مقايسة ويژگيهاي

خانـوادة سالم

و

خانوادة ناسالم
دکتر احمد بهپژوه -دانشيار روانشناسي دانشگاه تهران

يک جهان حادثه در پشت نگاه من و توست

لحظهها گر نخروشـند ،گناه من و تـوست

ننـشينيم و به ديـوار سکـون تکيـه دهيم
در و ديوار در آينـده گـواه من و توسـت

بهمن رافعی

چکيده
خانواده ،نهادي است مقدس و بيبديل که حيات و سعادت جامعة
بشري وابسته به آن است .پرورش نسل آينده ،انتقال ميراث فرهنگي،
پاس��داري از ارزشها ،زبانآموزي و تأمين نيازهاي جسماني و رواني
انسان از وظايف عمدة خانواده به شمار ميآيد .بيشک ،اساس سالمت
جامعه وابس��ته به سالمت خانوادههاست و سالمت رواني و جسماني
افراد جامعه تأمين نميش��ود مگر آن که خانوادههايي متعالي ،سالم،
بالنده ،متعادل و صالح داشته باشيم.
اکثر مردم جهان ،زندگي خانوادگي را به شکلهاي گوناگون تجربه
کردهاند و رويدادهاي خانوادگي را مهمترين و ارزش��مندترين جنبه
زندگي خود معرفي ميکنند .اکثر ما در خانواده به دنيا ميآئيم و بيشتر
سالهاي کودکي و نوجواني خود را ،چه به اختيار و چه به اجبار ،در
خانوادهمان سپري ميکنيم و در خانواده با جهان هستي آشنا ميشويم.
ب��دون ترديد اعضاي خانواده (زن و ش��وهر ،پدر و م��ادر و فرزند يا
فرزن��دان و پدر بزرگها و مادر بزرگها) به آم��وزش نياز دارند ،زيرا که
انس��ان تمام رفتارها را ياد ميگيرد ،پس بايد همه رفتارها را در مراحل
گوناگون زندگي به او آموزش داد .اکنون در هزارة س��وم ميالدی و عصر
جهاني شدن ،شاهد خانوادههای سالم و ناسالم هستيم .در اين مقاله ،پس
از طرح چند س��ئوال مهم و بيان مقدمهای کوتاه دربارة نقش و اهميت
خانواده ،ويژگیهای خانوادة سالم با ويژگیهای خانوادة ناسالم مقایسه
میشود .آنگاه به دو اصل مهم حاکم در يک خانوادة سالم اشاره می شود.
چند سئوال

 éآيا ميخواهيد خانوادة سالم و با نشاطي داشته باشيد؟
 éآيا ميخواهيد فرزندان صالح و سالمي داشته باشيد؟

 éآيا ميخواهيد فرزندان خود را خوب تربيت کنيد ولی نميدانيد
چگونه و چطور؟
 éآيا شما به عنوان پدر يا مادر به نقشها ،مسئوليتها و وظايف
خود آشنايي داريد؟
éآياهيچگاهازخودپرسيدهايدکهآيامنخودالگويشايستهايهستم؟
 éآي��ا ب��راي تعليم و تربي��ت فرزندان خود به ان��دازة کافي وقت
ميگذاريد و احساس تعهد و وظيفه ميکنيد؟
 éآيا ش��ما به تغيي��رات رفتاري و رواني همس��ر و فرزندان خود
حساس هستيد؟
 éآيا در مواقع خاص ،مانند بيماري همسر ،با همسرتان همدردي
ميکنيد؟
 éآي��ا درامورخير ،عيادت بيمار و دس��تگيري از فقرا با اعضاي
خانوادهتان مشارکتميکنيد؟
 éآي��ا ميدانيد چطور ميتوان در خانواده ،فضاي صميمي و انس
و الفت به وجود آورد؟
 éآيا ميدانيد چطور ميشود که عشق به نفرت تبديل ميشود؟
 éآيا دوستان فرزند خود را ميشناسيد و با آنها ارتباط داريد؟
 éآيا زندگي خانوادگي شما با برنامه و متنوع است و اوقات فراغت
خود را همراه اعضاي خانواده صرف ميکنيد؟
 éآيا میدانيد يک خانوادة سالم چه مشخصات و ويژگیهايی دارد؟
 éآيا میدانيد چگونه میشود سالمت و استحکام خانواده را حفظ کرد؟
مقدمه
پاس��خ پرسشهايی که از نظر شما گذشت ،اين است که خانواده،
برحسب تصادف و خود به خود سالم يا ناسالم نمیشود ،بلکه سالمت
و نش��اط خانواده ،مديون و مرهون احس��اس مس��ئوليت و آموزش
مستمر اعضای آن ،بهويژه زن و شوهر و يا پدر و مادر است.
در نگاه نخس��ت بايد يادآور شد که پژوهش و مطالعة علمي خانواده
در ايران در حوزههای روانشناسی ،جامعهشناسی ،اقتصاد و حقوق ،و به
بيان ديگر خانوادهشناسی به عنوان يک رشتة علمي و دانشگاهي در آغاز
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راه خود است .بدون ترديد داشتن خانوادههای سالم به مثابه دغدغهاي
دائمي براي رسيدن به جامعهاي سالم و متعالي از جمله نگرانيهاي همة
مسئوالن ،برنامهريزان ،مديران ،کارشناسان ،معلمان و مربيان است.
بدون ترديد ،الزمه داشتن جامعة سالم ،داشتن خانوادههاي سالم
اس��ت و اين خانوادههاي سالم هستند که شهروندان سالم به جامعه
تحويل ميدهند .در اين راستا خانواده هم يک نهاد آموزشي است و
هم خود به آموزش نياز دارد .به زبان س��اده ،خانواده نهادي است که
حداقل از يک زوج (زن و ش��وهر) تش��کيل شده که بهطور رسمي و
ش��رعي با يکديگر ازدواج کردهاند و در خانهاي بهطور مشترک کنار
هم زندگي ميکنند .در خانواده ،مس��ئوليتها و وظايف ميان اعضا،
تقس��يم شده و زن و شوهر با همفکري و همدلي و همکاري يکديگر
به انجام وظايف خود ميپردازند .در اين شرايط ضرورت دارد هر يک
از زوجين به نقشها و وظايف خود آگاهي داشته باشند ،آموزشهاي
الزم را دريافت و به آنها عمل کنند.
داش��تن يک خانوادة س��الم و موفق ،خواست هر زن و شوهر و يا
هر پدر و مادر آگاه و مس��ئولی است .ازاينرو ،ضرورت دارد بر اساس
«تعرف االش��يا به اضداده��ا» و يا اين حکايت که لقم��ان را گفتند:
ادب از ک��ه آموخت��ی؟ گفت :از بیادبان! هر چه از ايش��ان در نظرم
ناپسند آمدی از فعل آن احتراز کردمی (گلستان سعدی ،باب دوم)،
ويژگیهای يک خانوادة سالم در مقايسه با يک خانواده ناسالم ترسيم
و شناخته شود و مورد بررسی قرار گيرد.
هدف از شناخت ويژگیهای يک خانواده سالم عبارت است از:
 éارتقاي س��طح آگاهي اعضاي خان��واده درباره نقشها و وظايف
يک خانواده سالم
 éتالش براي آگاهي از کم و کيف و چگونگي ش��کلگيري رفتار
در يک خانواده سالم
 éتالش براي آگاهي از ريشهها و علتهاي ناهنجاريهاي رفتاري
و عاطفي کودکان و نوجوانان

 éت�لاش براي چارهجوي��ي ،درمان،اصالح وپيش��گيري ازبروز
آسيبها ونابسامانيهای رفتاری ،اجتماعی و اخالقی
 éتالش برای پيش��گيري از طالق و به وجود آمدن آس��يبها و
مشاجره های خانوادگي
 éتالش برای بهسازي محيط زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي
باور ما اين اس��ت که چنانچه زنان ،ش��وهران ،پدران و مادران در
گسترة حيات و در چرخة زندگی خانوادگی ،با ويژگیهای يک خانواده
سالم و با نيازها و انتظارها يکديگر و فرزندان آشنا شوند ،به طور قطع
در تحقق يک خانواده س��الم و ايفاي نقشها و مس��ئوليتهاي خود
بيش از پيش موفقتر و توانمندتر خواهند بود و در نتيجه دستيابي به
خانوادههاي متعالي آسانتر ميشود .به عبارت دیگر ،باور ما اين است
که حکيم ابوالقاسم فردوسی به نيکی گفته است که« :توانا بود هر که
دانا بود ».در اين باره حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده است« :کسي
ک��ه بدون بصيرت ،اقدام به عملي کند ،مانند پويندهاي اس��ت که به
1
بيراهه ميرود ،هر قدر سريعتر حرکت کند ،از هدف دورتر ميشود».
بيائيد باور کنيم که چه بخواهيم و چه نخواهيم ما مسئول رشد
و تعال��ي خود و خانواده خود و تعليم و تربيت فرزند يا فرزندان خود
هستيم و اگر خود را و همسرمان را و فرزند يا فرزندانمان را بهخوبي
بشناس��يم و دانش و آگاهي الزم را کس��ب کنيم ،ب��ه احتمال قوي
خواهيمتوانست به درستي زندگي کنيم و سعادتمند شويم ،انشااهلل.
بنابراين ،در اين مقاله تالش ش��ده است به اختصار ويژگیهای يک
خانوادة س��الم در مقايس��ه با يک خانواده ناسالم معرفی و بررسی شود.
مانند برقراری رابطة انسانی و عاطفی با همسر و اعضای خانواده ،شناخت،
پذيرش و کنار آمدن با تفاوتهای فردی ،حاکميت معنويت ،صداقت و
اخالص ،اعتدال و ميانهروی در خانواده ،تقس��يم کار در خانواده ،رضايت
زناش��ويی و نظاير آن که در جدول ذیل به آنها اش��اره ش��ده اس��ت.

جدول برخی از ويژگيهاي خانوادة سالم در مقايسه با ويژگيهاي خانوادة ناسالم

ويژگيهاي خانوادة سالم:
در يک خانوادة سالم...

ويژگيهاي خانوادة ناسالم:
در يک خانوادة ناسالم...

 -1اعضای خانواده ،با يکديگر رابطهای ندارند و هر کس سرش توی الک
 -1ميان اعضاي خانواده روابط س��الم و تفاهمآميز وجود دارد و آنان با
خودش است و مانند چند «روبات» کنار هم زندگی میکنند!
يکديگر در تعامل هستند.
 -2اعض��اي خان��واده ،کمتر يکديگر را مالقات میکنن��د و در خانواده
 -2اعضاي خانواده از مصاحبت يکديگر لذت ميبرند و فرصتهايي را
توشنود وجود ندارد و اعضا ،يکديگر را تحقير و سرزنش ميکنند!
توگوي آزاد و بدون واهمه در نظر ميگيرند و فضای گف 
براي با همبودن ،بحث و گف 
به حرفهاي يکديگر فعاالنه گوش ميدهند.
 -3اعضای خانواده ،زن ،شوهر و فرزندان از يکديگر نفرت دارند و دائماً
 -3اعضاي خانواده در بحثهاي خانوادگي مشارکت ميکنند و حضوري
فعال دارند و احساسها و انديشهها و نگرانيهاي خود را بهراحتي بيان ميکنند .از يکديگر عيبجويي ميکنند و در حال مشاجره و بگوومگو هستند!
 -4اعض��اي خانواده ،نس��بت به رفتار يکديگر بیتفاوت هس��تند و در
 -4اعضای خانواد ،زن ،شوهر و فرزندان نسبت به رفتار يکديگر حساس
فضای خانه يأس و بدبينی حاکم است!
هستند و به يکديگر انرژی مثبت میدهند.
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جدول برخی از ويژگيهاي خانوادة سالم در مقايسه با ويژگيهاي خانوادة ناسالم

ويژگيهاي خانوادة سالم:
در يک خانوادة سالم...

ويژگيهاي خانوادة ناسالم:
در يک خانوادة ناسالم...

 -5اگر يکي از اعضاي خانواده دچار ناراحتي شود ،اعضاي خانواده نسبت
 -5اگ��ر يکي از اعض��اي خانواده دچار ناراحتي ش��ود ،عل��ت را جويا
به هم کمتوجه و يا بیتوجه هستند و رابطة آنها سرد و خشک است!
ميشوند و مشکل را با کمک يکديگر حل ميکنند.
 -6اعضاي خانواده ،نس��بت به امور خانه و خانواده بیتفاوت هستند و
 -6ميان اعضای خانواده ،تقسيم کار وجود دارد و اعضاي خانواده نسبت
احساس مسئوليت نميکنند!
به امور خانه و خانواده احساس مسئوليت ميکنند.
 -7ميان اعضای خانواده ،اعتماد ،صداقت و احترام متقابل وجود دارد.

-7مياناعضايخانواده،پنهانکاري،فريبکاريوعدمصداقتحاکماست!

 -8زن و ش��وهر با يکديگر رابطة جنس��ی ندارند و يا از رابطة جنس��ي
 -8زن و ش��وهر از ي��ک رابطة جنس��ي س��الم ،رضايتبخ��ش و امن
خود رضايت ندارند!
برخوردارند.
 -9مي��ان اعضاي خانواده ،بهويژه زن وش��وهر يا پ��در و مادر ،همدلي،
همفکري ،همکاري و هماهنگي وجود دارد.

 -9ميان اعضای خانواد ،جدايی ،تفرقه و تضاد حاکم است!

 -10اعض��ای خانواده ،با يکديگ��ر آمرانه ،پرخاش��گرانه و توهينآميز
 -10اعضای خانواده ،با يکديگر مؤدبانه ،محبتآميز و با احترام صحبت
برخورد و رفتار میکنند!
و رفتار ميکنند.
 -11پدر و مادر و يا يکی از آنها بهدلیل اش��تغال بیش از حد حضور
 -11پدر و مادر حضوري دائمي ،فعال و باکيفيت دارند و فقط زير يک
ندارند و قابلدسترس نيستند!
سقف بهسر بردن مطرح نيست.
 -12ب��ه نيازهاي اعضاي خانواده ،ب ه وي��ژه نيازهاي رواني آنان ،مانند
 -12ب��ه نيازهاي اعضاي خان��واده ،بهويژه نيازهاي رواني آنان پاس��خ
محبت و احترام ،توجه نميشود!
مناسب داده ميشود و اعضا از امنيت خاطر برخوردارند.
 -13فضای خانواده ،سرد و بیروح است و اعضاي خانواده کنار يکديگر
 -13فضاي خانواده گرم و صميمي است و اعضاي خانواده کنار يکديگر
احساس ناامني و عدم آرامش ميکنند!
احساس امنيت و آرامش رواني ميکنند.
 -14زن و ش��وهر نسبت به يکديگر و پدر و مادر نسبت به فرزندان محبت
 -14زن و شوهر نسبت به يکديگر و پدر و مادر نسبت به فرزندان محبت
غيرمشروط ميکنند .بهبيانديگر محبت خريدني نيست و محبت پدر و مادر مشروط ميکنند و سر يکديگر منت میگذارند .بهبيانديگر ،اعضای خانواده،
توجو میکنند!
محبت واقعی يا کاذب را در کانونهای ديگر جس 
را با هيچ قيمتي نميتوان در جاي ديگر به دست آورد.
 -15زن و ش��وهر از ازدواج با يکديگر ابراز پش��يماني ميکنند و عدم
 -15زن و ش��وهر از ازدواج خود ابراز خرس��ندی و رضايت ميکنند و
رضايت خود را در رفتار و گفتارشان بروز ميدهند!
راضي هستند.
 -16اعضاي خانواده اميدوار هستند و يکديگر را به اميد دعوت ميکنند.

 -16اعضاي خانواده مأيوس هستند و همواره آية يأس ميخوانند!

 -17اعضاي خانواده ،گذش��تهنگر هستند و شکستها را بزرگنمايی
 -17اعضاي خانواده ،آيندهنگر هستند و به موفقيتها اشاره ميکنند و
ميکنند و آينده را تيره و تار میبينند!
افقهای آينده را در نظر میگيرند.
 -18اعضاي خانواده ،به ش��انس ،اقبال ،سرنوشت و بخت اعتقاد دارند
 -18اعضاي خانواده ،به ارزش تالش و سختکوش��ي توجه ميکنند و
وتنپروری و تنبلی حاکم است!
اهميت ميدهند و معتقد هستند که نابرد ه رنج ،گنج ميسر نميشود.
 -19در ميان اعض��اي خانواده ،پنهانکاري ،عدم اعتماد و عد م رازداری
 -19در مي��ان اعضای خانواده ،اعتماد متقاب��ل ،امانتداري و رازداري
وجود دارد!
وجود دارد.
 -20زن و شوهر با عشق ،زندگي ميکنند.

 -20زن و شوهر با عشق ،بازي ميکنند!

 -21اعضای خانواده ،با نشاط و با روحيه هستند.

 -21اعضای خانواده ،خسته و بیحوصله هستند!

 -22پدر و مادر ،فرزندان را مانع خوشبختي و پيشرفت خود ميدانند
 -22پ��در و مادر به وجود فرزندان خود ابراز افتخار و رضايت ميکنند
و از داشتن فرزندان ابراز پشيمانی ميکنند!
و خداوند را شاکر هستند.
 -23پدر و مادر در حق فرزندان خود دعا ميکنند.

 -23پدر و مادر فرزندان خود را عاق و نفرين ميکنند و دشنام ميدهند!

 -24اعض��ای خان��واده ،هنگام بروز مش��کالت و مصيبته��ا ،در کنار
 -24هنگام بروز بحران ،مانند :بيکاري ،بيماري ،ورشکستگي و مرگومير
اعضای خانواده به يکديگر نزديک و متحد ميشوند تا با بحران مقابله کنند .همديگر نيستند و از هم حمايت نميکنند و احساس تنهايی میکنند!
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جدول برخی از ويژگيهاي خانوادة سالم در مقايسه با ويژگيهاي خانوادة ناسالم

ويژگيهاي خانوادة سالم:
در يک خانوادة سالم...

ويژگيهاي خانوادة ناسالم:
در يک خانوادة ناسالم...

 -25به غمها وش��اديهای يکديگر توج��ه ندارند و هر کس در دنيای
 -25اعضاي خانواده در غمها و ش��اديهاي يکديگر شرکت ميکنند و
خودش بهسر میبرد!
سهيم هستند.
 -26رذايل اخالقي حاکم است ،مانند :دروغ ،غيبت ،ناسپاسی ،خيانت،
 -26ارزشها و فضايل اخالقي حاکم اس��ت ،مانند :ش��رافت ،صداقت،
نفاق ،ريا و بدبيني!
وفاداري ،تعهد ،خوشبيني ،توکل و صبر.
 -27فضاي ناسپاس��ي و طلبکاری حاکم است و اعضای خانواده براي
 -27فضاي قدرداني و تشکر و شکرگزاري وجود دارد و اعضای خانواده
زحمات يکديگر ارزشي قايل نيستند!
براي زحمات يکديگر ارزش قائل هستند.
 -28زن و شوهر همواره با اعمال و گفتار خود يکديگر را آزار ميدهند،
 -28زن و ش��وهر تالش میکنند از هرگونه حرف يا عملي که موجب
رنجش يا کدورت شود و دوام و بقاي خانواده را تهديد کند ،اجتناب کنند سعی میکنند از يکديگر انتقام بگيرند و با عيبجويی ،ايجاد تنش کرده و
سالمت خانواده را تهديد ميکنند!
و به حساسيتهاي مثبت و منفي يکديگر توجه دارند.
 -29زن و شوهر و اعضاي خانواده با منفينگري به دنبال عيبجويي و
 -29مثبتنگري وجود دارد و اعضاي خانواده در مقام شناخت خوبيها
توجوي نکات منفي يکديگر هستند!
در جس 
و زيباييهاي يکديگر هستند.
 -30فض��اي انتقام و کينهجويي وج��ود دارد و اعضاي خانواده همواره
 -30فضاي عفو و گذش��ت وجود دارد و هم��واره محبتها و خوبيها
توجوی اشتباههای يکديگر هستند و خاطرههاي منفي را زنده و
و خاطرههای مثبت و خوش��ايند را مورد تأکيد ق��رار ميدهند و آنها را با در جس�� 
«کهنه قبالههاي» قديمي را مطرح ميکنند!
بوتاب تعريف ميکنند و برزبان ميآورند.
آ 
 -31پدر و مادر بر اين باور هستند که همة رفتارها را بايد ياد گرفت و ياد داد.

 -31پدر و مادر معتقد هستند که همة رفتارها ذاتي هستند!

 -32يک نفر تصمي��م ميگيرد و به اعضای خانواده تحميل میکند و
 -32اعض��ای خان��واده ،با ه��م تصميم میگيرند و ب��ه يکديگر کمک
بقيه اعضا بايد اطاعت و متابعت کنند!
ميکنند تا هر کس خود تصميم بگيرد.
 -33مس��ئوليتها ،فق��ط ب��ه عهدة پدر يا مادر اس��ت و ب��ه فرزندان،
 -33پ��در و مادر ،به فرزندان ،مس��ئوليت ميدهند و آنان مس��ئوليت
ميپذيرند .مس��ئوليتها بين اعضاي خانواده تقس��يم ميشود و هر يک از مس��ئوليت نميدهن��د .در نتيجه آنان مس��ئوليتي را نميپذيرند و تنبل و
مسئوليتناپذير بار ميآيند!
اعضا به نوعی احساس مسئوليت میکند.
 -34اعضای خانواده ،ابراز خستگی میکنند و از زندگی کردن با هم و
 -34اعض��ای خان��واده ،از زنده ماندن و زندگی ک��ردن کنار هم لذت
کنار هم بودن بیزار هستند!
میبرند و ابراز شادمانی میکنند.
 -35پدر و مادر ،برای تربيت فرزندان ،از فشارهاي خارجي و انگيزههاي
 -35پ��در و مادر ،ب��رای تربيت فرزندان به آنان انگي��زه میدهند و از
بيروني استفاده ميکنند!
انگيزههاي دروني و تشويق استفاده ميکنند.
اصول حاکم در يک خانوادة سالم

در اي��ن بخش برای نمونه به اختص��ار به دو اصل مهم در زندگی
خانوادههای سالم اشاره و تالش میشود برخی از ويژگیهای اينگونه
خانوادهها ترسيم شود.
اصل با هم بودن و همسرنوشتي

در خانوادة سالم به اصل با هم بودن و همسرنوشتي در خانواده و
مشارکت در امور زندگی خانوادگی توجه خاصی میشود ،برای مثال:
 éهمراه��ی با همس��ر و فرزندان در امور زندگ��ی و فعاليتهای
خانوادگ��ی و با ه��م صحبت کردن ،از مهمتري��ن دغدغههای فکري
اعضای خانوادة سالم است.
 éزن و ش��وهر ي��ا پ��در و م��ادر س��عی میکنند دلهايش��ان و
جسمهايش��ان در کن��ار يکديگر باش��د و از بودن در کنار همس��ر و
فرزندان لذت ببرند و آن را غنيمت بشمارند.
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توچهار ساعت چند
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند در بيس 
دقيقه يا چند ساعت را بهطور فعال با اعضاي خانواده خود در تعامل باشند.
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با اعضای خانواده غذا
بخورند ،بهويژه توصيه میش��ود اعضای خانواده س ِر ساعت مشخص،
در حالی که تلويزيون خاموش است با هم شام بخورند.
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همسر و فرزندان را در
خريد کردن همراهی کنند.
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همسر و فرزندان را در
پارک رفتن ،کوه رفتن ،سينما رفتن و ورزش کردن همراهی کنند.
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند با اعضاي خانواده کتاب
بخوانند ،مانند خواندن قرآن ،ديوان حافظ و شاهنامه.
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند در صورت امکان ماهي يکبار
يا سالي يکبار با اعضاي خانواده در بيرون از خانه و در رستوران غذا بخورند.
 éزن و ش��وهر يا پدر و مادر س��عی میکنند با هم و فرزندان به

ديدار اقوام و آشنايان بروند (صلة رحم).
 éزن و ش��وهر يا پدر و مادر س��عی میکنند با هم و فرزندان به
مس��جد بروند و در مراس��م عبادی ،مانند :ش��رکت در دعاي کميل،
زيارت عاشورا و زيارت عتبات شرکت کنند.
 éزن و ش��وهر يا پدر و مادر سعی میکنند با هم و با فرزندان به
مسافرت بروند (بهشت و جهنم با هم!).
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همراه اعضاي خانواده
در يادگيري موضوعي جديد ،ش��رکت در کالسي جديد ،مانند زبان
خارجی ،موسيقي ،خط ،کاردستي و نظاير آن شرکت کنند.
 éزن و ش��وهر يا پدر و مادر س��عی میکنند دربارة امور مورد عالقة
همس��ر و فرزندان صحبت کنند .همس��ري که براي زن يا شوهرش يا
فرزندانش صحبت ميکند به اين معناست که برای آنان ارزش قائل است.
 éپدر و مادر سعی میکنند با فرزند يا فرزندان خود بازي کنند.
 éپدر و مادر سعی میکنند با مدرسة فرزندشان در تماس باشند،
با معلمان يا دبيران فرزندشان ارتباط مطلوبی برقرار کنند و در جلسة
انجم��ن اوليا و مربيان ش��رکت نمايند .در ضمن پدر و مادر س��عی
میکنند دربارة امور مدرسه با فرزندان صحبت کنند.
زن و ش��وهر يا پدر و مادر در خانوادة سالم سعی میکنند همراه
اعضاي خانواده فضای معنوی ايجاد کنند و با هم به نيايش بپردازند.
 éزن و شوهر يا پدر و مادر سعی میکنند همراه اعضاي خانواده
از شخصي که بيمار است ،عيادت کنند و به خانوادههاي فقير کمک
نمايند و با سعدی همصدا میشوند و میگويند:
من از بينوايی نيم روی زرد

غم بينوايان رخم زرد کرد

اصل مستقل بودن و حفظ استقالل خانواده

در خانوادة س��الم به مستقل بودن و حفظ استقالل خانواده توجه
خاصی میشود ،برای مثال:
 éزن و ش��وهر و يا پدر ومادر ،بيرون از خانواده هدايت يا کنترل
نمیشوند و در امور خانوادگي مانند :رفتن به مهماني ،خريد کردن و
تفريح کردن ،خود با مشورت فرزندان تصميم ميگيرند.
 éزن و شوهر و يا پدر و مادر ،اجازه نميدهند برنامهها و تصميمهاي
خانوادگي تحت تأثير نظرات ديگران باشد (براي مثال تهيه مسکن).
 éزن و شوهر و يا پدر و مادر ،اجازه نميدهند اقوام نزديک ،مانند:
پدر ب��زرگ ،مادر بزرگ ،خواهر و برادر در امور زندگيش��ان دخالت
کنند و براي آنان و به جاي آنها تصميم بگيرند.
يک تصوير از يک خانوادة ناسالم

در اين بخش به اختصار ،سرنوش��ت ي��ک کودک در يک خانوادة
ناسالم ترسيم میشود:
 éبهروز در کودکي (سهسالگي) از پدرش کتک میخورد!
 éچرا؟ کنجکاوي ميکرد؟! فضولي ميکرد؟! شيطانيميکرد؟!
 éبهروز ،در پنج سالگي همچنان کتک ميخورد!
 éبهروز ،در هفت سالگي نيز کتک ميخورد!
 éچ��را؟ زيرا پدر و مادر حوصله نداش��تند ،پدر کارش زياد بود و

شبها دير به خانه میآمد.
 éپدر و مادر از ازدواجشان راضي نبودند و رابطة خوبی با هم نداشتند.
 éپدر و مادر مرتب با هم مشاجره و ستيزه داشتند.
 éدر نتيجه روابط پدر و مادر به جدايي ،قهر و طالق منجر شد.
 éپ��در ازدواج مجدد کرد و باز ه��م ازدواج آنان ناموفق و فضاي
خانواده ناامن بود.
 éنامادري ،بهروز را کتک ميزد!
 éپدر از ازدواج دوم هم ناراضي نبود.
 éپدر ،بعد از چندی معتاد شد.
 éبهروز درس نميخواند و از مدرسه فرار میکرد.
 éو سرانجام بهروز از مدرسه اخراج شد.
 éبهروز ،پس از مدتي با دوستان بد معاشرت داشت و دزدی میکرد.
 éو باالخره بهروز از کانون اصالح و تربيت سردرآورد!
سخن آخر

خانوادة س��الم يا خانوادة متعادل ،خانوادهای است که اعضای آن به
اصول اخالقی ،الهی و معنوی مقيد و متعهد هستند و همواره خداوند
سبحان را ناظر و حاضر بر اعمال خود میدانند .در چنين خانوادهای يک
قلب در سينة همة اعضای آن میتپد و همة اعضا تالش میکنند با ايمان،
امنيت ،آرامش ،صلح و صفا در کنار هم و با هم زندگی کنند و از زندگی
خود لذت ببرند .با نگاهی به ويژگیهای خانوادة سالم ،مالحظه میشود
که اين رهبران خانواده (باغبانها) هستند که در کانون خانواده (باغ)،
فرزندان سالم و با طراوت (گلها) را تعليم میدهند و تربيت میکنند .در
مقابل ،در خانوادة ناسالم ،بايد با صراحت گفت که گلها ،مشکلی ندارند،
باغبانها اشکال دارند (بهپژوه .)1386 ،بنابراين اگر بخواهيم سالمت و
ش��ادابی گلها حفظ شود ،بايد آگاهی و ش��ناخت باغبانها (پدرها و
مادرها) افزايش يابد و اوليا و مربيان خود الگوهای شايس��تهای باشند.
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