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دكتر احمد به پژوه  
 استاد روان شناسی 

دانشگاه  تهران 

چند سؤال��
آیا شما به عنوان زن و شوهر یا مادر و پدر به نقش ها، 

مسئولیت ها و وظایف خود آشنایی دارید؟
آیا شما به عنوان زن و شوهر یا مادر و پدر می خواهید 

خانواده سالم و با نشاطی داشته باشید؟
آیا می دانید یک خانوادۀ سالم و موفق چه مشخصات 

و ویژگی هایی دارد؟
آیا می خواهید فرزنــدان خود را خوب تربیت کنید و 

نمی دانید چگونه و چطور؟
آیا برای تعلیم و تربیت فرزنــدان خود به اندازه کافی 

وقت می گذارید و مطالعه می کنید؟
آیا می  دانید در شــرایط موجود، چطور می شــود در 
خانواده تــان، فضایی صمیمــی و توام با انــس و الفت 

به وجود آورد؟
آیا می دانید در شرایط موجود، چگونه می شود سالمت 

و استحكام خانواده را حفظ کرد؟
آیا زندگی خانوادگی شــما با برنامه و متنوع است و 
اوقات فراغت خود را با همســر و فرزندان خود به طور 

مشترک صرف می کنید؟

چکیده��
بدون تردید همۀ اعضای خانواده )زن و شوهر، مادر 

و پدر و فرزند یا فرزندان( به آموزش نیاز دارند، ز3یرا که 
انسان تمام رفتارها را یاد می گیرد، پس باید همه رفتارها 
را در مراحل گوناگون زندگی بــه او آموزش داد. اکنون 
در هزارۀ ســوم میالدی و عصر جهانی شــدن، شــاهد 
خانواده های سالم و ناسالم هستیم. در این مقاله، پس از 
طرح چند سؤال مهم و بیان مقدمه ای کوتاه دربارۀ نقش و 
اهمیت خانواده، هفتاد ویژگی های خانوادۀ سالم و موفق 
معرفی و سپس چند توصیه به والدین برای داشتن یک 

خانوادۀ سالم ارایه می شود.

مقدمه��
یک جهان حادثه در پشت  نگاه  من و توست

لحظه ها گر نخروشند، گناه من و توست
ننشینیم و به دیوار سکون تکیه دهیم
در و دیوار در آینده گواه من و توست

بهمن رافعی

خانواده، نهادی است مقدس و بی بدیل که حیات و 
سعادت جامعه بشری وابسته به آن است. پرورش نسل 
آینده، انتقال میراث فرهنگی، پاســداری از ارزش ها، 
زبان آموزی و تأمین نیازهای جسمانی و روانی انسان از 
وظایف عمده خانواده به شمار می آید. بی شک، اساس 
سالمت جامعه وابسته به ســالمت خانواده هاست و 
سالمت روانی و جسمانی افراد جامعه تأمین نمی شود 
مگر آنكه خانواده هایی سالم، بانشاط، بالنده، متعادل و 

صالح داشته باشیم. 
اکثر مردم جهان، زندگی خانوادگی را به شكل های 
گوناگون تجربــه کرده اند و رویدادهــای خانوادگی را 
مهم ترین و ارزشــمندترین جنبــۀ زندگی خود معرفی 
می کنند. اکثــر ما در خانواده به دنیا می آییم و بیشــتر 
سال های کودکی و نوجوانی خود را، چه به اختیار و چه 
به اجبار، در خانواده مان سپری می کنیم و در خانواده با 

جهان هستی آشنا می شویم.
در پاسخ به پرسش هایی که در آغاز مقاله از نظر شما 
گذشت، باید گفته شود که خانواده، بر حسب تصادف 
و خودبه خود سالم یا ناسالم نمی شود، بلكه سالمت و 
نشاط خانواده، مدیون و مرهون میزان آگاهی، شناخت، 
تعهد، عملكرد و احساس مسئولیت تک تک اعضای 
آن، به ویژه زن و شوهر یا مادر و پدر و اعضای آن است.
در نگاه نخست باید یادآور شد که پژوهش و مطالعۀ 
علمی خانــواده در ایران در حوزه های روان شناســی، 
جامعه شناســی، اقتصــاد و حقــوق و به بیان دیگــر 
خانواده شناسی به عنوان یک رشتۀ علمی و دانشگاهی 
در آغاز راه خود است. بدون تردید داشتن خانواده های 
سالم به مثابه دغدغه ای دائمی برای رسیدن به جامعه ای 
ســالم و متعالی از جمله نگرانی های همۀ متخصصان 
تعلیم و تربیت، روان شناسان، مشاوران، برنامه ریزان، 

کارشناسان، معلمان و مربیان است. 
بدون تردید، الزمۀ داشــتن جامعۀ ســالم، داشتن 
خانواده های ســالم اســت و این خانواده های ســالم 
هستند که شهروندان سالم به جامعه تحویل می دهند. 

ويژگی
موفق خانواده 
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در این راستا باید یادآوری کرد که خانواده هم یک نهاد 
آموزشی اســت و هم خود به آموزش نیاز دارد. به زبان 
ســاده، خانواده نهادی اســت که حداقل از یک زوج 
)زن و شوهر( تشكیل شده که به طور رسمی و شرعی 
با یكدیگر ازدواج کرده اند و در خانه ای به طور مشترک 
کنار هم زندگی می کنند. در خانواده، مســئولیت ها و 
وظایف میان اعضای آن تقسیم شده و اعضا با همفكری 
و همدلی و همكاری یكدیگــر به انجام وظایف خود 
می پردازند. در این شــرایط ضــرورت دارد هر یک از 
زوجین به نقش ها و وظایف خود آگاهی داشته باشند و 

آموزش های الزم را دریافت و به آنها عمل کنند.
داشــتن یک خانوادۀ ســالم و موفق، خواست هر 
زن و شــوهر و یا هر مادر و پدر آگاه و مســئول است. 
خانوادۀ سالم، خانواده ای است که به نیازهای همه جانبه 
اعضای خود در گستره حیات توجه دارد و سعی می کند 
به انتظارها و نیازهای همســر و کودکان به شیوه های 
درست پاسخ دهد. همچنین خانواده سالم، خانواده ای 
است که به آموزش همه جانبۀ اعضای خود می پردازد و 
در اندیشــۀ مناسب سازی محیط خانوادگی و پرورش 
انســان های رشید است. انســان های رشید، کسانی 
هستند که در تمام ابعاد وجودی رشد یافته اند و در حد 
وســع و توان خود به رشد متوازن نایل شده اند. بدیهی 
است برای نائل شدن به رشد متوازن، توجه به نیازهای 
همه جانبــه و آموزش همه جانبه )آموزش شــناختی، 
آموزش اجتماعــی و آموزش هیجانی( ضرورت دارد. 
بنابراین، در این مقاله تالش شده است به اختصار هفتاد 
ویژگی یک خانوادۀ سالم و موفق، شناسایی، معرفی و 

فهرست شود.

هدف های شــناخت ویژگی های یک خانوادۀ سالم 
عبارتند از:

 ارتقای سطح آگاهی و عملكرد زن و شوهر یا مادر و 
پدر دربارۀ نقش ها و وظایف یک خانوادۀ سالم 

تالش برای سالم ســازی و به سازی محیط زندگی 
فردی، خانوادگی و اجتماعی

 تالش بــرای آگاهــی از کم و کیــف و چگونگی 
شكل گیری رفتار در یک خانوادۀ سالم 

 تــالش بــرای آگاهــی از ریشــه ها و علت های 
ناهنجاری های رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان

 تالش برای چاره جویی، درمان،  اصالح و  پیشگیری 
از  بروز آسیب ها و  نابسامانی های رفتاری، اجتماعی و 

اخالقی
تالش برای پیشــگیری از طالق و به وجود آمدن 

آسیب ها و مشاجره های خانوادگی

اكنون توصیه می شود چند لحظه به ارزیابی خانوادۀ 
خود بپردازید:

الف- اگر خانوادۀ شما دارای ویژگی موردنظر است، 
مقابل آن عالمت مثبت )+( بگذارید.

ب- اگر خانوادۀ شــما فاقد ویژگی موردنظر است، 
مقابل آن عالمت منفی )-( بگذارید.

ج- درصورتی که خانوادۀ شما تا حدی دارای ویژگی 
موردنظر اســت، مقابل آن عالمت مثبت و منفی )+ -( 

بگذارید.

هفتاد ویژگی خانواده سالم و موفق��
رضایت می کننــد و از ازدواج با یكدیگر راضی 1 زن و شــوهر از ازدواج خود ابراز خرسندی و 

هستند.
خود را نسبت به یكدیگر ابراز و با عشق، زندگی 2 زن و شــوهر یكدیگر را دوست دارند و محبت 

می کنند.
رضایت بخش و امن برخوردارند.3 زن و شــوهر از یــک رابطۀ جنســی ســالم، 
خاطره های مثبت و خوشایند را مورد تأکید قرار 4 زن و شــوهر همواره محبت هــا و خوبی ها و 
می دهنــد و آنها را با آب و تاب تعریف می کنند و بر زبان 

می آورند.
عملی که موجب رنجش یا کدورت شود و دوام 5 زن و شــوهر تالش می کنند از هرگونه حرف یا 
و بقــای خانــواده را تهدیــد کنــد، اجتنــاب کنند و 

به حساسیت های مثبت و منفی یكدیگر توجه دارند.
تصمیم گیری ها به یكدیگر کمک می کنند.6 زن و شــوهر، با هــم تصمیم می گیرنــد و در 
دائمی و فعــال و باکیفیت دارند، فقط زیر یک 7 زن و شــوهر یا مادر و پدر در خانواده حضوری 

سقف به سر بردن مطرح نیست!
نســبت به فرزندان محبت غیرمشــروط ابراز 8 زن و شــوهر نســبت به یكدیگر و مادر و پدر 

می کنند. 
به بیان دیگر محبت خریدنی نیست و محبت زن و شوهر 
یــا مادر و پدر را با هیچ قیمتی نمی تــوان در جای دیگر 

به دست آورد.
رضایت می کنند و خداوند را شاکر هستند.9 مادر و پدر به وجود فرزندان خود ابراز افتخار و 

10 مادر و پدر در حق فرزندان خود دعا می کنند.
باید به فرزندان یاد داد و یاد گرفت.11 مادر و پدر، بر این باور هستند که همۀ رفتارها را 
آنان مسئولیت می پذیرند.12 مادر و پدر، به فرزندان، مســئولیت می دهند و 
درونی و تشویق استفاده می کنند و به آنان انگیزه 13 مادر و پدر، برای تربیت فرزندان از انگیزه های 

می دهند.
می دهند و مراقب سالمت جسمانی و روانی آنان 14 مــادر و پدر به تعلیم و تربیت فرزندان خود بها 

هستند.
مســتقل تربیت کرده و از وابســته کردن آنان 15 مادر و پدر سعی می کنند فرزندان خود را افرادی 

خودداری نمایند.
توجه کرده و فرزندان خود را با یكدیگر مقایسه 16 مادر و پدر سعی می کنند به تفاوت های فردی 

نكنند.
17 مادر و پدر، نقش رهبری و راهنمایی دارند.

است.18 لحــن کالم مادر و پدر، دوســتانه و صمیمانه 
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تأثیرگــذاری، اقناعــی و تفاهم آمیز اســتفاده 19 مــادر و پدر، بــرای تربیت فرزنــدان از روش 
می کنند.

جلســه های آموزشی شــرکت  کرده، مطالعه 20 مــادر و پدر، برای تربیت فرزنــدان فعاالنه در 
می کنند، مشورت می کنند و به خودارزیابی می پردازند.

جلب کنند.21 پدر و مادر، سعی می کنند همكاری فرزندان را 
خود را تقویت  کنند.22 مادر و پدر سعی می کنند اعتمادبه نفس فرزندان 
رفتار کرده و از تبعیض اجتناب نمایند.23 مادر و پدر سعی می کنند میان فرزندان عادالنه 
نام خدا حاکم است.24 میان اعضای خانواده، فضای معنوی، یاد خدا و 
امنیت و آرامش می کنند.25 اعضــای خانواده، در کنار یكدیگر احســاس 
اســرار خانوادگی خود نزد دیگــران خودداری 26 اعضای خانواده، رازنگهدار هستند و از افشای 

می کنند.
و با احترام صحبت و رفتار می کنند.27 اعضای خانواده، با یكدیگر مؤدبانه، محبت آمیز 
 کرده و تالش می کنند تفاوت ها را بشناســند، 28 اعضای خانــواده، به تفاوت های فردی توجه 

بپذیرند و با آنها کنار بیایند.
وجود دارد و آنان با یكدیگر در تعامل هستند.29 میان اعضای خانواده روابط سالم و تفاهم آمیز 
می برند و فرصت هایی را برای با هم  بودن، بحث 30 اعضای خانواده از مصاحبت با یكدیگر لذت 

و گفت و گــوی آزاد و بدون واهمــه در نظر می گیرند و 
به حرف های یكدیگر فعاالنه گوش می دهند.

مشــارکت می کنند و حضوری فعــال دارند و 31 اعضــای خانــواده در بحث هــای خانوادگی 
احساس ها و اندیشــه ها و نگرانی های خود را به راحتی 

برای یكدیگر بیان می کنند.
حســاس هســتند و به یكدیگر انرژی مثبت 32 اعضای خانواده، نســبت به رفتــار یكدیگر 

می دهند.
یكی از اعضای خانواده دچار ناراحتی شــود، 33 اعضای خانواده، یار و یاور یكدیگر هستند و اگر 
علت را جویا می شوند و مشكل را با کمک یكدیگر حل 

می کنند.
اعضای خانواده نسبت به امور خانه و خانواده 34 میان اعضای خانواده، تقسیم کار وجود دارد و 

احساس مسئولیت می کنند.
احترام متقابل وجود دارد.35 میان اعضــای خانواده، اعتمــاد، صداقت و 
36 اعضای خانواده، به نظم و ترتیب معتقد هستند.

حاکم است.37 میان اعضای خانواده، گفت و گو و گفت وشنود 
روانی آنان پاسخ مناسب داده می شود و اعضا از 38 به نیازهای اعضای خانــواده، به ویژه نیازهای 

امنیت خاطر برخوردارند.
خانواده کنار یكدیگر احساس امنیت و آرامش 39 فضای خانواده گرم و صمیمی است و اعضای 

روانی می کنند.

به امید دعوت می کنند.40 اعضای خانواده، امیدوار هستند و یكدیگر را 
و  هســتند  آینده نگــر  خانــواده،  اعضــای  به موفقیت ها اشاره می کنند و افق های آینده را در 41 

نظر می گیرند.
توجه  کرده و اهمیت می دهند و معتقد هستند که 42 اعضای خانواده، به ارزش تالش و سخت کوشی 

نابرده  رنج، گنج میسر نمی شود.
امانت داری وجود دارد.43 میان اعضــای خانــواده،  اعتمــاد متقابل و 

44 اعضای خانواده، با نشاط و با روحیه هستند.
بیــكاری، بیماری، ورشكســتگی و مرگ ومیر 45 اعضای خانــواده، هنگام بروز بحــران، مانند 
به یكدیگر نزدیک و متحد می شوند تا با بحران پیش آمده 

مقابله کنند.
شرکت می کنند و سهیم هستند.46 اعضای خانواده، در غم ها و شادی های یكدیگر 
فضایل اخالقی حاکم اســت، مانند وفاداری، 47 میان اعضای خانــواده، ارزش ها، هنجارها و 

تعهد، خوش بینی، توکل و صبر.
و شــكرگزاری وجــود دارد و اعضای خانواده 48 میان اعضای خانواده، فضای قدردانی و تشكر 

برای زحمات یكدیگر ارزش قائل هستند.
وجود دارد.49 میان اعضای خانواده، فضای عفو و گذشــت 
اعضای خانواده در مقام شــناخت خوبی ها و 50 میان اعضای خانواده، مثبت نگری وجود دارد و 

زیبایی های یكدیگر هستند.
اســت و هر یک از اعضا به نوعی احســاس 51 میان اعضای خانواده، مسئولیت ها تقسیم  شده 
مســئولیت می کند و یک نفر به تنهایی بار مســئولیت 

خانواده را به عهده ندارد!
می برند و ابراز شادمانی می کنند.52 اعضای خانواده، از زندگی کردن کنار هم لذت 
می اندیشند و به آموزش یكدیگر کمک می کنند.53 اعضای خانواده، به رشــد همه جانبۀ یكدیگر 
توجه می کنند.54 اعضای خانواده، به نیازهای همه جانبه یكدیگر 
رفتارهای یكدیگر می پردازند.55 اعضای خانواده، گاهی به بررســی و ارزیابی  
عاطفی کمتر وجود دارد.56 در خانــوادۀ ســالم، ناهنجاری های رفتاری و 
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افراط وتفریط اجتناب می شود.57 در خانــوادۀ ســالم، اعتدال وجــود دارد و از 
دوست دارند و محبت خود را ابراز می کنند.58 در خانوادۀ ســالم، اعضای خانواده یكدیگر را 
ســعادت یكدیگر کمک می کنند و حســاس 59 در خانوادۀ سالم، اعضای خانواده به موفقیت و 

هستند.
به یكدیگر احترام می گذارنــد و برای یكدیگر 60 در خانــوادۀ ســالم، مــادر و پــدر و فرزندان 

ارزش قائل هستند.
هویت و اصالت می کنند.61 در خانوادۀ ســالم، اعضای خانواده احساس 
تشویق می کنند و امیدواری می دهند.62 در خانوادۀ سالم، اعضای خانواده، یكدیگر را 
هســتند و از فعالیت هــا و برنامه های یكدیگر 63 در خانوادۀ سالم، اعضای خانواده در دسترس 

اطالع دارند و پنهان کاری و مخفی کاری وجود ندارد!
احترام و دلسوزی حاکم است.64 میان اعضای خانواده، عشق، محبت، شفقت، 
و فعالیت های خانوادگــی یكدیگر را همراهی 65 اعضای خانواده، سعی می کنند در امور زندگی 

کنند.
در خانواده داشته باشند و از با هم بودن و کنار هم 66 اعضای خانواده، سعی می کنند حضوری فعال 

بودن لذت ببرند و آن را غنیمت بشمارند.
هنگام صبحانه، ناهار و شام با هم غذا بخورند، 67 اعضای خانواده، ســعی می کنند تا حد امكان 
به ویژه سر ساعت مشخص، در حالی که تلویزیون خاموش 

است با هم شام می خورند.
هنگام خرید کردن، مهمانی رفتن، مســافرت 68 اعضای خانواده، ســعی می کننــد یكدیگر را 
رفتن، پارک رفتن، سینما رفتن و ورزش کردن همراهی 

کنند.
به کتاب خواندن، مانند خواندن قرآن، خواندن 69 اعضای خانواده، سعی می کنند ساعت هایی را 

دیوان حافظ و شاهنامه خوانی اختصاص دهند.
و پدر، همدلی، همفكری، همكاری و هماهنگی 70 میان اعضای خانواده، به ویژه زن و شوهر یا مادر 

وجود دارد.

چند توصیه برای داشتن خانواده سالم��
ســعی کنید در صورت امكان، ماهی یک بار یا 
سالی یک بار با اعضای خانواده در بیرون از خانه و 

در رستوران غذا بخورید.

سعی کنید با همسر و فرزندان خود به دیدار اقوام 
و آشنایان بروید )صلۀ رحم(.

سعی کنید همراه اعضای خانوادۀ خود در مراسم 
مذهبی شرکت کنید، )مانند دعای کمیل و زیارت 
عاشــورا( و با همســر و فرزندان خود به مسجد 

بروید.
سعی کنید همراه اعضای خانواده برای یادگیری 
مهارتی جدید و یــا موضوعی نو، در کالس هایی، 
مانند زبان خارجی، موســیقی، خط، کاردستی و 

نظایر آن شرکت کنید.
ســعی کنید دربارۀ امور موردعالقۀ همســر و 
فرزندان صحبت کنید. همســری کــه برای زن یا 
شــوهرش یا فرزندانش صحبــت می کند به این 

معناست که برای آنان ارزش قائل است.
سعی کنید با مدرسۀ فرزندتان در تماس باشید، 
با مدیر، معلمان و مشاوران مدرسۀ فرزندتان ارتباط 
مطلوبی برقرار کنید و درباره امور مدرسه با فرزندتان 
صحبت کنید و در جلســۀ انجمــن اولیا و مربیان 

شرکت کنید.
ســعی کنید همراه اعضای خانواده از شخصی 
که بیمار است، عیادت کنید و به خانواده های فقیر 

کمک نمایید و با سعدی هم صدا شوید:
من از بینوایی نیــم روی زرد/ غم بینوایان رخم 

زرد کرد
سعی کنید اجازه ندهید اقوام نزدیک، مانند پدر، 
مادر، خواهر و برادر در امور زندگی شــما دخالت 

کنند و به جای شما تصمیم بگیرند.
سعی کنید استقالل خانوادۀ خود را حفظ کنید 
و از بیرون از خانواده هدایت یا کنترل نشــوید و در 
امور خانوادگی مانند، رفتن به مهمانی، خرید کردن 
و تفریح کردن، با همســر و فرزند یا فرزندان خود 

مشورت کنید و آنگاه تصمیم بگیرید1.

سخن پایانی��
خانوادۀ سالم و موفق، خانواده ای است که اعضای آن 
به اصول اخالقی، الهی و معنوی مقید و متعهد هستند و 
همواره خداوند ســبحان را ناظر و حاضر بر اعمال خود 
می داننــد. در چنین خانواده ای یک قلب در ســینۀ همۀ 
اعضای آن می تپــد و همۀ اعضا تالش می کنند با ایمان، 
امنیت، آرامــش، صلح و صفا در کنار هم و با هم زندگی 
کنند و از زندگی خود لذت ببرند. با نگاهی به ویژگی های 
خانوادۀ سالم که ذکر شد، باید با صراحت گفت که گل ها، 
مشكلی ندارند، باغبان ها ِاشكال دارند )به پژوه، 1396(. 
به بیان دیگر این رهبران خانواده )باغبان ها( هستند که در 
کانون خانواده )باغ(، فرزندان ســالم و با نشاط )گل ها( 
را تعلیم می دهند و تربیت می کنند. بنابراین اگر بخواهیم 
سالمت و شادابی گل ها )فرزندان( حفظ شود، باید آگاهی 
و شناخت باغبان ها )مادران و پدران( افزایش یابد و اولیا و 

مربیان، خود الگوهای صالح و شایسته ای باشند.
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