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مهارت های زندگی
مهارتهاي زندگي توانايي رواني و اجتماعي براي رفتار انطباقي و مؤثر هستند كه افراد را قادر مي سازد به طور مؤثر با مشكالت مقابله كند.
آموزش اين مهارت ها موجب ارتقاء رشد شخصي  ،اجتماعي محافظت ازحقوق انسانها و پيشگيري از مشكالت رواني اجتماعي ميشود.
مهارت هاي زندگي همان گونه كه مي توان از نام آن فهميد روش ها و مهارت اصلي و ضروري براي يك زندگي سالم و سازنده مي باشد
به عبارت ديگر اين مهارت ها مجموعه اي از توانايي ها هستند كه سبب سازگاري فرد با محيط خانواده و شكل گيري رفتارهاي مثبت و
مفيد هستند .مهارت هاي زندگي طيف وسيعي از توانايي ها هستند كه آموزش هر يك از آنها شخص را در مراحل مختلف زندگي ياري
خواهند داد تا با قدرت بيشتري در برابر مشكالت مقاومت نموده و قدرت سازگاري رفتار مثبت وكارآمد را افزايش مي دهد ،در نتيجه اين
توانايي ها فرد را قادر مي سازد تا مسئوليت نقش هاي اجتماعي خود را بپذيرد و بدون لطمه زدن به خود و ديگران با خواسته ها  ،انتظارات
و مشكالت روزانه به ويژه در روابط بين فردي با مشكل به نحو مؤثري روبرو شود و به اين ترتيب تحليل بنيادي اين مهارت ها نشان
مي دهد كه مي توان آنها را پايه فعاليت هاي مربوط به ارتقاي بهداشت رواني افراد جامعه قرار داد.

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي و مقدس ترين ،عظيم ترين و پايدارترين بستر تربيت و تندرستي انسان است .شكي نيست كه سالمت
جامعه به سالمت خانواده بستگي دارد .اهميت تاثير خانواده بر رشد فردي به قدري است كه تاكنون هيچ نهادي نتواسته است جاي آن را
بگيرد .خانواده اولين مدرسه تربيت كودك است كه طفل نگرش نسبت به خود مردم و زندگي را از آن مي آموزد .باتوجه به ايجاد تغييرات
عميق فرهنگي و تغيير در سبك و شيوه هاي زندگي بسياري از افراد در رويارويي با مسايل و مشكالت زندگي فاقد توانايي الزم و اساسي
هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مشكالت و مسايل روزمره زندگي آسيب پذير نموده است .سالمتي بخش اصلي يك زندگي پويا و
شاد است و آموزش مهارتهاي زندگي براي شاد زيستن افراد الزم و ضروري مي باشد .در واقع بسياري از مشكالت بهداشتي و اختالالت
رواني-عاطفي ريشه هاي رواني و اجتماعي دارند .به عنوان مثال در زمينه اعتياد و سوء مصرف مواد نشان داده است كه سه عامل مرتبط با
سوء مصرف مواد مخدر عبارتند از عزت نفس پايين ،ناتواني در بيان احساسات و فقدان مهارتهاي اجتماعي .امروزه با توجه به شتاب
تغييرات اجتماعي خانواده نيز تحت تاثير همين تغييرات دچار نوسان هاي متعدد گرديده است همچنين دسته بندي هاي مختلف ومهارت
هاي زندگي از مفاهيم واژه هاي تمدن امروزي است كه متخصصين فراواني مطالعه و آموزش مهارت هاي زندگي را پيشه خود ساخته اند و
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نياز جامعه به آموزش مهارت هاي زندگي بيش از پيش برهمگان آشكار گرديده است  ،خانواده سنگ بناي هر جامعه بزرگ انساني است كه
در استحكام روابط اجتماعي و رشد و تعالي همه جانبه يكايك اعضاي جامعه نقش بنيادين دارد بنابراين هر گونه تالش درجهت استوار
سازي و استحكام بنيان نهاد خانواده ،زمينه را براي رشد و سالمت جسم  ،روان ،ارزش هاي اخالقي و سعادت عمومي مردم يك جامعه
فراهم مي سازد .در جوامع امروزي به دليل جنگ ،سقوط ارزش هاي اخالقي و مذهبي ،كانون مستحكم خانواده در بسياري از جوامع
تضعيف گرديده است و در نهايت به انحطاط در آن جوامع منتهي شده است .به اين ترتيب اساس و ركن اصلي جامعه ،خانواده است و در
زمينه رشد و تندرستي و شكوفايي افراد جامعه تاثير فراوان دارد پس وظيفه مسئوالن هر جامعه سالم اين است كه با طرح برنامه هاي
عملي سازنده در جهت باال بردن آگاهي هاي فردي و اجتماعي به افراد در اين امر خطير كمك نمايند تا تدابير و امكانات بالقوه خود را به
كار گيرند.
انواع خانواده عبارتند از :
الف -خانواده بالنده
خانواده بالنده برتعاون و مشاركت بنا نهاده شده ،خانواده بالنده خانواده ايي است كه رفتار در آن شكل منطقي گرفته و همگرايي در خانواده
جايگزين واگرايي مي شود و نقش افراد متناسب با سن و سال و موقعيت اجتماعي تعيين مي گردد .دراين خانواده اعضا ء خانواده در عين
حال كه در كنار يگديگر زندگي كرده و بنا بر نياز با يگديگر تعامل مثبت برقرار مي كنند به موقع نيز استقالل شامل رفتار ،شناخت وعواطف
مي باشد و همچنين در اين الگو افراد خانواده در سطوح مختلف يگديگر راپذيرفته و در عين حال به فرديت هم احترام قائل اند اين پذيرش
و احترام موجب مي شود هم جمع و هم فرد از پويايي الزم براي استمرار يك زندگي معنادار برخوردار باشد.
ب-خانواده مداراگر
در اين خانواده اگر چه افراد در كنار هم زندگي مي كنند ولي ارتبا ط چنداني با هم ندارند در صورتي كه كارشناسان اجتماعي روابط در
خانواده را محور و اساس رفتارهاي افراد در جامعه مي دانند و ارتباط را به معني تعامل اجتماعي به كار برده اند و آن را منشاء فرهنگ و
عاملي در راه ارتقاي انساني دانسته و فقدانش را به معناي سكون نسبي در حيات انساني و مانعي در راه هر نوع تعالي اجتماعي ذكر كرده
اند .در واقع در خانواده مداراگر چون روابط متقابل وجود ندارد بر اساس تمامي تمايالت افراد تصميم گيري مي شود افراد خود مختارند و
والدين تسليم تصميم فرزندان خود هستند و همچنين ناكامي و محروميت براي فرزندان قابل تصور نيست و در نتيجه در چنين خانواده
هايي فرزنداني تربيت مي شوند كه افرادي خود بزرگ بين  ،كم ظرفيت ،نحيف و شكست پذير و تسليم در برابر گروه هاي بزهكار  ،ناتوان
در پذيرش مسؤليت هاي اجتماعي و از رشد عاطفي پاييني برخوردارند.
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ج-خانواده مستبد
ساختار روابط دراين گونه خانواده ها به صورت عمودي بوده وارتباط متقابل  ،نقشي در تصميم گيري هاي خانواده ندارد .افراد خانواده مطيع
احكام صادره از سلسله مراتب خانوادگي هستند و افراد اين خانواده جرات تصميم گيري  ،اظهار نظر و تاثير گذاري در روند جاري خانواده را
نخواهند داشت ،اين نوع روابط در خانواده فرزنداني را پرورش مي دهند كه از ويژگي هاي آنها مي توان به احساس حقارت  ،شخصيت
وابسته ،عدم اعتماد به نفس  ،منفي انديش ،فاقد قدرت تصميم گيري ونهايتأ داراي اختالالت رواني  ،چنين افرادي براي پوشش دادن
كمبودهاي خانوادگي خود به ناهنجاريهاي اجتماعي روي مي آورند و نا امني اجتماعي به طرق مختلف از قبيل اعتياد ،سرقت  ،پرخاشگري،
خشونت و در يك كالم ناسازگاري اجتماعي نمود پيدا مي كند.

مهارت هاي زندگي متعدد و متنوع هستند و برنامه آموزشي مهارت هاي زندگي نيز نسبت به پيشگيري ،نگرش كل گرايانه دارد و تنها
يك مهارت مثال «نه گفتن » مورد توجه قرار نمي گيرد واز طرف ديگر تجارب كشورهاي مختلف نيز نشان مي دهد كه ماهيت و تعريف
مهارت هاي زندگي در كشورها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت بوده است .اكنون به تعدادي از مهارت ها به شرح زير مي پردازيم.
-1توانايي تصميم گيري
بعد از انتخاب مناسب ترين پاسخ پيشنهادي  ،پيش بيني نتايج احتمالي آن فكر جالب خواهد بود 0اگر اولين انتخاب مؤثر واقع نشد انعطاف
پذير باشيم وطرح هاي ديگر راامتحان كنيم 0اگر اعضاي خانواده بتوانند فعاالنه در مورد اعمالشان تصميم گيري نمايند وجوانب مختلف
انتخاب ها را ارزيابي كنند مسلمأ باعث استحكام خانواده خواهد بود0
-2توانايي حل مسأله
الزمه حل مساله درگير شدن با مسايل و چالش هاي اجتماعي است  ،آموزش وكسب مهارت حل مساله به عنوان مهارت دهي به افراد
خمير مايه يا مواد اوليه حل مساله به شمار مي رود ،افراد مي بايست توانايي يابند به سراغ مسائل به وجود آمده رفته و براساس يافته هاي
ذهني خود فرمول حل مسائل را در يابند و با استمرار بخشي به چنين روندي قادر به حل مسايل پيش آمده باشند.
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-3توانايي تفكر خالق
هرگاه قدرت تصميم گيري و مهارت حل مساله را تلفيق كنيم به ويژگي تفكر خالق دست مي يابيم ،در واقع يأس و افسردگي در برخي
بيماران رواني ناشي از نقص نظام شناختي و در پي آن مواجهه شدن با بن بست ها وگم كردن راه خروج از آنهاست0زيرا بيماران رواني
تفكر خالق خويش را از دست مي دهند و تفكر خالق به شخص امكان مي دهد از دايره بسته تجربيات محدود خويش خارج شده و به
فراسوي تجارب بنگرد.
-4توانايي تفكر نقادانه
تفكر انتقادي را مي توان مهارت تحليلي اطالعات و تجارب دانست و فردي كه داراي مهارت تفكر انتقادي است مي تواند آنچه را به او
ارائه يا تحميل مي شود ،بدون بررسي دقيق نپذيرد .براي مثال ،ارزش ها  ،فشار گروه همساالن و رسانه ها بخشي از واقعيت زندگي افراد
است تحليل اين عوامل به شفافيت مواضع و صحيح نگرش هاي وي كمك خواهد كرد اين تفكر مستدل و تيز بينانه است درباره اينكه چه
چيزي را باور كنيم و چه اعمالي را انجام دهيم0
-5توانايي برقراري روابط بين فردي سازگارانه
اين توانايي به ايجاد روابط بين فردي موثر ومثبت فرد با انسان هاي ديگر كمك مي كند از اين موارد توانايي ايجاد و ابقاي روابط
دوستانه است كه در سالمت رواني ،اجتماعي و روابط گرم به عنوان يك منبع مهم حمايت اجتماعي وقطع روابط اجتماعي ناسالم نقش
بسيار مهمي دارد.
 -6توانايي آگاهي از خود
امكان دارد آگاه نبودن از خصلت ها و استعدادهاي خود سرچشمه تعارض هاي فراوان و شكست هاي اصلي زندگي انسان باشد ،بنابراين
بايد افراد را ياري كرد ويژگي هاي اصلي شخصيت ونقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و رفتارها و دلهره ها خود را تشخيص دهند .گذشته
از اين خود شناسي پيش نياز روابط مؤثر و بين فردي است و در ايجاد همدلي با ديگران نقش مهمي ايفا مي كند و گنجاندن مفهوم خود
شناسي در ميان مهارت هاي زندگي پي آمدهاي مهمي دارد و اكثر مكاتب در روش هاي مشاوره اي و روان درماني و حتي بيش از آن
مكاتب الهي به ويژه « اسالم» تمام افراد را به تدبير در خويشتن فرا خوانده از اين منظر خودشناسي مقدمه ارتباط مؤثر با ديگران است.
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-7توانايي همدلي با ديگران
همدلي ،يعني اين كه فرد بتواند موقعيت زندگي ديگران را حتي زماني كه در آن شرايط قرار ندارد درك كند  ،همـدلي به فـرد كمك مي
كند تا بتواند شرايط انسان ديگر را حتـي وقتــي با آن ها بسيار متفـاوت است بپذيرد و به آنها احترام گذارد ،در واقع همدلي ،روابط
اجتماعي را بهبود بخشيده كه اين فرايند منجر به ايجاد رفتارهاي حمايت كننده و پذيرنده نسبت به انسان هاي ديگر مي شود وباعث دوام
زندگي است 0اگر نيازهاي ديگران را درك كنيد و بپذيريد ،آنها بيشتــر تمـايل به پذيرفتــن خواست ها و اميـال شما داشت.
-8توانايي مقابله با استرس
اين توانايي ،شامل شناخت استرس هاي مختلف زندگي وتاثير آنها بر فرد وخانواده است ،شناسايي منابع استرس و نحوه تاثير آنها بر فرد
و خانواده است ،شناسايي منابع استرس و نحوه تاثير آنها برانسان فرد را قادر مي سازد تا با اعمال و موضع گيري هاي خود فشار واسترس
را كاهش دهد .استرس ،پاسخ دروني و فيزيولوژيكي انسان ها نسبت به موقعيتي است كه اداره آن را مشكل و چالش آور نمايد .در يك
تعريف ديگر استرس را مي توان يك تجربه هيجاني ناخوشايند تعريف كرد كه با مجموعه اي از تغييرات بيوشيميايي ،روان شناختي ،
رفتاري وشناختي همراه است  .با توجه به اينكه انسان امروز نقش هاي متعددي را به عهده دارد و لذا هر نقشي استرس هاي خاص خود را
در پي دارد جهت مقابله با تاثير گذاري استرس ها در روح و روان فردي و همچنين مقابله با تاثير آنها در ارتباطات اجتماعي ويا تاثير
گذاري آن بركار كردن ساير نقش ها  ،افراد نيازمند مهارت يابي با استرس مي باشد .براي آن استرس هاي محل كار به خانه منتقل نشود
نيازمند آموزش مهارت مقابله با آن هستيم تا زندگي فردي و اجتماعي دچار تالطم و اضطراب نگردد و افراد از امراض روحي و جسمي
برحذر باشد چرا كه بخش عمـده اي از نارسايي هاي جسمي ( همچـون فشـار خون  ،سكته قلبي  ،آسم  ،زخـم معـده  ،پـركاري تيروييد،
بي اشتهايي ،سرطان و )...و نارسايي روحي (همچون افسردگي واختالالت رواني) ناشي از استرس هايي است كه روزانه بر افراد وارد مي
شوند  .مقابله با استرس  ،بهداشت رواني را تقويت كرده و آنان را از تنش هاي اجتماعي دور نگه مي دارد و توانايي آنان را در ايفاي نقش
اجتماعي ،رواني  ،جسمي روز افزون مي گرداند و در نتيجه مهار نقش ها و خشونت هاي اجتماعي را امكان پذير مي گرداند0
 -9توانايي مقابله با هيجان ها
اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا هيجان ها را در خود و ديگران تشخيص دهد و نحوه تاثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش
مناسبي به هيجان هاي مختلف نشان دهد در مورد فشار رواني توجه به سه عنصر ضروري است0
 :1-9منبع فشار رواني
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 :2-9شناخت راههاي اثر گذاري فشار هاي رواني برانسان
 :3-9چگونگي كنترل آثار فشارهاي رواني
ميزان فشار هاي رواني را نمي توان به صفر رساند اما راه هايي براي مقابله با آنها وجود دارد  ،معموال ارزيابي شناختي از موقعيت فشار زا،
نحوه مواجهه با آن موقعيت را مشخص مي سازد و تاحدود زيادي مي توان ارزيابي شناختي را به افراد آموزش داد ،پيامد چنين مداخله اي ،
ايجاد نگرش مثبت و كاهش ميزان فشار رواني است 0

-1ارتقاء بهداشت رواني وپيشگيري اوليه از آسيب اجتماعي
هدف اصلي آموزش مهارتهاي زندگي ،ارتقاء بهداشت رواني و پيشگيري از آسيب اجتماعي است .اين مهارتها زير بناي هر رويكرد آموزش
به زندگي است بنابراين برنامه آموزشي مهارتهاي زندگي برنامه جامعي است كه هم براي آموزش وسيعي از مهارتهاي شخصي و اجتماعي
طراحي شده و هم پتاسيل بااليي براي پيشگيري از مشكالت و آسيب هاي مختلف اجتماعي دارد.
 -2توانمند كردن افراد
برنامه آموزش مهارتهاي زندگي يك رويكرد كل نگر براي توانمند كردن افراد جهت شناخت خود ،ديگران و محيط پيرامون است .
يادگيري مهارت تنها نوعي يادگيري صرف نيست ،بلكه افراد دانش و اطالعات را نيز به دست مي آورند و همچنين نگرش ها و ارزش ها را
نيز تحت تاثير قرار مي دهند و عالوه بر اين ياد مي گيرند مهارت هاي زندگي را در موقعيت هاي واقعي زندگي به كار ببرند و حقايقي را
نيز درباره موقعيت هاي مختلف مي آموزند.
 -3تحقق توانايي هاي بالقوه و انطباق با تغييرات زندگي
آموزش مهارتهاي زندگي از طرفي سبب تبديل دانش و نگرش به توانايي هايي بالفعل شده و از طرف ديگر موجب انطباق افراد با شرايط
متغيير زندگي مانند تغيير ساختارهاي خانوادگي وتكامل طبيعي فرهنگ ها گشته و به آنان كمك مي كند تا با شيوه هايي كه خانواده و
جامعه مثبت مي دانند با موقعييت هاي روزمره مواجه شوند.
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آموزش مهارت هاي زندگي در بسياري از حوزه ها براي همه افراد جامعه ضرورت دارد در واقع تحقيقات ارزشمند زيادي وجود دارد .آموزش
مهارت هاي زندگي در پيشگيري از خشونت و بزه كاري نيز كارايي داشته است .

مهارت هاي زندگي در برنامه هاي گوناگوني مؤثر و مفيد بوده است ،از جمله:
-1تقويت اعتماد به خويشتن واحترام به خود ( اعتماد به نفس و عزت نفس )
-2تجهيز افراد به ابزار و روشهاي مقابله بافشارهاي زندگي
-3كمك به تقويت و توسعه ارتباطات دوستانه مفيد و سالم
-4ارتقاي سطح رفتارهاي سالم و مفيد خانوادگي و اجتماعي
-5پيشگيري از مشكالت رواني ،رفتاري و اجتماعي مانند :
-5الف :سيگار و مواد مخدر
-5ب :اختالالت رواني (افسردگي ،اضطراب ،وسواس و )...
-5ج :مشكالت رواني -اجتماعي
-5د :رفتارهاي خشونت آميز (خودكشي ،قتل و)000
-5ه :ايدز و هپاتيت

ارتباط شامل راه هاي رد و بدل كردن اطالعات بين مردم است و نحوه معني بخشيدن به اين اطالعات به وسيله مردم را نيز در بر مي
گيرد .ارتباط آموخته مي شود ،تغيير مي كند و به تكامل و تعالي ميرسد .فرايند ارتباط برقرار كردن و استفاده از ارتباطات در زندگي
خانوادگي و اجتماعي براي زنان در خانواده بسيار مهم است .ارتباط ،انگاره اي است كه با آن دو يا چند نفر سطح ارزش يكديگر را ميسنجند
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و وسيله اي است كه به واسطه آن اين سطح مي تواند براي دو يا چند نفر تغيير كند .ارتباط شامل راههاي رد و بدل كردن اطالعات بين
مردم است و نحوه معني بخشيدن به اين اطالعات به وسيله مردم را نيز در بر مي گيرد .ارتباط آموخته مي شود ،تغيير مي كند و به تكامل
و تعالي مي رسد .شايد تا پنج سالگي بيش از يك ميليارد تجربه شركت در ارتباط را آموخته باشيم .در آن سن از اينكه چطور خود را ببينيم،
از ديگران چه انتظاري داشته باشيم و در دنيا چه چيز به نظرمان ممكن يا ناممكن مي آيد تصورهايي پيدا كرده ايم .اين تصاوير راهنماي
ثابتي براي بقيه عمر ما خواهند بود مگر آنكه تجربه هاي فوق العاده نامتعارض براي ما اتفاق بيافتد .هر طفلي كه چشم به جهان مي گشايد
تنها چيزي كه همراه مي آورد مواد خام است او نه از خود مفهومي دارد ،نه تجربه ارتباط با ديگران و نه تجربه پرداختن به دنياي اطراف را
همچنين همه تجربه هاي او از طريق ارتباط حاصل مي شوند به همين دليل زنان در خانواده به عنوان تسهيل كننده و هدايت كننده
ارتباطات اعضاي خانواده با يكديگر بايد مهارتهاي زندگي همچون تحليل و بررسي پيام هاي بين اعضا را به صورت دقيق و همه جانبه
مورد بهره برداري قرار دهند.
اجزاء مداخله كننده در ارتباط عبارتند از:
 اعضاي بدن:
اعضاي بدن زيرا حركت مي كند و شكل و قواره دارد و از ارزشهاي شان ،يعني مفاهيمي كه نماينده نحوه تالش آنها براي بهتر زيستن
است  ،بايدها ،شايدها و از انتظاراتشان جهت خوشه چيني از تجربه ها استفاده مي كنند ولي نكته مهم در اين بخش نوع ارتباط است كه در
صورتي كه روشن و شفاف باشد در مخاطب به ويژه در خانواده بسيار اثر بخش خواهد بود .
 اندامهاي حسي:
افراد از اعضاي بدنشان استفاده مي كنند  ،چشمها ،گوشها ،بيني ،دهان و پوست ،انسانها را وادار به ديدن ،شنيدن و  ...مي كند .اين ويژگي
هاي ارتباطي در بخش روابط غير كالمي طبقه بندي مي شود ولي بدون توان و استعداد بيان و ارتباط كالمي اثر بخش نخواهد بود ،به
همين دليل استعداد تكلم كه الفاظ و كلمه ها را بر زبان جاري مي سازد در رشد روابط زن و مرد در خانواده به ويژه در جهت درك و بيان
احساسات از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.
 مغز :
مغز ،مخزن دانش انسان است كه قادر است يادگرفته هاي قبلي و مطالبي كه خوانده و آموخته است را به خاطر بياورد و در جهت ارتباط
مؤثر از آن استفاده كند ،به همين دليل مغز و عاطفه ابزار ارتباط مؤثر هستند زيرا باعث تعامل قوي و مؤثر ما با مخاطب ميشود ،در حقيقت
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ارتباط مانند دوربين فيلمبرداري مجهز به دستگاه صدابرداري است و فقط در زمان حال كار مي كند ،همين جا ،همين حاال و بين من و تو،
در ارتباط خوب و مؤثر ،تو و من رو به روي هم قرار داريم .حواس تو در مي يابند كه من به چه شكل هستم ،صدايم چطور است ،چه بويي
مي دهم و اگر بر حسب اتفاق مرا لمس كني ،چه احساسي به تو مي دهم .آنگاه مغز گزارش مي كند كه اينها چه معنايي براي تو دارند .در
حقيقت معاني ارتباطي برخواسته از مهارتهاي زندگي هستند كه بار و محتواي خوبي پيدا مي كنند و عالوه بر اينكه ارتباطات برخواسته از
اين مهارت ها رضايت مندي زوجين را در خانواده افزايش داده و غناي روحي ،عاطفي و رفتاري خانواده به ويژه زنان در خانواده را موجب
مي شود .كه انواع ارتباط شامل:
 ارتباط شناختي:
عبارت است از نفوذ در دنياي فرزندان و همسر ،شناخت جنبه هاي وجودي به ويژه انگيزه ها ،خواسته ها  ،كاستي ها  ،شناخت توانايي ها و
استعدادهاي فكري آنان در ارتباط شناختي مهارت زندگي ،نمونه برداري ادراكي و درك متقابل و همدالنه بسيار مؤثر است.
 ارتباط عاطفي با همسر و فرزندان و...
در اصل ارتباط عاطفي از تعامل حسي و عاطفي زن و مرد در خانواده آغاز مي شود و هر چه زن و مرد تعامل مناسب تر و منطقي تري
داشته باشند يقينأ در اثربخشي عواطف يكديگر و ماليم نمودن عواطف هم فعال تر خواهند بود ،ضمن آنكه مهارت هاي ادراكي خود را نيز
در جهت تعالي بخشي و رشد سطح هيجاني و عاطفي ارتباطات در خانواده به كار مي گيرند.
 ارتباط تشويقي:
عبارت است از شناخت عميق استعدادها و شكوفايي آنها در واقع ارتباط از طريق تشويق موجب مي گردد تا رشد شناختي و عاطفي زن در
خانواده و اعضاي خانواده نيز تضمين شود ،در حقيقت ارتباط تشويقي زمينه ساز ساير ارتباطات زنان در خانواده ميشود.
 ارتباط مشاوره اي:
استفاده از شيوه مشورتي خصوصا در مواقع بحراني و مواجهه با ناسازگاري جهت كوچك شمردن مشكالت و بزرگ جلوه دادن قدرت اراده
انسان بسيار مؤثر مي باشد .
 ارتباط الگويي:
عبارت است از الگو و سرمشق مناسب بودن براي فرزندان ،افراد خانواده و اجتماع جهت دستيابي به رشد و بالندگي
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 ارتباط كالمي:
عبارت است از شناخت و مطرح نمودن توانمندي هاي كالمي و ذهني و برتري هاي خاص و يا هر نوع برجستگي ديگر ،به عبارت ديگر،
استفاده از كالم و گفتگو در جهت بيان احساسات و درك آن از طرف مقابل به صورتي كه موجب آرامش روحي و تعامل ماليم فرد با
ديگران شود.ارتباط كالمي شامل موارد ذيل مي باشند:
 )1ارتباط صحيح با اعضاي خانواده و سايرين از طريق سخن گفتن.
 )2خوب سخن گفتن و استفاده از عبارات احساسي در كالم.
 )3استفاده از جمالت پر معني و روشن در بيان احساسات.
 )4نقاط ضعف خود را شناختن و آن را اصالح نمودن.
 )5هنگام سخن گفتن از كلمات تازه و دقيق استفاده كردن.
 )6رشد مهارت هاي اجتماعي از طريق مهارت كالمي.
 )7توجه به صحبت مخاطب هنگام گفتگو و پرهيز از انجام كارهاي ديگر.
 )8گفتگو با ديگران با لحن ماليم و متناسب با موقعيت.
 )9منتظر اتمام سخن گوينده شدن قبل از شروع صحبت متقابل
 )10اظهار نظر بجا هنگام گفتگو با همساالن و ساير افراد.
 )11ناديده گرفتن قطع كالم خود توسط ديگران در گفتگو
 )12آغازگر بودن گفتگو با همساالن در يك موقعيت غير رسمي
 )13استفاده از كلمه هاي تازه و نو در هنگام سخن گفتن.
زنان در خانواده با كاربرد اين مهارت ها در روابط خانوادگي و زندگي اجتماعي به صورتي عميق و مؤثر اعضاي خانواده را با خود درگير مي
كنند ،در واقع در يك خانواده سالم روابط اعضا روال طبيعي و موفق دارد .همين عامل موجب مي گردد تا كارآمدي و مؤثر بودن در خانواده
افزايش پيدا كند و اعضاي خانواده از با هم بودن بيشتر لذت ببرند و در كنار هم به روابطي مؤثر و كارآمد بپردازند.
ويژگي هاي ارتباطي در خانواده كارآمد:
 )1آزادي تصور :انديشيدن ،بيان احساسات و خالقيت.
 )2ابراز صميميت  :مهرورزي شامل دوست داشتن ،حل و فصل اختالفها ،مصالحه ،استقالل و فرديت يابي.
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 )3مذاكره در مورد تفاوتها  :ميل به همكاري براي حل و فصل منصفانه مشكالت.
 )4روابط روشن و سازگار :آگاهي از خود و ديگران و احترام متقابل.
 )5اعتماد كردن صداقت بين اعضا و قدرت پذيرش تفاوتها.
 )6تفرد :تفاوتها مورد توجه قرار گرفته و فرديت افراد حفظ مي شود.
 )7انعطاف پذيري :در اين خانواده ها نقشها باز و انعطاف پذير است و اعضا با آزادي و آرامش خاطر و بدون سرزنش رفتار مي كنند.
 )8برآورده شدن نيازها :تمامي اعضا حق برطرف نمودن نيازهاي خود را دارند.
 )9پاسخگويي :مسائل فردي تأييد و همه اعضا سعي در حل آن دارند.
 )10قوانين باز و منعطف  :قوانين روشن و صريح است و مي توان راجع به قوانين و باورها مذاكره و گفتگو نمود.
شيوه هاي ارتباطي مثبت در خانواده:
 )1گوش دادن :وقتي جمله اي شنيده مي شود يك بار نزد افراد تكرار مي شود يقينا فرصت خواهيد داشت كه متوجه منظور طرف
مقابل شويد.
 )2بيان مستقيم احساسات :به مقايسه اين دو جمله بپردازيد.
الف :شما هرگز به من نمي گوييد كه دوستم داريد.
ب :من گاهي اوقات مايلم از شما بشنوم كه دوستم داريد.
جمله اول جمله اي غير مستقيم است و منظور چندان روشن نيست ولي جمله دوم يك جمله روشن و واضح است  .بهتر است براي
دستيابي به يك ارتباط موفق از جمالت مستقيم و مثبت استفاده شود.
مهارت ارتباط كارآمد زنان در خانواده:
 )1ارتباط و شروع مكالمه با واژه ( من ) باشد.
 )2درباره شخصيت طرف مقابل به تعميم نپردازيد ،به طور مثال شما هميشه بي مالحظه بوديد و هستيد ،شما به طور كلي آدم تنبلي
بوديد و هستيد ،در عوض سعي شود روي رفتار خاص فرد تأكيد شود ،به طور مثال ،اين گونه بيان شود كه من مي خواهم شما
بيشتر به من كمك كنيد ،من مي خواهم شما سر وقت بياييد.
 )3در بيان اظهارات و نقطه نظرات از واژه هاي مطلق و صرف همچون «هميشه» و «هرگز» استفاده نشود .امور را قطعي ارزيابي
نكنيد؛ مثال ،نگوييد :شما هميشه آشفته هستيد ،شما هيچ وقت سر موقع حاضر نمي شويد .به جاي به كارگيري اين واژه ها بهتر
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است از جمالتي استفاده كنيد كه حاوي نگرش مثبت و احتمال تغيير در فرد باشد ،مثل «شما گاهي اوقات بسيار تميز و مرتب
ميشويد» «من بيشتر دوست دارم شما را آن طور ببينم ،اگر بيشتر به من كمك كنيد من هم از شما قدرداني مي كنم.
 )4سازنده باشيد .وقتي به طرف مقابل مي گوييد از چه رفتاري خوشتان نمي آيد در عوض رفتار مورد پسندتان را هم به زبان
بياوريد به همين دليل است كه زنان در خانواده بايد بتوانند به صورتي راهبردي و اثر بخش ارتباط برقرار كنند و ضمن به دست
آوردن «مهارت ايجاد يك مكالمه خوب» از خود بپرسند كه «زماني كه من سخن مي گويم» چه زماني است و زماني كه من
گوش ميدهم» چه زماني است؟ پس به عنوان يك شنونده مؤثر در زمان گفتگو به دقت به سخنان گوينده توجه مي كنم و به
عنوان يك گوينده به شنونده خود خوب نگاه مي كنم .بنابراين به خوبي مي دانم هيچ گاه صحبتش را نبايد قطع كرد و براي
ارتباط مؤثر و واضح سخن مي گويم نه بسيار بلند و نه بسيار آرام.
از گفتگو با همسر و فرزندانم لذت مي برم و سعي مي كنم كه آنها هم از گفتگو با من لذت ببرند و خوشحال باشند ،در هنگام حرف زدن
همسرم با جديت ،سعي مي كنم صحبت هاي او را بفهمم و به او گوش كنم و نوبت را در سخن گفتن رعايت كنم .به همسرم اجازه مي
دهم تا صحبت خود را بيان كند؛ زيرا اگر در هنگام حرف زدن او به چيز ديگري فكر نكنم به او مي فهمانم كه دوست دارم به حرفهايش
گوش بدهم ضمن آنكه در ارتباط با ديگران از شنونده سؤاالتي را در مورد عقيده و نظرش مي پرسم .سرم را به نشانه اينكه صحبت هاي
او را فهميده ام تكان مي دهم ،سعي مي كنم احساس و عقيده مخاطبم را درك كنم و پراكنده گويي نكنم.
راهبردهاي ارتباط كارآمد زنان در خانواده:
 )1براي موفقيت در ارتباط ،خود را به جاي ديگران بگذاريد ،نظرات ديگران را درك نموده و به عقايد آنها احترام بگذاريد.
 )2چهارچوب مرجع ديگران را دريابيد .چهارچوب مرجع عبارت است از مجموعه اي از پيش زمينه ها ،تجارب قبلي ،ارجحيت ها و
باورهاي ما براي برقراري يك ارتباط موفق بايد تا آنجا كه مي توانيم چهارچوب هاي مرجع خود را با چهارچوب هاي مرجع فرد
مقابل منطبق سازيم.
 )3به حرف هاي ديگران گوش فرا داده و به خواسته هاي واقعي آنها پي ببريم .اگر به خواسته هاي ديگران بي توجه باشيد آنها نيز
نسبت به شما بي توجه خواهند بود.
 )4ديد مثبت داشته باشيد و منفي بافي نكنيد.
 )5نيازها ،خواسته ها و نگراني هاي خود را مشخص كنيد.
 )6در جستجوي نقاط مشترك باشيد.
 )7به ديگران نيز اختياراتي بدهيد و انعطاف پذير باشيد.
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 )8با همكاري يكديگر به حل مشكالت بپردازيد.
 )9احترام متقابل الزمه يك ارتباط موفق است.
 )10اطالعات مفيد بدهيد و اطالعات مفيد دريافت كنيد.

مجموعه اي از خطاهاي ارتباطي :
 )1گوش ندادن
 )2زياد حرف زدن
 )3به قدر كافي حرف نزدن
 )4قطع صحبت
 )5مطلق گرايي
 )6حاشيه روي
 )7تأييد نكردن
 )8پرگويي
 )9سكوت در موضوع هاي حساس
 )10تأكيد بيش از حد به موضوعها
 )11سؤال كردن بيش از حد
 )12سؤال نكردن به قدر كافي

چگونگي ارتباط با فرزندان خردسال و نوجوان:
 .1راه ارتباط را براي هر موضوعي باز نگه داريد.
غالبا نوجوانان از بحث در مورد مسائلي كه باعث ناراحتي و برانگيختگي والدين ميشود اجتناب مي كنند .تحقير كردن ،بي ارزش ساختن و
خنديدن به يك نوجوان زخم هاي عميقي را در روح و روان وي ايجاد مي كند و تمامي سيستم ارتباطي او را به هم مي ريزد .نوجوانان ما
بهاي بسياري را براي عدم اطالع نسبت به بسياري از مسائل منفي مانند مواد مخدر و ديگر چيزها مي پردازند .نوجوانان دوست دارند در
مورد اين مسائل با همساالنشان صحبت كنند كه به گونه اي خطرناك است ،پس راه ارتباطي صحيح و دوستانه اي را براي ارتباط با
فرزندان ايجاد و حفظ نمائيم.
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.2

اجازه بيان عقايد و ارائه نظر را به آنها بدهيد

بسياري از كودكان ما عقايد خاص خود در مورد مسائل اخالقي ،ازدواج ،كار ،تحصيل ،پول و هر آنچه قسمتي از زندگي ما است دارند،
اينكه فلسفه و نگرش آنها با شما متفاوت است بدين معنا نيست كه در مورد آنها مطمئن هستند .غالبا افراد جوان ايده ها و افكار خود را در
بحث ها مورد آزمايش قرار مي دهند .براي برقراري ارتباط ،شما ابتدا بايد مايل به گوش كردن و پذيرش ايده هاي آنها باشيد حتي اگر از
شنيدن آنها شوكه شويد .سپس نقطه نظرات خود را تا جايي كه مي توانيد صادقانه و به روشني بيان كنيد .تشخيص دهيد كه عشق و
احترام متقابل مي تواند حتي در صورت وجود ديدگاه هاي متفاوت وجود داشته باشد و هر وقت مناسب است به قضاوت هاي او اطمينان
كنيد .
.3

احساس خود ارزشي را تقويت كنيد.

به او نشان دهيد كه او را به خاطر آنچه هست دوست داريد و نه به خاطر آنچه كه شما مي خواهيد او باشد .به همين دليل براي برقراري
ارتباط شاد و مؤثر اصول زير را بايد رعايت نمود:
-3الف۔ عشق بدون قيد و شرط و پذيرش كامل به او داشته باشيد.
-3ب -فرزند خود را تشويق كنيد كه نكات مثبت خود را ببيند و به خاطر اين نكات او را تحسين كنيد.
-3ج -اگرچه معموال نوجوانان تعريف و كلمات تحسين آميز را دوست ندارند اما به آنها احتياج دارند .تحسين خود را صادقانه و بامعنا ارائه
دهيد.
-3د -به آنها لبخند زده و به كرات به آنها بگوييد كه دوستشان داريد (نترسيد گستاخ نمي شوند).
-3هـ -به نوجوان خود كمك كنيد تا با تشويق (نه زور) از طريق شركت در فعاليتهاي ورزشي ،هنري و غيره به خود اطمينان پيدا كند.
 .4نسبت به چگونگي رفتار خود با ساير اهل خانه مراقب باشيد.
آيا در ميان بچه ها تفاوت مي گذاريد؟ اين مسئله ممكن است منجر به احساس طرد شدن و حسادت در نوجوان شود .سعي كنيد مهربان،
عادل و قاطع باشيد.

15

 .5كوشش كنيد تا از كلمه هاي زيبا استفاده كنيد.
غالبا والدين تمايل دارند تا بر رفتارهاي نادرست و عملكرد غير صحيح فرزند خويش تكيه كنند (پذيرش بدون قيد و شرط) .استفاده از كلمه
هاي مخرب باعث مي شود كه كودكان به ما بطور مثبت پاسخ ندهند .گاهي از فرزند خود بخواهيد جمله خود را به نحو ديگري بازگو كند و
يا شما آن را دوباره به او برگردانيد ،اين موضوع به فهم متقابل و ادامه ارتباط كمك مي كند ،اگر هدف شما تشويق است بايد از عباراتي
استفاده كنيد كه اعتماد به نفس را در او افزايش دهد.
 .6جلسات مناسبي برقرار كنيد.
غالب نوجوانان احساس مي كنند در تصميم گيري هاي مربوط به منزل مشاركتي ندارند .رفت و آمدهاي فاميلي غالبأ فرصت بسيار مناسبي
براي كودكان جهت شركت در تصميم گيري ها و انجام كارها با يكديگر است .اما عالقه مند هم نيستند كه والدين غير مقتدري داشته
باشند ،والديني كه در مسائل تربيتي و اصولي افرادي ضعيف و ناتوان تلقي مي شوند و به خصوص از نظر مسائل تربيتي بين خود توافقي
ندارند هرگز در اعمال نظرات موفق نيستند .
 .7به آرزوي نوجوانان جهت استقالل احترام بگذاريد.
والدين بايد كوشش كنند تا بر فرزندانشان تأثير بگذارند ،اما اين مسئله مترادف وادار كردن و تغيير شكل آنها به منظور قرار گرفتن در
چهارچوب آرزوها و آمال ها نيست .بنابراين :
-7الف :كارهايي را كه نوجوان مي تواند خود انجام دهد براي او انجام ندهيد.
-7ب :زمان را براي او تنظيم نكنيد .به او ياد بدهيد كه خودش اين كار را انجام دهد.
-7ج :به احساس او براي استقالل چه از نظر فضايي و چه فكري احترام بگذاريد .
 .8به فعاليتها و دوستان فرزندانتان عالقه نشان دهيد.
اين موضوع به كاهش فاصله بين نسل ها كمك مي كند؛ زيرا نشان مي دهد دنياي آنها را پذيرفته ايد ،نوجوان همان قدر به خلوت خود
نياز دارد كه ما بزرگترها ،دوستان فرزندتان را محترم شمرده و از آنها بخواهيد دوستانشان را به منزلتان دعوت كنند و گاهي با نظارت شما
بتواند از آنها ديدن كند .در واقع والدين بايد نقش نگهباناني هميشه در صحنه را داشته باشند كه آماده كمك در مواقع نياز هستند .پدر و
مادر بايد بدانند فرزندشان كجاست و چه مي كند.
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 .9سعي كنيد عكس العمل هاي حاد نشان ندهيد.
بسياري از پدر و مادرها دوران نوجواني را سخت فرض مي كنند و خود را براي يك زور آزمايي آماده كرده و با اولين خروج نوجوان از مرزها
عكس العمل نشان مي دهند ،سپس او را به سختي تنبيه كرده به او نامطمئن مي شوند .بايد اجازه داد كه نوجوان اشتباه بكند و قابليت هاي
خويش را بيازمايد اما در عين حال آماده بود كه هر زمان كه الزم است به او كمك شود ،نوجوان مي تواند چيزهايي را بگويد و يا انجام دهد
كه منجر به انفجار در شما خواهد شد .بهتر است با آرامي جواب دهيد ،احترام و كنترلي كه شما در صحبت با فرزندتان نشان مي دهيد در
ارتباط او با سايرين خود را نشان ميدهد.
.10

سعي كنيد قوانين ثابت داشته باشيد و اين قوانين به فرزندتان تفهيم شود

اگر او بداند كه با دير آمدن چه شرايطي منتظرش است ،احتمال دير آمدن كمتر مي شود.
.11

حمايت كننده و راهنما باشيد.

اگر چه نوجوانان امكان پذيرفتن مسئوليت ها و كارهايي را دارند ،اما هنوز در برقراري چهارچوب اخالق ،آزادي و رفتارهاي مناسب نيازمند
كمك هستن د .صحبت با نوجوانان در مورد اين محدوديتها و سياست ها منجر به نگرشهاي منطقي تر مي شود .راهنمايي هاي انتخابي و
معتدل يكي از بهترين راهها جهت جلوگيري از قطع ارتباط است.
 .12در مورد مسائلي كه براي نوجوان مهم است صحبت كنيد.
تصور هماهنگي كامل بين نسل ها نمي تواند تصوري منطقي باشد .البته زندگي در دنياي پر تنش ،هرچقدر هم كه موقت باشد مطلوب
نيست .زماني كه والدين و نوجوان تالش مي كنند تا با هم ارتباط داشته و به هم احترام بگذارند ،نوجواني دوراني هيجان آور براي هر دو
گروه خواهد بود .خود را از نظر زماني و مكاني در موقعيت آنها قرار دهيد و وانمود كنيد حتي در مورد مسائلي كه شما را خسته مي كند به
هيجان آمده ايد.
-12الف) مدرسه :امروز چه گذشت ،از طريق پيام ها در جريان وقايع قرار بگيريد و راجع به آنها با فرزند خود صحبت كنيد.
 -12ب) سرگرمي ها و عالئق شخصي :اگر بچه فوتبال دوست دارد با تيم مورد عالقه او آشنا شده و گاهي بازي را با او ببينيد .اسم
خوانندگان محبوبش را بدانيد .اگر موسيقي نامناسب گوش مي دهد به او تذكر داده و علتش را بگوييد نه اينكه سكوت كنيد ،سكوت گاهي
مي تواند به عنوان تاييد محسوب شود.
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-12ج) هيجانها و احساسات :نوجوانان در مورد مسائل مختلف نگران هستند .دوستانشان ،محبوبيت ،وزن ،امتحان رياضي ،نمرات ،ورود به
دانشگاه و حتي مسائل موجود در دنيا.
-12د) موضوع هاي حساس( :سياسي ،اجتماعي ،مذهبي)
-12هـ) زندگي والدين ،اميدها و آرزوهايشان :نوجوان عالقه مند است پنجره اي به دنياي گذشته و حال پدر و مادر خود بيابد .شايد بيان
بعضي از وقايع و تجربه هاي والدين به بچه ها كمك كند تا زندگي خود را روشن تر ببينند.
-12و) آينده :همان طور كه توانايي هاي شناختي نوجوانان افزايش مي يابد ،تفكر در مورد آينده و امكانات نيز افزايش مي يابد .همچنين
انتظارات او از زندگي ،زندگي بعد از دبيرستان ،شغل و ازدواج .به سؤاالتي كه نميدانيد صادقانه جواب «نميدانم» بدهيد.
 -12ز) فرهنگ و وقايع اخير :دنيا ،دنياي اطالعات است .حتي كودكان هم در معرض تلويزيون ،موسيقي ،فيلم ها ،بازي هاي كامپيوتري و
ديگر شكل هاي ارتباطي هستند .اگر همراه كودك خود و يا جداگانه فيلمي را ديده ايد وقتي را براي بحث و گفتگو در مورد آن قرار دهيد.
از او بپرسيد چه قسمت هايي را بيشتر دوست داشته است ،بدين ترتيب او سرنخ هايي را در مورد عالئق و رغبت هايش به شما مي دهد.
مهم ترين مسئله اي كه هر پدر و مادري بايد در ذهن خود داشته باشند ارائه يك الگوي مناسب است .بچه ها آنچه را مي بينند ياد مي
گيرند .اغلب والدين چيزي مي گويند ولي كار ديگري مي كنند (.همان گونه كه من مي گويم بكن نه آن گونه كه من انجام ميدهم ) .
اغلب بچه هاي خانواده هاي سيگاري مي پرسند اگر سيگار بد است پس چرا پدر سيگار مي كشد .در اين زمينه ها بايد سعي كنيم رفتار و
گفتار خود را يكسان سازيم.

علي رغم تغييرات فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي هاي الزم و اساسي
هستند و در نتيجه بسيار آسيب مي بينند .ارتقاي مهارتهاي مدارا (سازشي) و تواناييهاي رواني  -اجتماعي در بهبود زندگي بسيار مؤثر
است .بنابراين ،با توجه به اهميت ويژه خانواده كه كانون دوستي و يگانگي زن و مرد بوده و بهترين فرصت را جهت اتفاق و اتحاد بر اساس
صميميت هر چه بيشتر و دوام هر چه افزون تر اخالقي ،جسماني و رواني به وجود مي آورد  .مدارا را مي توان با كلمه هايي همچون وفق،
سازش ،آميزش ،سازگاري ،تطبيق ،توافق ،مصالحه ،همكاري ،كنار آمدن ،همسويي ،يكي شدن ،همزيستي مسالمت آميز ،هماهنگي ،عادت
كردن ،همسازي ،دمسازي ،خوگرفتن ،سازش كاري و امثال آن بيان كرد كه فرد زماني از سازگاري بهره مند مي شود كه بتواند ميان خود
و محيط اجتماعي اش رابطه سالم برقرار كرده و انگيزه هاي خود را ارضا كند ولي نبايد فراموش كرد كه فرهنگ مدارا در خانواده بايد از
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سوي زن و مرد هر دو ،مورد توجه قرار بگيرد زيرا مداراي يك طرفه نوعي انحراف در رشد رواني اجتماعي خانواده محسوب ميشود.
مشكالت زندگي زناشويي شامل موارد ذيل مي باشد:
 )1انتظارات غير واقع بينانه فرد از ازدواج كه بيشتر مبتني بر نگرش موجود در خانواده اصلي او است.
 )2فقر ارتباطي :شايع ترين مشكلي كه زوج هاي ناراضي مطرح مي كنند عدم موفقيت در برقراري ارتباط است كه اگر همسران
مسائل خود را با يكديگر با صميميت مطرح نكرده و به راه حل مثبتي كه هر دوي آنها با آن توافق داشته باشند نرسند ،منجر به
تنش در رابطه و يا پايان يافتن آن مي شود.
 )3عدم اعتماد و صداقت :زن و شوهر براي وصول اعتماد و اطمينان كامل نسبت به يكديگر ،در درجه اول موظف هستند از انجام هر
نوع رفتاري كه موجب سوء تفاهم مي شود و يا از ابراز هر كلمه يا جمله اي كه در طرف مقابل شك و ترديد ايجاد مي كند،
شديدأ اجتناب كنند.
 )4عدم درك و تفاهم همسر :زوجين تفاوت هاي فردي بين انسانها را در نظر نگرفته ،شنونده خوبي نبوده و با حوصله سخنان طرف
مقابل را گوش نميدهند.
 )5بيان نكردن محبت :ابراز محبت به موقع در زندگي مشترك ،عالقه ،نشاط و طراوت به وجود مي آورد .اين امر فقط الزمه روزهاي
نخستين ازدواج نيست ،بلكه با گذشت زمان نهال نوپاي زندگي به درختي تناور تبديل مي شود كه نياز بيشتري به آبياري دارد .با
ابراز محبت و نشان دادن عالقه به هم مي توان اين درخت را پربارتر نمود.
 )6فرزندان :تولد يك كودك نشانه تغيير در سازمان خانواده است و رضايت از ازدواج بعد از تولد كودك كاهش مي يابد ،به دليل
اينكه بعد از تولد بچه فشار كاري زيادتر مي شود و اغلب والدين در مورد وظايف والديني در تربيت آنها دچار مشكل مي شوند.
 )7عدم تصميم گيري :بررسي ها نشان داده ،زناني كه به واسطه كار بيرون از خانه داراي درآمد مي باشند در مقايسه با زنان ديگر ،
مستقل از شوهران خود هستند .به نظر مي رسد كه تساوي بيشتر در حيطه شغلي ميان همسران منجر به تساوي بيشتر در تصميم
گيري هاي خانوادگي مي شود.
 )8ويژگيهاي شخصيت :مسئله مهم اين است كه اگر يك فرد درون گرا با يك فرد برون گرا ازدواج كند ،آيا زندگي موفقيت آميزي
خواهند داشت؟ به احتمال زياد جواب منفي است؛ چرا كه دقيقا دو قطب مخالف كنار هم قرار گرفته اند و مدام يكديگر را دفع مي
نمايند و زمينه اختالف به وجود مي آيد .با بررسيهاي باليني مشخص شده است كه شباهت هاي اخالقي و شخصيتي زن و شوهر
بر موفقيت ازدواج آنها نقش تعيين كننده اي دارد.
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 )9اوقات فراغت :نياز به داشتن اوقات فراغت مشترك يك نياز اساسي براي عموم زوجها است و غفلت از اين مسئله ممكن است
باعث عدم رضايت زناشويي گردد.
 )10جهت گيري مذهبي :اعتقاد مذهبي ،باورها و ارزشهاي متفاوت عامل ديگر در بروز تعارضهاي زناشويي است .وقتي زن و شوهري
در زمينه عقيده مذهبي ارزشي تفاهم نداشته باشند به تدريج مشكالت بروز خواهد كرد .
موارد استرس زا براي زنان در خانواده:
 )1مسائل اقتصادي
 )2سهيم نشدن همسر در مسئوليت هاي خانواده.
 )3عدم توجه زن و شوهر به يكديگر.
 )4رفتار نامناسب و عدم نظم و ترتيب فرزندان و جنگ و دعواي آنها با هم.
 )5معيارهاي خانه داري.
 )6نرسيدن به اندازه به خود.
 )7احساس گناه براي موفق نبودن.
 )8تفريح نداشتن افراد خانواده با يكديگر.
 )9امور زناشويي (ارتباط ،دوستي و روابط جنسي).
 )10تصوير ذهني بد ،عزت نفس اندك و احساس جذاب نبودن.
مكانيزم هاي ايجاد سازگاري براي زنان در خانواده:
 )1تسلط داشتن بر زندگي
 )2داشتن خانواده ،اقوام و دوستاني كه از طرف آنها حمايت الزم انجام شود (حمايت اجتماعي)
 )3قدرت انعطاف پذيري
 )4اميدواري (به اعتقادهاي فرد مربوط مي شود)
 )5هدفمند بودن در زندگي فرد با چه هدفي زندگي مي كند ( زندگي براي او چه معنايي دارد )
 )6فعال بودن (يعني فرد در زندگي روزمره پر تالش و سخت كوش است(
 )7داشتن عشق و عالقه در زندگي (فرد در زندگي خود عالقه اي را دنبال مي كند)
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راهبردهاي فرهنگ مدارا كردن:
. 1بخشودگي
بخشودگي؛ تحمل كردن كساني كه اسباب رنجش ما شده اند ،از خودگذشتگي ،كنترل كردن احساسات و آمرزش گناه نيست .در اين
شرايط افراد متبسم و مهربان به نظر نمي رسند.
بخشودگي عبارت است از فرآيند چشم پوشي ارادي از عصبانيت و عدم ابراز انزجار از يك عمل زشت .در بخشش:
-1الف) زوجين بايد همديگر را به خاطر وجود خود فرد و كامال به خاطر نقش رابطه ببخشند.
-1ب) بخشش زوجين بايد بدون قيد و شرط و بدون انتظار پاسخ از سوي طرف مقابل انجام گيرد.
-1ج) بخشش نبايد به طور ناگهاني و عجوالنه صورت گيرد .
. 2سازگاري و گذشت
براي اينكه زن بتواند د ر خانه امنيت و آرامش ايجاد كند ،بايد از همان اوان زندگي بكوشد تا خود را با جنبه هاي گوناگون آن سازگار و در
برابر دشواري هايي كه پديد مي آيد به جاي تندخويي و لجبازي راه عاقالنه تري در پيش گيرد .زندگي بايد بر گذشت و مهر و صفا استوار
باشد؛ چرا كه گذشت در عين آزادي و فداكاري بر شخصيت و غرور مي افزايد و نشان ميدهد كه آدمي بر نفس خويش غالب آمده است.
. 3تسليم عقل
احساسات و عواطف به جاي خود ارزنده و مايه رونق زندگي است ،ولي در همه جا نمي توان تسلط احساسات را پذيرفت؛ به خصوص در
زندگي خانوادگي كه براي تخفيف رنج و آالم بايد عقل و دانايي را اختيار كرده و تجارب و دانش را جايگزين جوش و خروش كرد .
. 4رعايت حق مادري و شوهرداري
كسب رضاي طفل بسيار مهم است و به هر طريقي بايد به كودك رسيدگي نمود ،اما اين بدان معني نيست كه به روابط زوجين لطمه اي
وارد شود و شوهر دل آزرده گردد .شك نيست كه جلب رضاي طرفين هنر است و مادر مي تواند از عهده اين هنرنمايي برآيد.
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. 5دوري از خود پرستي
در زندگي خانوادگي خودپرستي محكوم است و نبايد تنها به خواسته هاي شخصي پرداخت ،تندخويي و عصبانيت عوارض دشواري براي
طرفين در زندگي به دنبال داشته ،امنيت داخلي خانه را دچار خطر مي سازد و بناي سعادت و گرمي كانون خانواده را ويران مي سازد .زن
نبايد زندگي را آن چنان سازد كه مرد چهره مبارز به خود بگيرد.انديشه اينكه مجبور به زندگي هستيم و راه گريزي نداريم درد ما را بيشتر
مي كند و نيز تصور اينكه ديگران از ما سعادتمندترند و ما در بدبختي و بيچارگي هستيم زندگي ما را غيرقابل تحمل تر مي سازد ،در همه
حال با خويشتنداري ،تالش در جهت بهبود وضع ،توكل به خدا و چشم داشتن به دور و بر خود و اعضاي خانواده و كودكي كه جامعه در
انتظار اوست مي توان رفع نگراني نمود .
. 6جدايي از زندگي خانوادگي
استفاده از اين راه زماني مجاز است كه ادامه زندگي از جنبه مشروعيت ساقط گردد و به حقيقت نوعي ظلم به نفس يا گناه باشد و البته در
چنين حالتي اگر تصميم به جدايي قطعي است فرزند بايد از اين تصميم آگاه گردد.
واكنش هاي خانواده هايي كه با مشكل برخورد مؤثر دارند:
) 6- 1

ميدانند كه مشكل موقتي است و حتي امتيازاتي دارد.

) 6- 2

اعضاي خانواده به اتفاق مي كوشند با به حداقل رساندن مشكل بر مهارت هاي خانواده خود براي برخورد با مشكل بيفزايند.

) 6- 3

قواعد جديدي وضع مي كنند ،مثال ،اولويت هاي زماني را مشخص مي سازند و درباره سهيم شدن در مسئوليتها تصميم گيري
مي كنند.

) 6- 4

بي آن كه خود را شكست خورده و ناكام بپندارند ،وجود مشكل را به عنوان بخش طبيعي زندگي مي پذيرند.

) 6- 5

از اينكه مي توانند با مشكل تازه از راه رسيده به طور مؤثر برخورد كنند ،احساس خوبي دارند.

وظايف اساسي زن در خانه:
. 1مديريت خانه
براي تربيت فرزند ،زن بايد در محيط امن و با آسايش باشد .محيطي كه خود ،سرپرستي آن را عهده دار بوده و كليه وسايل رفاهي را در
حد امكان در اختيار داشته باشد و چنين محيطي اداره و كارگاه نيست .زن در محيط خانه است كه مي تواند به رفع اين نيازها اقدام كند و با
آرامش خاطر به پرورش فرزندان بپردازد و در آن صورت مديريت خانه و سرپرستي امور در اختيار او خواهد بود.خانه خوب تابع نيرويي است
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كه آن را اداره مي كند ،چنين نيرويي در زن به صورت طبيعي وجود دارد ،او در خانه فردي مقتدر ،بانفوذ و صاحب رأي است .خانه اش
محل حكومت اوست و اتباع اين حكومت شوهر و فرزندان او هستند ،او مي كوشد امور خانه را در سايه صالح و عفاف خويش و اعمال
عقل سليم تنظيم كند و افراد آن را سالم و خوشبخت سازد .
. 2مسئوليت اقتصاد خانه
بانوي خانه با سر و سامان بخشيدن امور اقتصادي خانه زحمت شوهر را در كسب معيشت ارج مي نهد و مي كوشد از روي صداقت،
دلسوزي ،احساس مسئوليت و محاسبات انديشيده خود دخل و خرج خانواده را تحت كنترل در آورد و اقتصاد آن را سر و سامان دهد و وضع
زندگي را بهتر و زمينه را براي اداره مناسب تر خانه فراهم كند .
. 3مسئوليت الگو بودن
بانوي خانه ميزان و الگوي رفتار براي اعضاي خانواده مخصوصأ فرزندان است .از طريق اوست كه شخصيت كودكان رنگ مي گيرد و پايه
هاي اخالقي و رفتاري كودك گذارده ميشود ،در خانه اي كه مادر الابالي ،بداخالق ،خشن و غيرقابل تحمل باشد امكان داشتن فرزند
متعادل بسيار اندك است ،مادر ،نمونه رفتار و شخصيت است .طرز برخورد ،نحوه زندگي ،فرم لباس و آرايش ،نحوه مصرف ،شكل اداره
خانه ،صبر و حوصله و همه رفتار و حالتهاي او ميزان و الگوي فرزندان است.
. 4مسئوليت عاطفي
مادر قلب خانه و مظهر مهر و عاطفه ،عشق و احساس و محبت و صفا است .در پي ريزي سعادت كودكان سهم فوق العاده دارد ،او مي
تواند اعضاي خانواده را سعادتمند و بهشتي كند و يا زمينه تباهي و فساد را در آنان به وجود آورد .او مي تواند به اعضاي خانواده شخصيت
متعادل و يا شخصيت عاصي و متزلزل عطا كند .زن در عين نگراني و ناراحتي بايد روحيه خود را قوي نگه دارد .خانه اي كه در آن مادر
عصباني است جهنم و طبعأ آشيانه بدبختي كودك است.
. 5زن و وضع عمومي خانه
تربيت و وضع عمومي خانه جزئي از مجموعه وظايفي است كه در باال بدانها اشاره شد .طبيعتا بانوي انديشمند كوشش دارد محيط خانه را
مطبوع و توأم با صلح و صفا سازد .اگر آشوبي در خانه راه افتد و تفاهم از ميان اعضاي خانه رخت بربندد ،گرچه ممكن است به ظاهر منشأ
خارجي داشته باشد ولي در واقع تا حدود زيادي مربوط به نارضايتي از وضع عمومي خانه است .زن بايد چاره جوي اين نابساماني باشد ،با
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متانت و انصاف ،شكيبايي و تحمل به رفع عيوب بپردازد و لذا زن براي متعادل نگه داشتن وضع خانه و پرورش صحيح نيازمند به آسايش
خاطر بيشتر است.

برنامه هاي پيشگيري از فشارهاي زندگي:
. 1برنامه كوتاه مدت
در اين برنامه لذت بردن از طبيعت ،تفريحات سالم ،ورزش و فعاليتهاي خالقانه همچون فعاليتهاي هنري و نقاشي ،لذت بردن از ديدار
ديگران و مشاهده لذت و خوشحالي ديگران مطرح ميشود.
. 2برنامه دراز مدت
اهداف دراز مدت در اصل اهداف اجتماعي هستند ،يعني هدفهايي فراتر از مرز خود و خودنگري شركت در فعاليتهاي اجتماعي به شكل
اشتغال مفيد.
. 3برنامه نهايي
هدف نهايي بشر شكوفا شدن هرچه بيشتر وجود اوست .براي اينكه انسان بتواند به حد باالي ارزش وجود خود رسيده و امكان تحقق آن را
ممكن سازد ،بايد سطح مطلوب فشار را در خود بشناسد و سپس از انرژي ذخيره براي سازگاري و مدارا به نحو مطلوب استفاده كند.

 )1به همسر خود احترام كنيد و با وي محترمانه صحبت كنيد و در ارتباط با او ،از عواطف سرشار و محبت بسيار دريغ نورزيد.
 )2حقوق متقابل خود و همسر خود را بشناسيد و در ايفاي حقوق وي تالش كنيد.
 )3همسر خود را فردي با ارزش و برخوردار از كرامت انساني بدانيد.
 )4همسر خود را فردي مستعد كمال ،پيشرفت و تحول بپنداريد.
 )5زمينه را براي پرورش احساسات مثبت و عواطف سازنده نسبت به همسر خود فراهم سازيد و از داد و ستد عاطفي به سه شيوه
قلبي ،كالمي و عملي استفاده كنيد و لذا به همسر و شريك زندگي خود ابراز محبت كنيد ،همسر خود را قلبأ دوست بداريد و با
زبان اين امر را ثابت نماييد.
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 )6محبت خود را به همسرتان به صورت عملي نيز نشان دهيد و لذا سعي نماييد در روز تولد يا روز ازدواج و يا مناسبت هاي ديگر به
او هديه دهيد.
 )7به اصل مشاركت در زندگي خانوادگي معتقد باشيد و سعي كنيد تمام كارها را تنها خودتان انجام ندهيد ،بلكه از همسر و فرزندان
خود كمك بگيريد.
 )8در مديريت خود از زن ساالري خودداري كرده و براي داشتن يك خانواده متعادل از حق ساالري پيروي كنيد.
 )9سعي كنيد در زندگي دهن بين نباشيد و به هنگام اظهارنظر و داوري درباره هر كس و هر پيام به كسب اطالعات مستند
بپردازيد.
 )10براي تعادل در زندگي و كاميابي هر چه بيشتر ،از خوش خلقي و گشاده رويي و چهره اي پرنشاط استفاده كنيد.
 )11نارسايي ها و رنج هاي گذشته خود و يا همسرتان را مرتب به ياد نياوريد و مطرح نكنيد.
 )12براي دستيابي به يك زندگي سالم و متعادل از بزرگواري و گذشت نسبت به همسرتان برخوردار شويد.
 )13به هنگام گفتگو با همسرتان ،آرامش خود را كامال حفظ كنيد ،سعي كنيد عصباني نشويد ،در صورت پديد آمدن چنين حالتي از
ادامه بحث خودداري كنيد.
 )14در برنامه هاي زندگي خود زماني را براي گفتگو و ابراز محبت و تبادل نظر با همسرتان اختصاص داده و اين امر را در اولويت امور
خود قرار دهيد.
 )15فلسفه زندگي خود را بر خوش بيني قرار داده و با اين نگرش سالمت عواطف و نشاط زندگي خود را تضمين نماييد.
 )16در صورتي كه انتقاد سازنده اي در مورد رفتار همسرتان داشته باشيد با ذكر يكي از جنبه هاي مثبت او زمينه را براي ايراد و نقد
سازنده خود و پذيرش آن مساعد سازيد.
 )17براي نگهداري حريم خانوادگي و روابط صحيح انساني و تقويت امنيت و تفاهم در زندگي سعي كنيد اسرار و رازهاي دروني
خانواده را نزد ديگران بازگو مكنيد و از اين طريق اعتماد همسرتان را به خود جلب كنيد.
 )18به منظور جلوگيري از تزلزل خانواده و آسيب هاي احتمالي انتظار شما از همسرتان بايد متناسب با امكانات و توانمندي وي باشد.
 )19در زندگي خانوادگي به برنامه ريزي معتقد شويد و باور كنيد كه با داشتن برنامه و التزام به اجراي آنها مي توانيد
مشكالت زندگي را كاهش دهيد.
 )20سعي كنيد براي نيل به تفاهم و مناسبات بيشتر با همسرتان از صداقت و راستي استفاده كنيد.
 )21از لجاجت و رقابت ناسالم با همسرتان جدا پرهيز كنيد.
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 )22سعي كنيد خود را برتر و باالتر از همسرتان احساس نكنيد و او را شريك زندگي بدانيد.

شادكامي يك احساس دروني با منشأ باطني است و آثار بيروني هم دارد ،اما تا قلب خود را آماده خوش رفتاري و خوشرويي نكنيم در
رفتارمان تجلي نخواهد كرد.هر يك از زوجين در شادكامي زندگي نقش برجسته اي دارند ،ولي زن به دليل مديريت و اداره فضاي خانه در
اين زمينه مسئوليت سنگين تري دارد .همه اعضاي خانواده با او ارتباط دارند .لذا زن شادكام ،خانواده شادكام هم تربيت مي كند .در چنين
فضايي زن بايد عليه بي حالي و بي حوصلگي قيام كند و سهم خود را در شادكامي ارتقا دهد .هرگز اجازه ندهد افكار منفي و يأس آلود چون
موريانه ريشه هاي مسرت و شادكامي را در زندگي او از بين ببرد .زن بهتر است كه معيارهاي شخصي خود را درباره سود و ضرر از زندگي
مورد بازبيني قرار دهد .شادكامي عمدتا به ادراك صحيح واقعيت بستگي دارد .هميشه به دست آوردن چيزي سود و از دست دادن آن ضرر
نخواهد بود .معيارهاي سود و ضرر بايد از زواياي مختلف نگريسته شوند .در چنين حالتي تعادل افراد به هم نمي خورد و در برابر مسائل و
ناهمواري هاي زندگي مقاومت بيشتري احساس مي نمايند.جهت شاد كردن محيط منزل ،الزم است كه از احساس نفرت و انزجار نسبت به
خود فاصله گرفته شود  .اگر در گذشته زندگي مطابق ميل تان نبود ،آينده را فداي گذشته نكنيد .مي توان با نحوه بهتر زيستن ،برخورد مثبت
و عقالني از رنج ها و ناماليمات را كاست ،اگر هر فردي با خود كمي مهربان تر باشد و واقع بيني را از ياد نبرد ،يقينا زندگي بهتري را
احساس خواهد نمود .بهتر است جهت دستيابي به شادكامي و شادابي ،خود را آماده كسب تجربه از ديگران نظير اطرافيان موفق خود نماييد.
تجارب تلخ و نامطبوع ديگران ،شما را متوجه ارزشهاي موجود زندگي و قدرداني از آنها و در نتيجه شادكامي بيشتر خواهد نمود .همچنين
تجارب مطبوع ديگران نيز قابل انتقال به زندگي شخصي هستند و بر نشاط و شادابي زندگي مي افزايند.توجه به جهان بيرون از خويشتن
راهي براي فرار از تلخ كامي و زانوي غم بغل گرفتن است .بايد اين واقعيت را بپذيريم كه همه آنچه را كه موجب نگراني ما مي شود هرگز
رخ نمي دهد و آن بخشي كه واقع مي شود نيز غيرقابل اجتناب است .زنان در خانواده محور خانواده هستند .بنابراين بايادگيري مهارتهاي
زندگي توان و پتانسيل آنها در برخورد با مشكالت افزايش پيدا مي كند ،همين رشد توانمندي ها باعث ميشود تا زنان تسلط و احساس
كنترل اوضاع را بيشتر احساس كند .به همين دليل در برخورد با پديده هاي محيطي به صورت فعال تر و مؤثرتري عمل مي كنند ،اين
چرخه موجب مي شود تا تعامل منطقي و فعال زنان در اين ارتباط افزايش يابد ،پس روحيه زنان داراي مهارتهاي زندگي به دليل توانمندي
هاي ادراكي ،فني و انساني در خانواده بيشتر مي شود .همين اصل حس شادكامي و كاميابي را در خانواده افزايش ميدهد؛ زيرا مشكالت
براي زنان مهارت يافته پديده هاي قابل حل و برطرف شونده اي هستند ،عالوه بر اينكه اعضاي خانواده نيز به دليل مهارت مشاركت
پذيري زنان در بر طرف سازي مشكالت همكاري و مشاركت مي كنند ،همين عامل موجب مي شود كه فضاي رواني -عاطفي خانواده از
نشاط و انبساط روحي خوبي برخوردار باشد ،اعضا با حس روشن تر و شادتري باهم برخورد كنند و از اين رهگذر زنان در خانواده نيز
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احساس اعتماد به نفس بيشتري به خود و خانواده پيدا مي كنند .ارسطو مي گفت كه منظور از هستي ،شادي و شادكامي است و نه تجاوز و
ستمكاري و مطمئن ترين راه نيل به آن داشتن زندگي عقاليي است و ايجاد خصيصه پايين ترين حالت نفس و خويشتن داري در تمام
اعمال و افكار يا به عبارت ديگر داشتن زندگي معقول و آرام.

چگونه شاد كردن محيط منزل:
. 1بايد ظاهر خود را شاد و چهره خويش را بشاش نگاه داريد.
در احاديث آمده است" :حزن انسان مؤمن در دل اوست ولي چهره او بشاش است ".اگر زن اين گونه باشد چهره او پيام آور شادي و
شادماني است كه امكان مسرت همسر و فرزندان را فراهم مي سازد .به همين دليل بهتر است زماني كه به استقبال همسر و فرزندان مي
رويد داراي احساس شادي باشيد .در اين حال يقينا شادي چهره از حزن دروني نيز مي كاهد .لذا در كارهاي درماني ،درمانگران به بيماران
افسرده توصيه مي كنند كه براي درمان افسردگي ،سعي كنند ظاهر خود را شاد نگه دارند و تالش كنند كه اداي انسانهاي شاد را در آورند.
ممكن است پاسخ دهيد كه چه فايده كه لبانم خندان ولي دلم غمگين باشد ،اما اگر دقت كنيد ،مي توانيد در عمل به خود ثابت كنيد كه به
نتيجه مثبتي مي رسيد .همان گونه كه نوع لباس بر روي رفتار شما تأثير مي گذارد خنده روي لب هم مي تواند منجر به احساس شادماني
در وجودتان شود .پس بياييم خود را با انسانهاي با نشاط همانند سازيم تا از آنان باشيم .ما مي توانيم با اخذ تصميم چنين كنيم؛ چرا كه
شكل بخشيدن به حالت چهره در دست خود ماست .در امر درمان افسردگي يكي از تكنيك هاي مورد استفاده تكنيك دكمه فشار است.
دليل استفاده از اين تكنيك هم آن است كه غم و شادي مانند دو دكمه در اختيار انسان مي باشد و انسان مي تواند هريك از آنها را كه
بخواهد فشار دهد؛ يعني ،مي تواند خاطرات شاد دوران زندگي خود را به خاطر آورد و خود را شاد سازد و يا بالعكس.با اين اوصاف مي توان
قضاوت نمود كه اگر كسي نتواند خود را شاد كند ،چطور مي تواند ديگران را شاد و مسرور سازد .ظهور خنده در چهره سبب نشاط خود و
ديگري مي گردد و گفته اند كه خنده بر هر درد بي درمان دواست.امروزه در روانشناسي از خنده درماني به عنوان يك تكنيك درماني
استفاده مي شود .پس سعي كنيد كه همراه با اعضاي خانواده بخنديد ،نه اينكه به آنها بخنديد يعني اينكه ديگران را به تمسخر نگيريد ،از
اين روست كه با ديدن شادي در زندگي شما ديگران نيز احساس شادماني و رضايت مي كنند و آن را پايدار تلقي مي نمايند.
. 2راه ديگر شاد كردن محيط منزل و دستيابي به شادكامي رضايت خاطر همسر است(Fulfilment).
زن هنگامي احساس شادي مي كند كه رضايت همسر خود را فراهم آورده باشد .اما بايد دانست كه چه چيزهايي موجب دست يافتن به
رضايت خاطر مي شود .تأمين نيازهاي اساسي رواني همسر مي تواند به رضايت خاطر او بيانجامد؛ مثال ،همسر با ديدن صميميت زن به
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احساس امنيت مي رسد و بالعكس توقعات فراوان زمينه ناامني هر دو را فراهم مي سازد .احترام گذاشتن به همسر نيز سبب شادي و مسرت
زندگي مي شود و از اين مسير است كه افراد به خودشكوفايي مي رسند و مي توانند امكان بالندگي يكديگر را فراهم سازند.
. 3راه ديگر دستيابي به شادكامي و شاد كردن محيط منزل ،اخالق نيكوي زن است.
اخالق خوب زن ساير اعضا را شاد مي سازد .شايد شنيده باشيد كه زوجين در آخر شبيه يكديگر مي شوند؛ زيرا شادي يا بالعكس افسردگي
هر يك روي ديگري تأثير مي گذارد.أئمه معصومين (عليهم السالم) نيز خوش خلقي را از نشانه هاي فرد با ايمان دانسته اند .پيامبر (ص)
فرموده است كه هر كس ايمانش بهتر است اخالقش نيكوتر است .شادكامي در سايه خوش خلقي حاصل مي شود و خوش خلقي جذاب و
كشش آفرين است و همسر سودا زده را به سوي خود مي خواند.
. 4راه ديگر شاد كردن محيط منزل ،تهيه وسايل مورد عالقه براي اعضاي خانواده است.
پرسش از عالئق بسيار ضروري است و با كمي تأمل در پيام هاي ارسال شده توسط اعضاي خانواده مي توان به عالئق آنان پي برد .اگر
پيام ها را خوب درك كرده باشيد يقينا ميتوانيد به تهيه هديه مورد عالقه آنان بپردازيد .پس از تقديم هديه ،طراوات و شادابي را در چهره
آنان مي بينيد و از اين طريق خود نيز شاد و مسرور مي شويد.
. 5سفر رفتن و مسافرت نيز به شرط امكان مالي موجب شاد نمودن اعضاي خانواده مي گردد.
چرا كه در سفر فوائد زيادي وجود دارد كه يكي از آنها كسب تجربه و در آمدن از خامي است.
) سفر انسان سالمتي مي بخشد (.پيامبر اكرم (ص) فرمودند) :مسافرت كنيد تا سالمت باشيد( پس اگر سفر سبب دگرگوني روحي و رواني
مي شود و زندگي را از حالت يكنواخت و مالل آفرين خارج مي سازد آيا كفر نيست از اين طريق شادي و شادكامي را براي خانواده خود به
ارمغان نياوريم؟
. 6نكته ديگري كه شادي آفرين است و سبب شادكامي اعضاي خانواده مي گردد اميد دادن و اميد داشتن است.
اگر بتوانيم به اعضاي خانواده اميدي تازه بدهيم ،مي توانيم شادي را در چهره آنان مشاهده نماييم؛ حال آنكه نااميدي برق شادي را از
چشمها دور مي سازد( .منظور از اميد ،اميد واقعي است نه اميد واهي) با نگاه به افراد افسرده مي بينيم كه اغلب آنان اميد را از دست داده اند
و چون اميد از دست رود ،آدمي از حركت ايستاده است .به همين لحاظ است كه گفته اند  :ايستادن آب ،مرداب است و مرداب مرگ
آب.پس انسان اميدوار در حال حركت و تكاپوست و حركات همراه با پيشرفت و برنامه ،موفقيت را در پي خواهد داشت و دست يافتن به
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توفيق ،نشاط بخش و شور آفرين است .حال زني كه به اعضاي خانواده اميدي تازه مي بخشد ،يعني اينكه به آنان شادي هديه داده و دوام
زندگي خود و ديگران را رقم زده است .اميد دادن هميشه در كالم نيست ،بلكه عمل را نيز شامل مي شود به طور مثال ،اگر شما فردي
فعال و پرتالش باشيد از اين طريق مي توانيد اعضاي خانواده را به تحرك و تالش وادار نماييد و از اين طريق حتي بسياري از
مشكالت اقتصادي را نيز حل خواهيد نمود .
. 7شيوه ديگر ايجاد نشاط بيان لطايف است.
آن گاه كه زني بذله گويي و مزاح كند مي تواند براي همسرش شادي آفرين باشد .در اظهار شوخي و مزاح بايد به گونه اي رفتار نمود كه
در محيط خانه ،مناسب و بجا بوده و گزنده و آزار دهنده نباشد ( .به تعبير امام علي (ع) با مردم چنان مزاح كنيد كه از آن دلخوش شوند ) .از
آنجا كه زنان از عواطف حساس تري برخوردارند در استفاده از مزاح و شوخي بايد دقت بيشتري داشته باشند .نكته قابل توجه آن است كه
هنگام طرح مسائل جدي نبايد از شوخي و مزاح استفاده نمود ،زيرا اين امر نه تنها سبب انبساط خاطر نمي شود ،بلكه موجب عصبانيت نيز
مي گردد.

اهميت شادي در خانواده:
وقتي آمار افسردگي و آسيب هاي رواني و اجتماعي را مطالعه مي كنيم ،در مي يابيم كه در ايران خانواده هاي شاد كمتر از خانواده هاي
غمگين و افسرده وجود دارد .بنابراين ،ايجاد شادي به عنوان يكي از احساسات مثبت و انرژي زاي انساني بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد.
شاد كردن محيط منزل زماني اتفاق مي افتد كه زنان به عنوان مدير سازمان خانه بتواند برخي رفتارها را تسهيل و برخي ديگر را هدايت يا
منع نمايد؛ يعني ،وقتي فرزند سؤال كودكانه و شاد مي پرسد بايد بداند كه كودكانه پرسش كردن يك فضاي شاد و مطلوب را در خانواده
ايجاد مي كند .پس بايد كه رفتار مثبت او را در اين زمينه تشويق و تسهيل كرد .عالوه بر اينكه بيان دوستانه مسائل با فرزندان و فرصت
دادن به فرزندان و همسر براي بيان ص حبتها و بازخواني خاطرات شاد و روحيه بخش از جمله اقدام هايي است كه مي تواند فضاي خانواده
را شاد نمايد .بنابراين ،مديريت شادي در محيط منزل بر اساس ايجاد فرصت هاي تبسم ،خنده ،خوشحالي و احساس مثبت شكل مي گيرد.
هر چه فرد در اين رابطه موفق تر باشد بيشتر مي تواند باعث پيدايش شادي در خانواده باشد و يكي ديگر از فعاليتهايي كه زنان براي
شادماني در خانواده مي توانند از خود نشان دهند پرهيز دادن خود و همسر و فرزندان از صفات و رفتارهاي منفي گرايي  ،وابستگي افراطي،
كناره گيري ،عالقه يك طرفه ،فقدان حساسيت ،بي تفاوتي عاطفي ،سلطه جويي ،قدرت طلبي ،عدم ابراز عواطف و احساسات و بيان
پيوسته عواطف و نظرات منفي ،توهين ،دروغ و انتقاد افراطي است؛ چرا كه در اين صورت فضاي خانواده آن چنان سرد و غمگين مي شود
كه ديگر فرصتي براي شاد شدن اعضا به وجود نمي آيد .بنابراين ،پرهيز از صفات و رفتارهاي ضد شادي در حقيقت مديريت شرايط
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اجتماعي -رواني براي بروز و پيدايش شادي و احساس انبساط خاطر و روحيه مثبت است .عالوه بر اينكه با عدم بروز چنين رفتارهايي خود
به خود زن و مرد احساس امنيت رواني ،احترام به خويشتن ،آرامش روحي و احساس رضايتمندي مي كنند .همين احساسات هستند كه
هيجاني مثبت گونه و انرژي زا به نام شادي و شادماني را در انسان به وجود مي آورند و ضريب شادي در اعضاي خانواده افزايش مي يابد.

عواطف و احساسات انسان همانند جنبه هاي شخصيتي نيازمند تربيت و هدايت است .اگر در محيط خانه به اين عواطف توجه نشود و
الگوي مناسب در دسترس اعضاي خانواده قرار نگيرد ،زمينه هاي كجروي و انحراف آنان فراهم مي شود.

 مهارت هاي عاطفي:
يكي از قوي ترين جنبه هاي حيات اجتماعي انسان ،جنبه هاي عاطفي زندگي است .عالوه بر اينكه نقش زنان در بهينه سازي كاركرد
عاطفي خانواده از دير باز مورد توجه قرار گرفته است و در مهارت هاي عاطفي زنان نقش اساسي داشته و در تعادل عاطفي خانواده نقش
دارد ،به همين دليل كسب مهارت هاي عاطفي الزم براي رويارويي و ارتباط مؤثر با موضوع هاي مختلف عاطفي خانواده بسيار ضروري
است .برخي از اين مهارت ها عبارت اند از:
 )1مهارت همدلي با ديگران
 )2مهارت برقراري رابطه مؤثر با خود و ديگران
 )3مهارت برقراري روابط گرم و صميمي
 )4مهارت مقابله با هيجانها
 )5مهارت مقابله با استرس
 )6مهارت برخورد فعال و اثر بخش عاطفي

اصول رشد مهارتهاي عاطفي زنان:
زنان در خانواده به عنوان كانون اصلي ارتباط و مهرورزي بايد با آموزش فعال و مبتني بر تجربه اين موضوع را به اعضاي خانواده انتقال
دهند كه مهرورزي منبع پااليش اعضاي خانواده بوده و روابط بين آنها را صميمي ،گرم و توأم با احترام مي كند .به همين دليل اعضاي
خانواده بايد از اين مهارت ها در جهت تقويت و تحكيم نهاد خانواده و رشد انگيزه هاي فردي استفاده نمايند .ضمن آنكه در تعالي و رشد
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باورها و اعتقادهاي اعضاي خانواده نيز مؤثر خواهد بود .البته زنان در خانواده براي اينكه بتوانند مهارت هاي عاطفي اعضا را رشد دهند ،در
درجه اول بايد خودشان مهارت هاي الزم را فراگيرند كه عبارت اند از:
 )1احساس خود را نسبت به همسر و اعضاي خانواده بيان كنيد.
 )2احساس اعضاي خانواده را نسبت به خود بپرسيد.
 )3انتظارات اعضا را از خود جويا باشيد.
 )4انتظارات خودتان را از اعضاي خانواده بيان كنيد.
 )5نياز خود را به محبت كردن و محبت ديدن بيان كنيد.
 )6پيام هاي مثبت عاطفي اعضا را نسبت به خود تقويت كنيد.
 )7پيامهاي مثبت عاطفي را به اعضاي خانواده نشان دهيد.
 )8ارتباط عاطفي خود را با ساير افراد خانواده گرم و صميمي كنيد.

 مهارت مهرورزي:
عواطف و احساسات يكي از منابع سرشار وجود انسان ها بوده و باعث هدايت رفتار در جهات مختلف مي شود .عواطف مثبت همچون
محبت ،دوستي ،همدلي ،گذشت و ايثار در ذهن تصورهاي مثبت ايجاد كرده و عواطف منفي چون نفرت ،خشم و ترس موجب تصورات
منفي و احساس نااميدي مي شود .عواطف و احساسات انسان همانند جنبه هاي شخصيتي نيازمند تربيت و هدايت است .اگر در محيط خانه
به اين عواطف توجه نشود و الگوي مناسب در دسترس اعضاي خانواده قرار نگيرد ،زمينه هاي كجروي و انحراف آنان فراهم مي شود.
سازگاري كودك در هر مرحله از رشد با تنشهاي عاطفي همراه است .چون در سازگاري ،كودك بايد عادت هاي گذشته خودش را تغيير داده
و بازنگري نمايد .او بايد ياد بگيرد كه در مواجهه با انسانها و پديده هاي اجتماعي و نسبت به گذشته تغييراتي در رفتار ،تفكر  ،احساسات و
عواطف خودش ايجاد نمايد .در اين ميان عواملي همچون رفتار مادر ،روابط والدين در جريان تربيت و احساسات و عواطف نقش به سزايي
دارد .اگر عملكرد و رفتار مادر با كودك توأم با تنش هاي دروني و خصومت باشد بر حاالت عاطفي ،رواني كودك تأثير مي گذارد و چيزي
جز پرخاشگري و سركشي عايد كودك نمي شود .همچنين نظارت شديد و محدود نمودن نيز موجب پديد آيي رفتارهاي گوشه گيري و
حقارت مي شود .صداقت ،صميميت ،نوع دوستي ،كمك ،همياري و رقابت و حسادت مادر نيز بر رفتار كودك اثر به سزايي دارد .تعادل
م هرورزي نيز در شكل گيري احساسات و عواطف و نهايتا پرورش شخصيت فرزند سهم به سزايي دارد .روح يگانگي و يا تعارض در كودك
متأثر از مادر است .به همين دليل است كه مي توان گفت ،مادران در مشكل ترين مدرسه دنيا كه مدرسه آدم سازي است ،تدريس مي كنند
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و اين مدرسه هيچ وقت ت عطيلي ندارد .به همين منظور مادر بايد با عشق در حد اعالي حوصله ،خوش خلقي ،كارداني و بينش و آگاهي به
تربيت احساسات و عواطف همت گمارد .راه رسيدن به اين اهداف ابتدا تسلط بر احساسات و عواطف خويش است تا بتوان از اين نيروي
عظيم در جهت هدايت فرزندان به نحو احسن استفاده نمود.

مهارتهاي عاطفي در تعادل بخشي رفتار خانواده ها عبارتند از :
 )1توانايي و استعداد بالقوه اي كه در هر انسان وجود دارد به پهناوري نظام هستي است .براي پيوستن و تحقق چنين نيرويي
در زندگي بايد با (خود واقعي) خويش همنوا شد و با معناي راستين زندگي همگام گرديد.
 )2ما همه چيز را در باطن داريم و ابزاري را كه براي كامجويي بدان نياز است در اختيار داريم .براي آفرينش لحظه ها سرشار از
اعجاز ،سرخوشي ،سالمتي و آرامش خيال بايد ژرف ترين نگرش ها را نسبت به زندگي كشف كنيم ،بايد كاري كنيم كه اين
انرژي ما را لبريز كند و از وجودمان بتراود.
 )3نبايد گذاشت كه رويدادهاي جهان ما را تحت تأثير خود قرار دهد ،بلكه بايد بكوشيم تا خود بر آنها تأثير بگذاريم .بايد بياموزيم
كه بر رويدادهاي خارج از كنترل خود بي اعتنا باشيم.
 )4بايد بتوانيم عشق ،سازگاري و نيروي محبت را از خزانه سرشار وجود بيرون كشيده و متبلور سازيم .
 )5اگر همواره بنا بر توقعها و انتظار ديگران زندگي كنيد و در همه زمينه ها پيرو اصول و قواعدي باشيد كه آنان به شما تلقين مي
كنند ،از شادماني و آسودگي محروم خواهيد شد .
 )6اگر به خاطر حرف ديگران از دنبال كردن اهداف خود عقب نشيني كنيد؛ گويي كه به طور ضمني به آنها مي گوييد كه من براي
نظر شما در زندگي از نظر خودم بيشتر ارزش قائلم.
 )7هيچ وقت به خاطر رفتار ناگوار ديگران در خشم و اندوه و آزردگي و نوميدي نباشيد .چون در روند زندگي خود دچار مشكل مي
شويد و نمي توانيد از مجموعه داراييها ،توانمنديها و فرصتهاي خود جهت رشد بهره مند شويد.
 )8احساس پشيماني دائم از اعمال نارواي گذشته و احساس نگراني از رويدادهاي احتمالي آينده از مخرب ترين احساسات منفي
انسان به شمار مي آيد.
 )9سطح انتظار شما از زندگي راز دستيابي به سالمت رواني است .اگر آرزومند شادي ،تندرستي و آرامش خاطريد ،ذهن خود را به آن
سو معطوف كنيد تا با نيروي حاصل از آن ،مردم ،رويدادها و اوضاع و شرايط مناسب را براي تجلي اين نيكويي ها به خدمت خود
فرا خوانيد.
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 )10احساس رشد و بالندگي در بين انسانها و ساير موجودات فرق بين مرده و زنده است .پس هميشه زنده باشيد و احساس خوش از
زندگي داشته باشيد و هرگز قبل از مرگ خود نميريد .
 )11گه گاه سعي كنيد به دوران شادمانه كودكي برگرديد .
 )12خزانه بي كران عشق و شادماني را در خود جستجو كنيد .
 )13شما هميشه با خويشتن خويش تنهاييد .اما تنها زماني خود را بي كس و غريب احساس مي كنيد كه خود را دوست نداشته باشيد.
 )14عشق شما در قلبتان آشيان دارد .اين عشق از آن شماست .شما ميتوانيد دلپذيرترين و رضايت بخش ترين احساسات را در دل خود
بپرورانيد.
 )15وقتي شاد و مثبت و باحوصله هستيد واكنش هاي شيميايي بدن شما با زماني كه مضطرب و منفي و هراسانيد به كلي متفاوت
است .نحوه تفكر شما نيز به طور چشمگيري بر ترشح غددتان اثر مي گذارد.
 )16گذشته را كه گذرانيده ايم و وعده آينده را به هيچ يك از ما نداده اند .پس ما تنها زمان حال را در اختيار داريم و بايد آن را
دريابيم.
 )17موفقيت و شادماني در زندگي هر كس صرفأ تابع فرصتها و امكانات در دسترس او نيست ،بلكه متكي به باورهايي است كه در
ژرفاي وجود اوست و به آن اعتقاد داشته و منتظر بروز آن است .
 )18اگر كارها بر وفق مرادتان نيست از خود بپرسيد چه كرده ام كه با چنين ناگواري هايي رو به رو شده ام؟ چگونه ميتوانم خود را از
اين تنگنا برهانم؟ چه عبرتي مي توانم از اين رويدادها بگيرم؟
 )19محدوديت هاي ما منحصر به جسم ماست .در فكر و انديشه مانع و محدوديتي نداريم.
 )20راهي به سوي خوشبختي وجود ندارد ،خوشبختي «خود راه» است .راهي كه از درون آغاز و به سوي بيرون هدايت مي شود.
 )21محدوديت هايي كه در روابط ارزشمندتان وجود دارد تنگناهايي است كه از سوي خودتان بر خود تحميل نموده ايد .
 )22نشان دهيد كه افكار خود را انتخاب مي كنيد و مي توانيد با جايگزين كردن افكار و عقايد مثبت به جاي افكار و مفاهيم منفي
براي هميشه از گزند انديشه هاي مخرب رهايي يابيد .
 )23ما همواره نمي توانيم در هر كاري حرف اول را بزنيم و رتبه بااليي را كسب نماييم ،اما بدون ترديد مي توانيم همواره فردي ارزنده
باشيم.
 )24مهمترين عامل تعيين كننده موفقيت و شادماني در زندگي ،اعتقادي است كه به خويشتن خويش داريم.
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 )25با خود پيمان ببنديد كه با زيباترين ،باارزش ترين و هيجان انگيزترين فرد دنيا« ،خودتان» ،رابطهاي سرشار از عشق و محبت
برقرار كنيد .
 )26هر صحنه اي در زندگي يا مجالي براي رشد و بالندگي است و يا آغازي براي درجازدن و ركود و كسالت؛ به هر حال اختيار با
شماست.
 )27جهان يك صحنه نمايش است و من و شما تهيه كننده ،كارگردان و بازيگر سناريوي مكتوم و مجهول زندگي خويش هستيم.
 )28سعي كنيد از خود تصويري نادرست نداشته باشيد .اگر چنين باشيد با همان تصوير نادرست زندگي خواهيد كرد.
 )29ما به هر چيزي كه مي انديشيم در آينده نزديك به آن تبديل مي شويم .هميشه بايد از خود بپرسيم كه به چه چيزي مي انديشيم.
در صحنه هاي زندگي سعي كنيم كه به انديشهاي خوب بپردازيم.
 )30هر كس كه خودش را دوست داشته باشد و به صلح و صفاي درون خود پي ببرد ،به واقعيت هاي زندگي عشق بورزد و صداقت را
در زندگي پيشه خود سازد ،بايد مطمئن باشد كه ديگران نيز او را دوست خواهند داشت.
 )31جهت دستيابي به هر چيز در زندگي نگراني و تعجيل الزم نيست ،بلكه تنها كافي است كه ميل و انگيزه دستيابي را در خود
پرورش دهيم.
 )32احساس گناه دائم ،انتخابي غيرمسئوالنه است .مادامي كه نسبت به اعمال و رفتار گذشته خود پشيماني مستمر داشته باشيد با
حفظ اين احساس شوم در اليه هاي ذهن ،جريان انرژي را براي هرگونه اصالح و تغيير مسدود كرده ايد.
 )33همواره تالش كنيد در برخورد با هر كس او را به ديده يك معلم و آموزگار بنگريد و چيزي از او بياموزيد.
 )34احساسات و هيجان هاي خود را چون شعله شمعي بپنداريد و نگذاريد كه حتي شديد ترين تندبادهاي زندگي اين شعله را بلرزاند و
خاموش كند.
 )35هر كس در زندگي با مشكالتي رو به روست .تفاوت يك شخص سالم و يك فرد نامتعادل در داشتن مسائل و مشكالت نيست،
بلكه در نگرش آنان نسبت به اين مسئله است كه چه كسي مشكل را عمده ميداند و چه كسي راه حل مشكالت را مهم ميداند.
 )36هنگامي فرد به خودشكوفايي مي رسد كه توانايي استقبال از آينده اي مبهم و مجهول را داشته باشد و خود را براي مواجهه و
درس گرفتن و بهره جستن آماده نمايد.
 )37رمز و راز و سرنخ هاي زندگي خود را به دست ديگران و وابسته به ديگران ندانيد ،اگر چنين باشد ،صلح و صفا ،آرامش و آسايش،
امنيت و عشق و عالقه و مهرورزي و خالقيت دچار مشكل مي شوند.
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 )38اگر زندگي خود را به نقطه اي يا فردي يا به روش خاصي متكي كنيد ،مطمئن باشيد با از ميان رفتن آن نقطه اتكا دچار شكست
سنگيني مي شويد.
 )39هر كس بايد بداند كه در جهان هستي وجودي منحصر به فرد و توانايي خاصي دارد .پس به خاطر آن توان مخصوص هيچ وقت
خود را دست كم نگيريد.
 )40احساسات و هيجان هاي منفي و خشم و كينه حاصل انتخاب خود شماست ،نه اينكه ديگران به شما تحميل كرده باشند.
بنابراين ،شما خود امكان انتقال آن به درون خود را فراهم ساخته اي.
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