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پاسخ سوال با خودکار آبی یا مشکی نوشته شود

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید)3(.
-1رابطه موفق ما با دیگران وابسته به شناخت صحیح ما از  .................و  .....................است.
 -2مهم ترین عامل در برقراری رابطه موفق با دیگران  ..................است.
 -3بسیاری از دانشمندان خانواده را  .................به هم پیوسته می دانند که عملکرد هر بخش آن ،عملکرد بخش
های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد.
-4مبنای بسیاری از روابط انسانی  ................است.
 .............................. -5معموالً به طور نسبتاً ناگهانی شکل می گیرد و مراحل و سطوح رابطه در آن طی نمی شود.
 -6نگرش ما نسبت به زندگی بعد از ازدواج  .....................می شود.
به سواالت زیر پاسخ دهید.
 -7منظور از صمیمیت چیست؟ توضیح دهید)1(.
 -8خودشناسی چه تاثیری بر روابط انسانی دارد؟()1
 -9ارزش چیست؟ مثال بزنید)1(.

 -11نقش چیست؟ ()1
 -11نقش فشارهای اجتماعی در تصمیم گیری احساسی را بنویسید)1(.
 -12انواع تصمیم گیری را نام ببرید .به طور خالصه توضیح دهید)1/5(.
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سواالت درس مدیریت خانواده و سبک زندگی
 -13شیفتگی چیست؟()1
 -14منظور از «حفاظت از گوهر وجود» چیست؟ ()1
 -15رابطه امن و پایدار را با رابطه ناامن و ناپایدار مقایسه کنید)1( .
 -16ازدواج چگونه باعث مقبولیت اجتماعی و خانوادگی می شود؟ ()1/5

 -17سه مورد از فواید ازدواج از نظر اسالم را بنویسید)1/5( .

 -18سه نمونه از دلیل های نادرست ازدواج در دیدگاه ساده انگارانه را بنویسید)1/5( .

-19سه مورد از نشانه های داشتن شایستگی عاطفی – اجتماعی را بنویسید)1/5( .

 -21آیا شایستگی های الزم برای ازدواج برای همه باید در باالترین سطح باشد؟()1/5

پیروز و سربلند باشید

صفحه دوم
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مدیریت خانواده و سبک زندگی – پیشنهادی نوبت اول (دیماه)

 -1خود و دیگران
 -2شناخت خود
 -3نظامی
 -4انتخاب
 -5شیفتگی
 -6عمیق تر
به سواالت زیر پاسخ دهید.
 -7به سطح باالتری از دوستی که در آن همدلی بیشتری جریان دارد و طرفین احساس محبت ،عالقه و اطمینان زیادی به
هم دارند ،صمیمیت می گویند .در این سطح نوعی هماهنگی درونی از جنبه شخصیتی ،اخالقی و عاطفی بین طرفین
رابطه ایجاد می شود و روابط دو طرف در حوزه های گوناگون گسترش پیدا می کند .ویژگی مهم این رابطه ،اعتماد باال و
چند جانبه طرفین به یکدیگر است.
 -8الف) آگاهی از هیجان ها و عواطف خود و توانایی مدیریت آنها
ب) آگاهی از نیازها و ارزش ها و داشته های خود
ج) توانایی فهم تفاوت های بین فردی و درک و پذیرش دیگران
 -9ارزش ها چارچوب های فکری ،اعتقادات و باورهایی هستند که به شکل گیری و جهت دهی رفتارهای فرد منجر می
شوند .از این تعریف پیداست که ارزش ها نقش مهمی در زندگی کنونی و هدف های آینده افراد ایفا می کنند .ارزش یعنی
خوب و بد ،زشت و زیبا ،مطلوب و نامطلوب دانستن امور و ...
 -11نقش چارچوبی است که انسان بر اساس آن طرز تفکر و رفتارش را با دیگران شکل می دهد .هر فرد در زندگی برای
خودش و دیگران ،به تناسب موقعیت های متفاوت ،نقش هایی تعریف می کند و وظیفه ها و مسئولیت های خود و
انتظاراتش از دیگران را بر اساس آن مشخص می کند.
 -11فشارهای اجتماعی از عوامل تشدید تصمیم های احساسی هستند .معموال در دوره نوجوانی ،نگرش ها ،اصول و ارزش
های اطرافیان به و یژه دوستان فرد ،نقش مهمی در تصمیمات او ایفا می کنند .بسیار پیش می آید که فردی با اینکه به
درست بودن کاری اعتقاد ندارد ،اما چون دوستانش او را مسخره می کنند و با الفاظی مثل ترسو ،بزدل ،یا بچه مثبت
تحقیرش می کنند وادار به انجام آن کار می شود .در اینجا احساسات او تحریک می شود و بر منطق و عقل او غلبه
میکند.
 -12تصمیم گیری احساسی و عاطفی  :فرد تنها بر اساس احساسات ،عواطف و هیجانات خود نسبت به موقعیت تصمیم
گیری می کند ،درحالی که استفاده از استدالل ،تجزیه و تحلیل مسئله و ارزیابی عواقب آن را مورد توجه قرار نمیدهد.
تصمیم گیری صرفاً منطقی  :این نوع تصمیم گیری ،به شیوه صرفاً حسابگرانه انجام می شود .در این نوع فرد بدون توجه
کافی به احساسات خود و دیگران ،به صورتی خشک و تنها با استدالل حسابگرانه و مبتنی بر منافع تصمیم میگیرد.
تصمیم گیری عاقالنه  :تصمیم گیری عاقالنه ،بهترین شیوه تصمیم گیری ،ترکیب دو ساز و کار تصمیم گیری در وجود ما
و توجه به هر دو حوزه منطق و احساس است که به تصمیم گیری عاقالنه و آگاهانه منجر خواهد شد.
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 -13در پاسخ به نیاز به دلبستگی ،گونه ای از روابط هم وجود دارند که بر مبنای پاسخ فوری و حساب نشده به نیاز شدید
دلبستگی عاطفی شکل می گیرند که به آن شیفتگی گفته می شود .شیفتگی احساس نیاز شدید و کنترل نشده به ارتباط
داشتن و بودن در کنار فرد دیگری است ،به حدی که دوری و جدایی از او را حتی هنگام ضرورت برایمان غیرممکن و
غیرقابل تحمل می سازد .ما در این حالت عمیقاً احساس می کنیم که بدون دیگری نمی توانیم به زندگی خود ادامه دهیم.
به شدت مجذوب ویژگی های وی و از عیب های او غافل می شویم.
 -14پاکی و عفاف ،گوهر ارزشمندی است که در وجود هرکس به امانت گذاشته شده است .اگر در حفاظت از این گوهر و
به سالمت گذراندن آن از میان تالطم ها و طغیان های احساسی در نوجوانی و جوانی موفق باشیم ،مهمترین و بهترین
سرمایه را برای زندگی آینده خود فراهم کرده ایم.
 -15رابطه امن و پایدار  :اعتماد متقابل  ،عاقبت اندیشی ،تعهد و پایداری ،برابری و تناسب طرفین و....
رابطه ناامن و ناپایدار :بی اعتمادی نسبت به یکدیگر ،آینده مبهم ،اضطراب از طرد شدن ،نبود تناسب از نظر خانوادگی،
اعتقادی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
 -16پس از ازدواج افراد با پذیرفتن نقش های جدید ،تشکیل دادن یک خانواده مستقل و قبول مسئولیت های متفاوت،
نگرش های عمیق تر و ظرفیت های جدیدتری در زندگی پیدا می کنند .بر این اساس ،جامعه نیز چون عموم افراد متاهل
را متعهدتر و مسئولیت پذیرتر به شمار می آورد ،جایگاه ویژه ای برای آنان قائل است.
-17
 گشایش درهای رحمت الهی– ازدیاد روزی
– کسب رضای خدا و پیروی از سنت پیامبران
– گسترش و تکامل نسل توحیدی
– حفظ دین
– حفظ پاکدامنی و خویشتن داری
– رشد معنوی و مادی
– دستیابی به آرامش روحی و روانی
-18
 .1خانواده ام مرا درک نمی کنند ،حرف مرا نمی فهمند ،باید هرطور شده ازدواج کنم ،حتماً همسرم مرا درک خواهد کرد
 .2کسی را دوست دارم که در شرایط سختی است .میخواهم با او ازدواج کنم تا او را نجات دهم.
 .3اطرافیان مرا تحت فشار قرار می دهند که باید ازدواج کنی تا درست شوی و ...
 -19نداشتن وابستگی بیش از حد به والدین ،پذیرفته شدن و داشتن مقبولیت نسبی نزد اطرافیان ،داشتن انتظارات
معقول و متناسب از دیگران ،قدرت همدلی و درک احساسات دیگران و...
 -21این شایستگی ها در سطوح و مراتب متفاوت وجود دارند .منظور این نیست که هرکس می خواهد ازدواج کند باید از
همه این شایستگی ها در سطح باالیی برخوردار باشد .بلکه منظور این است که فرد باید به فکر ایجاد و پرورش این
شایستگی ها در خود باشد .یا اگر در بخشی ضعف جدی دارد ،آن را برطرف کند.
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