد نمی شود 
بلکه برعکس، موجب نگرانی و سردی در روابط بین اعضای خانواده و یا جامعه می شود.

به نظر شما هر یک از محتویات کالمی زیر با چه عناصر و حاالت کالمی، هماهنگ 
و مناسب است؟

صمیمیت

دلجویی و عذرخواهی

عصبانیت و پرخاشگری

غم و ناراحتی

دعا و تضّرع

فعالیت کالسی
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ب( گفت و گوی تهاجمی: نوعی از گفت و گو می باشد که اغلب با سرزنش و متهم کردن 
طرف مقابل و با بیاناتی از قبیل »  شما همیشه« یا »  شما هرگز« همراه است. این روش 
معموالً هنگامی به کار می رود که یکی از طرفین احساس تهدید می کند و یا افکار و 
احساسات منفی دارد. صاحب این سبک گفت و گو، عموماً سعی دارد دیگران را مسئول 
احساسات و گرفتاری های خود قلمداد کند. همان طور که در مثال زیر خواهیم دید، در 
گفت و گوی تهاجمی بیشتر روی ویژگی های منفی شخص تمرکز می شود نه روی خود 
موقعیت. این شیوه معموالً منجر به جریحه دار شدن احساسات طرفین شده و صمیمیت 

بین آن دو را تخریب می کند.
تمرکز روی شخص: »  تو گفتی که تکالیفت را انجام می دهی، ولی این کار را نکرده ای. تو 
هرگز کاری را که می گویی انجام نمی دهی«. در حالی که در تمرکز بر موقعیت، همین 

موضوع می تواند به این شیوه مطرح شود: 
»  از اینکه تکالیفت را در زمان مقرر انجام نمی دهی متأسفم. من در رابطه با نحوه و مقدار 

مطالعه ات در خانه و مدرسه نگرانم.«
همان طور که گفته شد، هر دو روش گفت و گوی منفعالنه و تهاجمی، برای برقراری 

ارتباط بین اعضای خانواده مضر هستند.

پ( گفت و گوی صریح: گفت و گوی صریح، این امکان را فراهم می سازد که افراد، خود 
را به روش سالم، غیرتدافعی و بدون سماجت نشان دهند و این به معنای عنوان کردن 
شفاف و مستقیم خواسته و مثبت و مؤدب بودن در گفت و گوست. برای مثال، فرزندی 
درخواست خود را در رابطه با کالس های فوق برنامه از والدینش این گونه اعالم می دارد: 
»میل دارم برای اوقات فراغت خویش زمان بیشتری را در کالس های هنری و ورزش 
سپری نمایم. چطور می توانم موافقت شما را در این رابطه کسب کنم؟« وقتی با اعضای 
خانوادۀ خود به صورت صریح و شفاف صحبت کنید، آنان را نیز تشویق می کنید که به 
همین شیوه پاسخ  گویند. زمانی که افراد پیام های خود را در قالب نمادهای درست و قابل 
فهم ارائه دهند، مسیر ارتباط با شکست مواجه نخواهد شد و اعضای خانواده قادر خواهند 

بود مسائل مابین خود را حل نمایند.
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عالوه بر مواردی که مطرح گردید، یک ارتباط سازنده و موفق نیازمند وجود شرایط 
ویژه ای نیز می باشد که عبارت اند از:

1ـ کامل بودن محتوای پیام: فرستنده باید عالوه بر اینکه محتوای مورد نظر خود را 
به صورت شفاف بیان نماید، از حذف اطالعات ضروری پرهیز نموده و در صورت لزوم، 

اطالعات تکمیلی را نیز در اختیار گیرندۀ پیام قرار دهد. 

2ـ توجه به حوصله و زمان گیرندۀ پیام: فرستنده باید از حاشیه پردازی، توضیحات 
اضافه، لّفاظی و بازی با کلمات اجتناب نماید. این قبیل کارها از حوصلۀ افراد خارج بوده 

و موجب کسالت گیرندۀ پیام می گردد. 

3ـ صحت اطالعات: محتوای پیام باید مبتنی بر حقایق باشد و فرستنده باید از سند سازی 
و دروغ پردازی اجتناب نماید. 

4ـ وضوح محتوای پیام: در انتقال هر پیام باید از کلمات صحیح و قابل فهم و جمالت 
کوتاه و مختصر استفاده نمود و به ارتباط منطقی بین کلمات و جمالت توجه کرد. 

5  ـ رعایت احترام: هرچقدر هم که با دیگران مشکل داشته باشیم، پرخاشگری، بی احترامی 
و بی ادبی، نه تنها انتخاب درستی برای حل مشکالت نیست بلکه راه را بر ما سخت تر خواهد 
نمود. همیشه و در همۀ موارد، رعایت احترام و نزاکت به بهبود روابط کمک خواهد کرد؛ زیرا 

همۀ ما از محترم شمرده شدن خوشحال خواهیم شد.
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با استفاده از این شرایط، شما و سایر اعضای خانواده قادر خواهید بود ارتباط مؤثری با 
یکدیگر ایجاد نمایید. برقراری ارتباط مؤثر یکی از ویژگی های خانوادۀ بالنده است. شما 
می توانید با آغاز کردن ارتباط به شیوۀ سازنده، خانوادۀ خود را به سوی بالندگی سوق 

دهید و سایر اعضای خانوادۀ خود را نیز به این کار تشویق نمایید.

صمیمیت، تعارض را نیز در بردارد
هر چقدر ارتباط بین افراد صمیمانه باشد باز هم امکان وقوع اختالف و تعارض در بین 
آنها وجود دارد. در یک خانواده، رنجش ها بیشتر از رنجش هایی است که در محیِط 
کاری یا مدرسه پیش می آید. چرا که اعضای یک خانواده اغلب در مقایسه با دوستی ها و 
آشنایی های سببی خارج از خانه، احساس وابستگی، تعلق و صمیمیت بیشتری با یکدیگر 
می کنند و به دنبال تأمین نیازهای گسترده تری در کانون خانواده هستند. بنابراین کامالً 
طبیعی است که رنجش ها و تعارضات پیش آمده در میان افراد خانواده بیشتر باشد. در 
واقع مسئلۀ مهم این نیست که بین افراد اختالف و تعارض نباشد یا رخ ندهد بلکه آنچه 

مهم است سبک و سیاق حل نمودن اختالفات و تعارضات است.
تعارضاِت انسان ها در بسیاری جهات شبیه عملکرد اتومبیل است. وقتی که موتور اتومبیل 
شما در بزرگراه ایراد پیدا می کند، شما نمی توانید به راحتی آن را رها کنید و سه روز بعد که 
به آنجا برمی گردید انتظار داشته باشید اتومبیل حرکت کند. شما مجبورید موتور اتومبیل 
خود را به هر نحوی تعمیر کرده و مشکل را برطرف نمایید. در هنگام بروز مشکل و تعارض 
در روابط با دیگران نیز شما نمی توانید آن را به حال خود رها کنید و موقع برخورد مجدد با 
آن، انتظار داشته باشید که مشکل به طور جادویی حل شده باشد. مشکالت، به مرور زمان 

حل نمی شوند بلکه شما باید با تدبیر و دوراندیشی آنها را حل نمایید.

حل تعارض در خانواده
زمانی که در خانواده )یا هر نهاد اجتماعی دیگر( اختالفی رخ می دهد، افرادی که دچار 

تعارض یا اختالف شده اند پیش از هر چیز الزم است گام های اساسی زیر را بردارند.
 گام اول: الزم است زمان و مکان مناسبی برای حل اختالف خود در نظر بگیرند. چنانچه 
افراد از لحاظ جسمانی و یا روانی در وضعیت مناسبی نیستند مثالً گرسنه یا خسته اند، 
زمان مناسبی برای حل اختالفات نیست. مکان نیز باید به گونه ای باشد که از حواس پرتی 

افراد جلوگیری شود تا آنها بتوانند به خوبی بر بحث تمرکز نمایند.
 گام دوم: الزم است به تعریف یکسانی از مشکل پیش آمده دست یابند. شفاف کردن 
مسئله به طوری که هر دو نفر بدانند که در رابطه با یک مسئلۀ مشترک صحبت می کنند، 

بسیار اهمیت دارد. 
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 گام سوم: ضروری است در رابطه با سهم هریک از افراد در ایجاد مشکل به وجود آمده 
صحبت شود. زمانی که مشکلی پیش می آید هر دو نفر مقصرند و الزم است هر کدام 

سهم خود را بیابند.
 گام چهارم: الزم است تالش های ناموفق طرفین در رابطه با حل این مسئله در گذشته 
فهرست شود. مرور رویکردهای ناموفق گذشته کمک می کند تا بر راهکارهای جدید 

تمرکز شود. 
 گام پنجم: برای رسیدن به راهکار جدید هر آنچه به ذهن طرفین درگیر در اختالف 

می رسد، فهرست  شود. الزم است این کار را با مشارکت یکدیگر انجام دهند. 
 گام ششم: راهکارها به بحث و ارزیابی گذاشته  شود.

 گام هفتم: برای تالش و استفاده از یک راهکار توافق حاصل  شود.
 گام هشتم: توافق گردد که هر فرد در رابطه با این راه حل چگونه عمل خواهد کرد. 
مخصوصاً در مورد آنچه که هر کدام از افراد برای کمک به حل تعارض انجام خواهند داد 

بحث  شود و در صورت امکان بهتر است آنها را یادداشت نمایند.
 گام نهم: زمان و مکانی برای صحبت در رابطه با پیشرفت مسئلۀ مذکور در آینده در 

نظر گرفته  شود. 
 گام دهم: هر کدام از افراد که در حل مسئلۀ مورد اختالف مشارکت نمود، مورد تشکر 
و تحسین قرار گیرد. توجه به کارهای کوچکی که برای رسیدن به راه حل دو طرفه انجام 

می دهند نیز از اهمیت برخوردار است. 
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به کمک یکی از دوستان خود نمایشی دو نفره با این مضمون اجرا کنید. هر کدام از 
شما نقش یکی از اعضای خانواده را ایفا نمایید که بر سر یک موضوع دچار تعارض 
شده اند. با استفاده از مراحل حل تعارض، موضوع گفت و گوی خود را پیش ببرید.

فعالیت گروهی

یکی از موضوعاتی را که مکرراً بر سر آن با یکی از اعضای خانوادۀ خود دچار تعارض 
می شوید به خاطر آورید. سبک گفت و گوی شما در آن مجادالت چگونه است؟ 
سهم شما در ایجاد آن مشکل چیست؟ اکنون بیندیشید در صورتی که مجدداً 
با مشکل قدیمی روبه رو شدید چگونه به کمک آن فرد برای حل اختالف بین 

خودتان از گام های حل تعارض استفاده خواهید کرد؟

 

فعالیت در 
منزل
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اقتصاددانـان، خانـواده را بنیـان اقتصـادي 
جوامع مي دانند و امروزه خانواده بحث مهمی 
در علم اقتصاد به شـمار می رود. دانشـمندان 
اقتصـادی معتقدند اگـر خانواده هـا از جنبۀ 
فرهنـگ و الگوهاي رفتـاري و طرز نگرش به 
امور اقتصادي پیشرفت کنند، مي توان گفت 
فرهنگ کار و تولید در کشور پیشرفت کرده 

است. 
آنچه تحـت عنوان مفهوم اقتصـاد خانواده 
قرار می گیرد، فرایندی اسـت که به کمک 
آن، تخصیص منابع محدود قابل دسترس، 
به مهم ترین نیازها و خواسـته هاي خانواده 
منتهی می شـود. در ایـن تعریف، منظور از 
»منابع« همان مبـادي و راه هاي درآمدي 
خانواده اسـت که طبیعتاً محـدود اّما قابل 
دسـترس هسـتند. نیازها نیز همان مسائل 
متعددي هسـتند که بقا و شـالودۀ خانواده 
به نوعـی در گرو پاسـخگویی به آنهاسـت و 
به طور کلي شـامل نیازهاي اولیـه و ثانویۀ 
خانـواده هسـتند. در حقیقـت، دو جـزء 
اساسـی » منابـع درآمـد« و » چگونگـی 
مصـرف آنهـا« مهم تریـن اهـداف اقتصاد 

خانواده خوانده می شوند.

ارزیابی اقتصاد در خانوادۀ من درس 9
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 فرض کنید قرار است برای آخر هفته همراه با اعضای خانواده یک برنامۀ تفریحی 
داشته باشید. بر این اساس چه اولویت هایی برای این برنامه طراحی می کنید؟

 مؤلفه های اقتصادی در این تصمیم شما در کجا قرار گرفته و به چه معناست؟

فعالیت در 
منزل

چگونگی توزیع منابع در دسترس خانواده بین اعضای آن بسیار مهم است. واضح است 
اگر یکی از اعضای خانواده قسمت بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد، 
سهم کمتری برای دیگری می ماند. بنابراین، نسبت شریک شدن و بهره بردن از منابع 
افتصادی خانواده متناسب با نقش ها و تعیین اولویت ها، خود عامل دیگری است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
افراد در تولید منابع اقتصادی خانواده نقش های متفاوتی دارند و هر کدام در نوع خود 
اهمیت پیدا می کند. این نقش ها با هم قابل مقایسه و جابه جایی نیست. یعنی نمی توان 
نقشی را حذف کرد و نقش دیگری را به جای آن نشاند. به عنوان نمونه، منابع خانواده 
که در قالب درآمدهای پولی سنجیده می شود نقشی است بسیار با اهمیت که به بقای 
خانواده گره خورده است. اگرچه این نقش را غالباً مردان بر عهده دارند اما در گذر تحول 
دنیای مدرن و ورود زنان به حوزه های اجتماعی و بازار کار، بخشی از این نقش هم برعهدۀ 
زنان قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخی از منابع خانواده که در منزل انجام می شود 
از جمله نظافت خانه، رسیدن به امورات فرزندان و طبخ غذا با واحد پول، قابل سنجش 
نیست. اگر بنا باشد که تمام منابع تنها با میزان بازدهی مالی آنها سنجیده شوند، در نگاه 
نخست، اموری که به درون خانه مربوط می شوند، بازدهی اقتصادی ندارند زیرا با واحدی 
مانند میزان پول به دست آمده سنجیده نمی شوند. این در حالی است که پژوهش های 
گوناگون و تجربه های ما از دیدن زندگی های مختلف نشان می دهد اگر امور مربوط به 
داخل منزل به درستی انجام نشوند، بسیاری از منابع درآمدی خانواده هرز می روند. 
به عنوان مثال اگر غذا در درون خانه تهیه نشود، هزینۀ تهیۀ غذا از غذاخوری و حتی 
بیماری هایی که ناشی از مصرف غذاهای بیرونی و باالخص غذاهای آماده است، بسیاری 

از منابع پولی خانواده را مصرف خواهد کرد.
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به همین دلیل باید توجه داشت که نسبت سهیم شدن افراد در تولید منابع خانواده لزوماً 
تنها با میزان پولی که هر ماه به دست می آورند قابل سنجش نیست و عوامل دیگری نیز 
در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که تمام نیازهای 
خانواده را نمی توان با نگاه مالی پاسخ داد. خانواده  نیازهای عاطفی و روانی فراوانی دارد 
که برای پاسخ به آنها الزم است تمام اعضای آن رعایت اعتدال در کار و تالش را در نظر 
بگیرند تا بتوانند وقت خود را به عنوان مهم ترین سرمایه و دارایی فردی در اختیار خانواده 

قرار دهند و بر تمام جوانب نیازهای خانواده نگاهی جامع نگر داشته باشند.

 منابع مالی خانوادۀ خود را نام ببرید.

 هر کدام از آنها توسط چه کسی یا کسانی تولید می شود؟

 این منابع توسط چه کسی و یا کسانی مصرف می شود؟ 

 آیا به نظر شما منابع مالی خانوادۀ شما محدود بوده و به منابع بیشتري نیاز 
دارید؟

 نقش شما در تولید منابع خانواده و تدوین الگوی مصرف آنها چیست؟ 

 فکر می کنید نظام مصرف خانوادۀ شما تا چه اندازه توانسته است به نیازهای 
شما پاسخ دهد؟ چرا؟

فعالیت کالسی
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مسائل مالی خانواده
موضوعـات مالـی صرف نظـر از اینکه درآمد مالی خانواده چقدر اسـت، شـایع ترین منابع 
اسـترس برای خانواده ها به شـمار می روند. از میان تجربه های متعدد و موفق زندگی های 
خانوادگـی این طـور بر می آید که اگـر خانواده ها از مدیریت مالی خوبی برخوردار باشـند 
و بتواننـد پول و درآمدهـای خود را به خوبی اداره  کنند، خوشـحال تر خواهند بود و برای 

رسیدن به این مهم مشارکت همۀ اعضای خانواده ضروری است.

 یک نمونه از مسائل مالی را که در خانوادۀ شما اتفاق افتاده است بیان کنید.

 نحوۀ مواجهۀ اعضای خانوادۀ شما با این مسئله چگونه بوده است؟

 چرا برخی از خانواده ها در شـرایط سـخت مالی می توانند دوام  آورند ولی برخی 
دیگر دوام نمی آورند؟

فعالیت در 
منزل
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برای پاسخ به این سؤال که چرا برخی خانواده ها در شرایط سخت مالی دوام می آورند و 
برخی دیگر دوام نمی آورند، پژوهشگران و آنها که بر مسائل مختلف خانواده کار می کنند، 
معتقدند که منابع سازگاری و رفتارهای سازگارانه و نقش های قابل تغییر می توانند به 

خانواده ها در حل بحران های اقتصادی کمک کنند. 
سه عامل همبستگی، انعطاف پذیری و تغییر نقش های خانوادگی که همه از ویژگی های 
یک سیستم خانوادگی سالم به شمار می روند، منابع سازگاری خانواده ها  به حساب 

می آیند. 
»  همبستگی«، توانایی متصل بودن به یکدیگر در لحظات سخت و همدلی با گرفتاری های 
یکدیگر است. »  انعطاف پذیری«، توانایی در تغییر برای مقابله با بحران به شمار می رود. در 
چنین شرایطی اعضای خانواده چه در برابر منابع گوناگون خانواده و چه برای شناسایی 
منابع جدید، در کنار صرفه جویی تالش می کنند تا بتوانند راه های بهتری برای حل 

مسئله پیدا کنند.
»  تغییر نقش های خانوادگی«، به معنای پذیرفتن نقش های خانوادگی جدید در برابر 
از  برای عبور  امن تری  این سه عامل می توانند مسیر  اقتصادی است.  شرایط متغیر 

مشکالت اقتصادی پیش پای خانواده ها بگشایند.
خانواده همیشه در شرایط یکسانی نیست و عوامل مختلفی می توانند روند معمول زندگی 
را متحول کنند. خانواده های زیادی را می شناسیم که به علل گوناگون پدر خود را از دست 
داده اند و شاید در دید نخست این گونه به نظر برسد که نان آور خود را از دست داده اند. 
اما در چنین شرایطی است که مادر و حتی فرزندان، نقش های جدید را می پذیرند و این 
انعطاف در برابر پذیرش نقش های جدید، عامل بقای خانواده به حساب می آید. به عنوان 
مثال، دختر دانشجویی که در یکی از بهترین دانشگاه های کشور تحصیل می کند و به 
گفتۀ خودش شیرینی و کیک می پزد و می فروشد تا کمک خرج مادرش باشد، پسری که 
در مغازه کار می کند یا تدریس خصوصی انجام می دهد تا پای اقتصاد خانواده لنگ نماند. 
مادری که هم کار می کند و هم برنامه ریزی اقتصادی خانواده را با حداقل منابع به خوبی 
پیش می برد تا چرخ زندگی به خوبی بچرخد، نمونه هایی از این سه عامل برای موفقیت 

خانواده در شرایط دشوار است.
همچنین همۀ ما خانواده هایی را می شناسیم که در آنها مادر به دالیل مختلف از مریضی 
گرفته تا تحصیل، چند صباحی را نمی تواند در کنار خانواده باشد اما پدر به خوبی 
نقش هایی را که به ظاهر زنانه خوانده می شوند، از غذا پختن گرفته تا نگهداری فرزند، 

همه را بر عهده می گیرد تا خانواده کمبودی نداشته باشد.
مهم درک این واقعیت است که همۀ اعضای خانواده باید دست به دست هم بدهند تا 
چرخ خانواده بچرخد و در هر زمان، هر کس بهترین کاری را که از دستش برمی آید فارغ 

از آنکه آن کار چه باشد، انجام دهد و مسئولیت آن را برعهده گیرد.
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آیا شـما نیز در اطراف خود خانواده ای را می شناسـید که شـرایطی مانند آنچه که 
گفته شـد تجربه کرده باشـد و اعضای خانواده واکنش مشـابهی از خود به نمایش 

گذاشته باشند؟ مشاهدات و تجارب خود را توضیح دهید.

فعالیت کالسی

خانواده ها نیاز دارند تا برای مواجهه با آن  شرایطی که در زبان محاوره آن را »  مبادا« 
می خوانیم، آماده باشند. این آمادگی هم به لحاظ روحی و مؤلفه های شخصیتی انجام 
می شود و هم از طریق قناعت کردن و پس انداز در روزهای خوشی. اسمش »مبادا« است 
اما زمانش معلوم نیست. مي تواند یکي از همین روزها سر و کله اش پیدا شود. شاید هیچ 
وقت هم از راه نرسد اما مردم خیلي از آن مي ترسند و از روزي که ممکن است »  مبادا« 
آنها را با مشکل مواجه کند، هراس دارند. بیشتر ما به روز مبادا فکر مي کنیم و الاقل 
به زبان هم که شده براي آمدنش برنامه مي ریزیم. شاید امروز همین روِز مبادا باشد، 
همین امروز که به هزار و یک دلیل درآمدمان از همیشه کمتر شده و حاال چشممان به 
پس اندازي دوخته شده که براي روز مبادا جمع کرده ایم. وقتي روز مبادا سر مي رسد 

 مهم ترین نیازها و خواسته هاي خانوادۀ خود را براي شش ماه آینده بنویسید. آیا 
منابع شما با این نیازها متناسب هستند؟

 اگر درآمد شما کمتر از هزینه هاي الزم جهت تأمین خواسته هایتان باشد، از بین 
خواسته هاي مختلف خود، کدام ها را انتخاب مي کنید؟ 

 خواسته  های اقتصادی چه کسي در خانواده از اولویت بیشتری برخوردار است؟ چرا؟

 اگر توزیع منابع اقتصادی در همین دوره بر عهدۀ شما باشد، خواسته های چه کسی 
را در اولویت قرار مي دهید؟ چرا؟

 آیا راه حلي دارید که رضایت همۀ اعضاي خانواده را به دست آورید؟

فعالیت در 
منزل
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داشتن یک پس انداز ناچیز هم مي تواند دلگرم کننده باشد. بنابراین در روزهای خوشی 
باید هنر پس انداز کردن و رعایت حد اعتدال آن را آموخت.

بیمه: تنوع پس انداز از راه های متفاوتی صورت می گیرد که خانواده با توجه به شرایط 
اجتماعی، فرهنگی و الگوی کار خود مبادرت به استفاده یک یا ترکیبی از آنها می کند. اما 
یکی از مهم ترین راه های پس انداز و آمادگی برای روز مبادا »  بیمه« است که متأسفانه در 
کشور ما هنوز سرمایه گذاری در انواع بیمه ضعیف بوده و اهمیت و ضرورت آن به درستی 

به مردم شناسانده نشده است. 
در حقیقـت، پس انـداز بیمه یـک پس انداز هدفمند اسـت و برخالف پس انـداز در بانک، 
شـخص و یا خانواده از چند و چون تبعات پس انداز خود آگاهی دارند و برای خود ذخیرۀ 
مالـی را سـرمایه گذاری  می کننـد. هدفِ بیمه جبـران زیان های مالـی و تثبیت وضعیت 
اقتصـادی افـراد پس از بروز حوادث گوناگون اسـت. بیمه موجب می شـود وضعیت مالی 
افراد مانند قبل از حادثه باشـد و دچار اختالل و بحران نشـود. بررسـی های آماری نشـان 
می دهد که خرید بیمه های زندگی و پس انداز، یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هاسـت و 
سرپرسـت خانواده می تواند تا اندازه ای درآمدهای مورد انتظار خود را برنامه ریزی کند و 
حتی پس از فوت او جریان درآمدی خانواده از طریق بیمه های عمر و پس انداز ادامه  یابد.

 آیا شما هم به روز مبادا فکر می کنید؟ آنچه را که به ذهنتان می رسد شرح دهید.

 راه های پس اندازی که شما تاکنون امتحان کرده اید چه بوده است؟

فعالیت در 
منزل

رابطۀ پول و شادمانی: پول به عنوان شاخصی از اوضاع اقتصادی همیشه برای تأمین 
منابع اولیۀ زندگی مانند خوراک، پوشاک، تأمین مسکن، تحصیل و بسیاری از امور دیگر 
ضروری است و هیچ گاه نمی توان اهمیت آن را در خانواده انکار نمود. اما واقعیت آن است 
که پول به خودی خود شادمانی نمی آورد. یعنی پول با همۀ اهمیتی که دارد اما هنوز 
توانایی خرید شادمانی برای خانواده را ندارد. مشاهدات و پژوهش های گوناگون نشان 
می دهند که همیشه پول و اشیا، بهترین های زندگی نیستند. مثال های بی شماری از 
مردمی مرفه وجود دارد که به نظر نمی رسد بدانند چگونه می توانند با همسر، والدین 
و فرزندانشان رابطه ای رضایت بخش ایجاد کنند. رسانه ها به طور مرتب ما را با افرادی 
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سیاست مدار، بازرگان، صاحبان شهرت، ستارگان سینما و مانند آنها آشنا می کنند که 
ثروتمندند ولی ناخشنود، ظاهراً خوشحال هستند ولی از درون، افسرده و متالشی. به  نظر 
می رسد ادعای بسیاری از مردم درست باشد که معتقدند رفاه زیادی نیز مانند فقر 

می تواند بار را اضافه کند.
واقعیت آن است که شواهدی وجود ندارد تا نشان دهد پول و شادمانی لزوماً با یکدیگر 
مرتبط هستند. البته در فقر شدید شاید پول بتواند نقش معناداری در شادمانی ایفا کند 
چرا که امکان پاسخگویی به نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و مسکن را فراهم می کند. 
زمانی که مردم در سطح رفاه نسبی از نظر در آمد قرار دارند، تأثیر پول بر شادمانی افراد 
کاهش می یابد. پژوهش ها نشان می دهند مردمی که لباس کار می پوشند و با اتوبوس 
به سرکار خود می روند به طور میانگین همان قدر شادمان هستند که مردمی که کت و 

شلوار می پوشند و ماشین گران قیمت شخصی خود را سوار می شوند.

داشتن چنین احساسی سه دلیل می تواند داشته باشد: 
  یک دلیل چنین امری این است که وقتی پول شما بیشتر می شود، انتظارات 

شما از پول نیز افزایش می یابد. 
  دلیل دوم اینکه مردم زندگی خود را بر مبنای دارایی هایشان ارزیابی نمی کنند، 
بلکه آن را نسبت به افرادی می سنجند که از دارایی بیشتری برخوردار هستند. 
  سومین دلیل این است که متمرکز شدن ذهنی شخص بر روی پول، حواس او 
را از سایر جنبه های نشاط بخش زندگی مانند صمیمیت، آرامش، شکر و رضا، 

با هم بودن، قناعت و ... دور می سازد.

با توجه به آنچه که گفته شد، جدول زیر را کامل کنید:

آنچه پول نمی تواند بخردآنچه پول می تواند بخرد

فعالیت کالسی
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به پاسخ هایی که در جدول قبل نوشته اید باز گردید و آنها را بدون لحاظ کردن 
اهمیت پول در به دست آوردنشان اولویت بندی کنید. حال ببینید از نگاه شما پول 

برای دستیابی به اولویت های شما چه جایگاهی دارد.
تاکنون برای دستیابی به پول چه راه هایی را آزموده اید؟

فعالیت کالسی

کسب و کار خانگی
کسـب و کار خانگی به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سـکونت شخصی گفته می شود 
که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود. نکتۀ اصلی در این کسب و کارها، 
تأکیـد بـر خانه به عنوان محل اصلی و عمدۀ کسـب و کار اسـت. امروزه کسـب وکارهای 

خانگی به عنوان یکی از جذاب ترین نوع کسب و کارها در جهان شناخته می شوند.

با مشارکت دوستان خود در مورد کسب وکارهای خانگی بحث کنید و جدول مزایا 
و جذابیت های کسب و کار خانگی را که در ادامه آمده است کامل کنید.

استفاده از فضا و منابع ارزان منزل، هزینۀ راه اندازی آن را سرمایۀ اندک راه اندازی1
پایین آورده است.

ساعات کاری این کسب وکارها اختیاری است و محدود به انعطاف پذیری باال2
ساعت های خاصی نیست.

چون هزینه های راه اندازی این نوع کسب و کار پایین است، ریسک و مخاطرۀ پایین3
نسبت به دیگر کسب وکارها ریسک کمتری دارد.

۴

5

۶

7

فعالیت گروهی
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بسترهای کسب و کار خانگی در کشور
صنایـع دسـتی: حـوزۀ 
فعالیت صنایع دستی یکی 
از بسـترهای مناسب ایجاد 
اشـتغال مولـد در برخی از 
کشورهاست. بر اساس نظر 
کارشناسان، ایران به همراه 
چیـن و هنـد، سـه قطـب 
برتـر صنایع دسـتی جهان 

هستند.

خدمـات و تولیـدات خانگی: ارائـۀ خدمات مختلـف ماننـد خیاطی، آشـپزی، تولید 
محصـوالت قابـل سـاخت در منـزل مانند جوراب و اسـکاچ و یـا تهیۀ انواع ترشـی، مربا، 
شـکالت، تولید محتوای رایانه ای، تعمیرات لوازم خانگی، آموزش و مواردی از این دسـت 
همگـی فعالیت هایی هسـتند که در دایـرۀ خدمات و تولیدات خانگی قـرار می گیرند. در 
گذشته مشاغل خانگی بیشتر به زنان اختصاص داشت اما امروزه مردان هم به این عرصه 

وارد شده اند. 

تجارت الکترونیک و کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات: فروش محصوالت 
یا خدمات از طریق اینترنت را »کسب و کار اینترنتی« می گویند. تجهیزات مورد نیاز برای 
این گونه کسب و کارها عبارت اند از: رایانه، اینترنت و یک خط تلفن که به وسیلۀ آنها 
می توان یک »فروشگاه اینترنتی« را راه اندازی کرد. این کسب و کارها امروزه در حال 
گسترش هستند و فرصت های جذابی برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای افراد تحصیل کرده 

ایجاد کرده اند.

در مورد شرایط صدور مجوز مشاغل خانگی بررسی و تحقیق کنید و ببینید برای 
راه اندازی این نوع کسب و کارها نیاز به چه مجوزهایی می باشد؟

بررسی و تحقیق
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نمونۀ یک نوع کسب و کار خانگی موفق
تلفیق مهارت های سنتی با فناوری های جدید

زهرا به همراه مادر و دو برادرش زندگی می کند. آنها در همان دوران بچگی پدر خود را 
از دست داده اند. زهرا به تازگی تحصیل خود در رشتۀ مهندسی رایانه را به پایان رسانده 
و مدتی است که به دنبال یک شغل مناسب برای تأمین زندگی شان است. مادر زهرا در 
آشپزی مهارت باالیی دارد و خودش هم در دانشگاه برنامه نویسی را یادگرفته است. او 
می بیند خانواده های زیادی هستند که به خاطر اشتغال هم زمان زن و مرد، فرصت کافی 
برای آشپزی را ندارند و از طرفی، عالقۀ زیادی به مصرف غذاهای خانگی و سالم دارند. 
وی موضوع را با مادر و برادرانش در میان می گذارد و با هم تصمیم به راه اندازی کسب و 
کار خانگی تولید غذاهای خانگی سالم و توزیع آن در سطح شهر را می گیرند. آنها کارها را 
بین خودشان تقسیم کرده اند و قیمت محصوالتشان نیز از قیمت رایج در بازار کمتر است. 
مادر زهرا غذاهایی را که در آن مهارت باالیی دارد پخت می کند. یکی از برادران او مواد 
اولیه را از بازار خریداری می کند. زهرا یک وب سایت برای معرفی غذاها، نمایش تصویر 
آنها، گرفتن سفارش غذا و توزیع آن در شهر طراحی کرده است. برادر دیگرش نیز در تهیۀ 
مواد اولیه و آماده کردن آنها به خانواده کمک می کند. بعد از گذشت چند ماه و استقبال 
از غذاهای تهیه شده و همچنین تحویل مناسب غذا، با زیاد شدن سفارشات، دیگر از 
عهدۀ آن بر نمی آمدند )به طوری که عالوه بر خانواده ها، اداره ها و شرکت ها نیز مشتری 

آنها شده اند( و به همین دلیل تصمیم به توسعۀ آن می گیرند.
ابتدا فضای محل پخت غذاها را زیاد می کنند و چند آشپز جهت طبخ غذا و چند نیرو 
جهت توزیع غذاها در سطح شهر استخدام می کنند. عالوه بر وب سایت از روش های دیگر 
از جمله شبکه های مجازی نیز سفارش می گیرند به طوری که اخیراً یک نرم افزار ثبت 
سفارش غذا نیز برای کسب و کار خود طراحی کرده اند. اکثر مردم شهر طعم غذاهای آنها 
را چشیده اند و روز به روز مشتریان آنها زیاد و زیادتر می شود. اکنون زهرا نه تنها برای خود 
بلکه برای چندین نفر دیگر نیز اشتغال زایی کرده است. از طرف دیگر به خاطر مشارکت 
و همکاری تمام اعضای خانواده در انجام کارها، روابط خانوادگی آنها نیز نزدیک تر و 

صمیمانه تر شده است.

اگر شما به جای زهرا باشید برای توسعۀ بیشتر کسب و کار خود چه اقدامات 
دیگری انجام می دهید؟

فعالیت کالسی
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به طور کلي کسب و کارهاي خانگي در ایران را می توان به دو دستۀ کسب و کارهاي 
خانگي فناورانه و کسب و کارهای خانگی سنتي تقسیم بندی نمود. 

کسب و کارهای خانگی فناورانه در مقابل کسب و کارهای سنتی

کسب و کارهاي خانگي سنتيکسب و کارهاي خانگي فناورانه

 25 درصـد از کسـب و کارهـا در ایـن زمینه قرار 
دارند.

 اکثراً توسط مردان اداره مي شوند.

 مالکان آنها اکثراً تحصیالت دانشگاهي دارند.

 زمینۀ فعالیتي آنها اکثراً به صورت الکترونیکي و 
با استفاده از اینترنت است.

 بیـش از 80 درصـد مالـکان آنها بیـن 20 تا ۴0 
سال سن دارند.

دانشـگاهي  فارغ التحصیـالن  توسـط  اکثـراً   
راه اندازي مي شوند.

 مالـکان آنها اکثراً به صـورت پاره وقت و به عنوان 
شغل دوم مشغول به کار هستند.

 75 درصـد از کسـب و کارهـا در ایـن زمینه قرار 
دارند.

 اکثراً توسط زنان اداره مي شوند.

 مالکان آنها اکثراً تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم دارند.

 زمینۀ فعالیتي آنها اکثراً به صورت صنایع دستي 
و تولیدي کوچک است.

 بیـش از 70 درصـد مالکان آنها باالي ۴0 سـال 
سن دارند.

 اکثـراً توسـط زنان سرپرسـت خانـوار راه اندازي 
مي شوند.

 مالـکان آن را تنهـا منبـع درآمـد مي داننـد و 
به صورت تمام وقت کار مي کنند.
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 از نظر شما یک خانواده موفق چگونه خانواده ای است؟ خصوصیات آن چیست؟ 
آیا تا به حال خانوادۀ مطلوب خود را تصور نموده اید؟ آیا می توانید آن را توصیف 

کنید؟ 

 حال سه مورد از ویژگی های مثبت خانوادۀ خود را بازگو کنید.

خانواده، نهادی است که حیات و سعادت جامعۀ بشری به آن وابسته است. بی شک، 
اساس سالمت جامعه وابسته به سالمت خانواده هاست و سالمت روانی و جسمانی افراد 
جامعه نیز تأمین نمی شود مگر آنکه خانواده هایی متعالی، سالم، بالنده، متعادل و صالح 
داشته باشیم. مهم ترین مسئله در موفقیت خانواده، پایداری و رضایت مندی اعضای آن 
است. خانوادۀ موفق خانواده ای است که با ثبات و به دور از تزلزل باشد. نبود پایداری، 
آینده ای نامطمئن را در پی دارد و دلگرمی و دلبستگی خانوادگی را ناممکن می سازد. 
فراتر از ثبات و پایداری، خانواده ای موفق است که اعضای آن از زندگی خود خرسند 
و راضی باشند. این احساس خرسندی و رضایت مندی، شوق و اشتیاق به زندگی را 
افزایش می دهد، کانون زندگی را گرم می کند و خانواده را کارآمد، پویا و موفق می سازد. 
مطالعات نشان داده اند به طور کلی اکثر خانواده های موفق دارای ویژگی هایی هستند که 
مهم ترین و پرتکرارترین آنها پایبندی به خانواده، قدردانی و محبت نسبت به یکدیگر، 

بررسی موفقیت در خانوادۀ من درس 10

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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ارتباط مثبت، گذراندن وقت با یکدیگر، احساس سالمت معنوی و توانایی تحمل فشارها 
و بحران هاست.توجه به این نکته هم ضروری است که رضایتمندی و پایداری خود 

وابسته به مؤلفه های مهم دیگری از جمله ایمان به خدا و توکل به اوست.
واقعیت آن است که هیچ خانوادۀ بی عیب و نقصی وجود خارجی ندارد و خانواده ها طیفی 
از موفق تا ناموفق را در بر می گیرند. داشتن ویژگی های ذکر شده نیز احتمال تشکیل 
خانوادۀ موفق را افزایش می دهد. بنابراین، نباید این گونه باشد که هر ضعف و ایرادی در 
خانواده سبب شود تا فرد خانوادۀ خود را ناموفق بداند و برای آن افسوس بخورد. البته 
همیشه انتظار این است که تمامی اعضای خانواده برای حرکت بر طیف موفقیت و بهبود 

شرایط در هر زمینه ای که نقص و ضعفی وجود دارد، تالش کنند و راهی بیابند.  

در ردیف افقی نمودار زیر چند مورد از ویژگی های یک خانوادۀ موفق را می بینید. 
 بر اساس تجربۀ خود به هر کدام از آنها بر اساس ردیف عمودی، یک نمره بدهید

و در نهایت، نقاطی را که نشان دهندۀ نمرۀ هر ویژگی هستند به هم متصل نمایید.

فعالیت در 
منزل

توانایی تحمل 
فشارها و 
بحران ها

احساس 
سالمت 
معنوی

گذران وقت 
با یکدیگر

ارتباط 
مثبت

قدردانی و 
محبت

پایبندی به 
خانواده

1
2
3
۴
5
۶
7
8
9
10

   به خانواده هایی که در اطرافتان وجود دارند بیندیشید. ویژگی های نامبرده 
برای خانوادۀ موفق را در کدام یک از آنها دیده اید؟

  چند مورد دیگر از ویژگی هایی را که سبب موفقیت آنها شده است، نام ببرید.

فعالیت کالسی
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نقش من در ایجاد خانوادۀ موفق 
خانوادۀ موفق با تمام ویژگی های مثبت خود محصول انتخاب ها و اعمال تک تک افراد 
است. ارتباطی که هر یک از اعضا برمی گزینند، راه حل تعارض ها و اختالفات، میزان 
پذیرش و صمیمیت هر فرد، رعایت مرزهای بهنجار، میزان وفاداری به خانواده و در عین 
حال پرداختن به فردیت و نقش خویش از جمله انتخاب هایی هستند که توسط هر یک از 
اعضا صورت می گیرد و می تواند خانواده را به صورت یک کل به سوی بالندگی سوق دهد. 
هر قدم هرچند کوچک در خانواده توسط هریک از اعضا می تواند در بالندگی خانواده 

مؤثر واقع شود.

دربارۀ سهم خود در ایجاد موفقیت خانواده  بیندیشید. مواقعی را به خاطر بیاورید 
که خانوادۀ شما درگیر یک اختالف و یا بحران شده بود و پیوسته به سمت 
آشفتگی حرکت می کرد. شما در آن موقعیت خاص چه کرده اید؟ با توجه به آنچه 

تاکنون آموخته اید چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟

فعالیت در 
منزل

در مـورد تصویـر روبـه رو کـه گویای 
یکـی از مشـکالت فعلـی خانواده ها 
بخصوص جوامع پیشـرفته و شهری 

است، نظر خود را بنویسید.

فعالیت کالسی
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یک قدم جلوتر؛ فقط یک قدم!
شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. بامداد 
در خانقـاه اسـتاد تخـت بنهادند. مـردم می آمدند و می نشسـتند. چون شـیخ بیرون آمد 
مقریان1، قرآن برخواندند و مردم بسـیار درآمدند، چنان که هیچ جایی نبود. معّرف برپای 
خواست و گفت: »خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید.« شیخ 
ٍد َو آلِِه أجَمعین« و دست به روی فرود آورد و گفت: »  هر چه  گفت: »و َصلَّی اهلُل َعلَی ُمَحمَّ
ما خواستیم او گفت و همۀ پیغمبران بگفته اند، او بگفت که از آنچه هستید یک قدم فراتر 

آیید«. کلمه ای نگفت و از تخت فرو آمد و بر این ختم کرد مجلس را. 
اسرار التوحید فی مقامات ابوسعید ابوالخیر، محمد بن منور

در مورد خانوادۀ موفق نیز چنین است. اگر بخواهید یک خانوادۀ موفق داشته باشید 
همواره سعی کنید از آنچه که دارید و یا در آن واقع هستید، یک قدم جلوتر بروید. به 
فرمودۀ امام صادق   همواره باید امروز خانوادۀ ما بهتر از دیروزش باشد و فرد یا گروهی 

که دو روزش مساوی باشد در زیان است.2

1ـ قرائت کنندگانـ  تالوت کنندگان 
2ـ اَمالی شیخ صدوق، صفحۀ 7۶۶، حدیث 1030
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نقش خود را در ایجاد خانواده ای که بر روی نمودار ترسیم کرده اید چگونه می بینید؟ فعالیت کالسی

در نمودار زیر نمرۀ متغیرهای خانوادۀ سالم را دوباره انتخاب کنید . این بار به 
خانواده ای که در آینده تشکیل خواهید داد بیندیشید. فکر می کنید در هر متغیر 

چه امتیازی به دست می آید؟

فعالیت در 
منزل

توانایی تحمل 
فشارها و 
بحران ها

احساس 
سالمت 
معنوی

گذران وقت 
با یکدیگر

ارتباط 
مثبت

قدردانی و 
محبت

پایبندی به 
خانواده

1
2
3
۴
5
۶
7
8
9
10
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 ویژگی های مادر من کدام اند؟

 ویژگی های پدر من کدام اند؟

 چه ویژگی هایی از  مادرم را دوست ندارم؟ 

 چه ویژگی هایی از  پدرم را دوست ندارم؟

فعالیت کالسی

 کدام ویژگی های من شبیه مادرم است و آن )آنها( را دوست دارم؟ 

 کدام ویژگی های من شبیه پدرم است و آن )آنها( را دوست دارم؟

 کدام ویژگی های من شبیه مادرم است و آن )آنها( را دوست ندارم؟

 کدام ویژگی های من شبیه پدرم است و آن )آنها( را دوست ندارم؟

فعالیت کالسی

شناخت میراث خانوادگی من درس 11

حال که به سؤاالت باال پاسخ دادید، می توانید فعالیت زیر را دقیق تر انجام بدهید.
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وقتی به این نوع از سؤاالت پاسخ می دهید متوجه می شوید که رفتارها، نگرش ها و 
باورهایی هست که در شکل یک میراث خانوادگی به شما رسیده است و شما می توانید 
آنها را شناسایی کنید. از این رو ممکن است حتی دیگر والدینتان را مانند گذشته مورد 
انتقاد قرار ندهید و در مقابل، اعضای خانواده نیز شما را بهتر درک کنند. اما مطمئن 
باشید اگر بنا باشد تنها بر اساس میراث خانوادگی تان عمل کنید، حداکثر می توانید 
در آینده جای پدر و مادرتان را بگیرید و بهبودی در زندگی شما رخ نمی دهد. ولی 
امیدوار باشید. چون شما راه حل این مشکل را پیدا کرده اید. شاید شما نتوانید میراث 
خانوادگی تان را تغییر دهید اما در ازای شناخت ویژگی های آن می توانید رفتارهایی را 
که در واکنش به آنها انجام می دهید، بشناسید و آنها را تغییر دهید. نگذارید آیندۀ شما 

مثل گذشته و یا ضعیف تر از آن باشد بلکه حداقل یک گام جلوتر از آن باشید.

بیان مطالب فوق هرگز بدان معنا نیست که هر چه از گذشته به ما می رسد به 
دلیل تعلق داشتن به گذشته، صرفاً خوب و یا صرفاً بد است. زیرا نو و یا کهنه بودن 
چیزی بخصوص در مقوله های فرهنگی، هرگز نمی تواند مالک مناسبی برای 

قضاوت ما باشد.
میراث  و همواره  باشیم  داشته  تمیز  و  قدرت تشخیص  ما  است که  این  مهم 
گذشتگانمان را در بوتۀ نقد عقل و شرع قرار دهیم و ویژگی های مثبت آن را 
بپذیریم و تقویت کنیم و آنچه را که با مبانی عقلی و دینی ما سازگاری ندارد، با 
جرئت و جسارت، ترک و ترد کنیم و در این »  ترک و ترد« و یا »پذیرش و قبول«، 
از مالمت هیچ مالمت کننده ای و یا برچسب هیچ برچسب زننده ای نیز نباید ترس 

و واهمه ای داشت.

نکتۀ مهم
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ارزشیابی شایستگی پودمان دوم

عنوان 
پودمان 
)فصل(

تکالیف 
 عملکردی

)واحدهای 
یادگیری(

 استاندارد عملکرد
)کیفیت(

 نتایج
مورد 
انتظار

رهشاخص تحقق
نم

تحلیل 
خانواده 

 من
)پدر، مادر، 

خواهر 
و برادر، 

خویشاوندان 
و 

همسایگان(

1ـ درک مفهوم 
شخصی از خانواده، 
شناخت مرزهای 
خانوادگی و نقش 
ارتباطات و اقتصاد 

در خانواده

2ـ درک و تحلیل 
قوانین خانوادگی، 
سلسله مراتب در 
خانواده و الگوهای 
رهبری و خانواده 

توانمند

بررسی نقش ها و 
مسئولیت های متفاوت 

و  متنوع افراد در 
خانواده، توانایی های 
خانواده در مواجهه با 

بحران های مالی، نقش 
فرزندان در ارتقای 
توانمندی خانواده، 

ویژگی های والدین و 
پی جویی ردپای آن در 
رفتارها و انتخاب های 

فردی

باالتر از 
حد انتظار

 ترسیم درخت 
خانوادگی و تحلیل 
نقش های متنوع 
و متغیر و وابسته 
به موقعیت در 

خانواده های متفاوت

 شناسایی منابع 
مالی متنوع و خالقانه 

برای خانواده

 پیدا کردن نقش 
فردی برای حل 
مسائل خانواده و 

اثرگذاری بر بهبود 
آنها

3

در حد 
انتظار

 تحلیل یک 
خانواده توانمند و 
تبیین شباهت ها و 
تفاوت های رفتاری

 شناسایی چند 
خانواده با قوانین 
متفاوت و تحلیل 
دالیل این تفاوت

2

پایین تر از 
حد انتظار

  معرفی الگوهای 
رهبری و نقش های 
سنتی در جامعه و 

خانواده

1

نمره مستمر از 5:

نمره شایستگي پودمان:

نمره پودمان از 20:
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