برشی ازکتاب روابط صمیمی و عاشقانه با همسر

اهمیت موضوع
احتماال شما تا کنون در مجمع یا مجامعی حضور داشته اید که در آن راجع به ویژگی های زنانه و مردانه ،تفاوت
های زنان با مردان و یا درباره نقاط ضعف و قوت موجود در دوجنس بحث و گفتگو شده و هرر کرس برر ا را
اطالعات و تجارب شخصی ،تاریخچه زندگی و طبقه اجتماعی-فرهنگی خود بره باران دیردگاه خاپری خرداختره
ا ت .انتساب برخی القاب و پفات به مردان چون «تراکتور زور»« ،خرخاشگر»« ،مسرتبد و خرود رأی» و «بنرده
شهوت و شکم» و یا انتخاب برخی القاب و پفات به زنان از قبال «ضعافه»« ،ناقص العقل و بی کفایرت در امرر
مشورت»« ،ناتوان در راز داری»» ،بنده زرق و برق و آرایش»« ،زودرنج و حسا »« ،ا تخوان کرج» و « راخته
شده از گل دنده مرد» هریک از داشتن دیدگاه دیدگاه بدبانانه ای نسبت به زنان و مردان حکایت دارد .این قبال
نگرش ها و تصورات راجع به زنان و مردان مختص فرهنگ خاپی ناست بلکه در اغلب مطالعرات بران فرهنگری
می توان آن را در ادباات و محاورات مردم مالحظه کرد .اما آیا به را تی این نگرش ها و تصورات راجع به زنان و
مردان خایه و ا ا

مبتنی بر حقاقت دارد؟ اگر بان زنان و مردان تفاوت ها و اختالفاتی وجود دارد این تفاوت ها

باشتر در کدام بعد یا ابعاد آنها دیده می شود؟ تفاوت های موجود بان زنان و مردان باشتر زائارده چره عرواملی
ا ت؟ برای خا خگویی به این قبال واالت ،مدت ها ت خژوهشگران و دانشمندان علوم مختلف رعی وترالش
نموده و تاکنون به نتایج ارزنده ای ناز د ت یافته اند که قسمتی از آن را در فصل حاضر مطالعه می کنام.
با مطالعه این مطالب ،حقایق و واقعاات خود و همسر را باش از خاش شناخته و مری توانارد همسررتان را در
کرده و با او همدلی نمایاد در نتاجه  ،روابط بان فردی شما با او پمامی تر و کارآمدتر خواهد شد.

 ویژگی های روانی-عاطفی زنان و مردان
روان شنا ان و روانسنج ها برای مطالعه عواطف انسان ها ،تظاهرات عانی و رفتاری آن حاالت را مورد مشراهده،
اندازه گاری و ارزیابی قرار می دهند علت این امر عانی و ملمو

بودن تظاهرات ا رت .مطالعرات انجرام یافتره

نشان می دهد بان عواطف زنان و مردان تفاوت های چشم گاری وجود دارد .مردان در مقایسه با زنان عقالنری

تر و کمتر احسا ی هستند .جمله ی منسوب به ناخلئون که ماگوید «مررد نررر ا رت و زن شرعر» نارز بره ایرن
واقعات اشاره دارد .این تفاوت را از همان دوره طفولات می توان در دو جنس مشاهده کرد به طوری که نوزادان
دختر زودتر از نوزادان خسر به اطرافاان لبخند می زنند ،دختران باش از خسران با والدین روابط عاطفی برقرار می
نمایند و باشتر از خسران به والدینشان وابستگی عاطفی نشان می دهنرد .تحرت ترر ار تعامرل عوامرل طباعری و
محاطی ،این روند تحولی همچنان ادامه می یابد به طوری که زنان از رقت قلب باشتری برخوردار بوده و رفترار
های آنان باش از مردان تحت تر ار عواطف قرار می گارد .آنها زودباور تر هستند و زودتر تسرلام خوا رته هرا و
نطرات دیگران می شوند.
در تفاوت های عاطفی بان زنان و مردان ،شهاد مطهری عقاده دارد« :احسا ات مرردان باشرتر از زنران مبرارزه
جویانه و جنگی و احسا ات زنان پلح جویانه و بزمی ا ت .مردان متجاوز تر و غوغاگر تر و زنان آرام تر و اکت
ترند» .مردان باش از زنان درباره خود و دیگران به خشونت متوپل می شروند .از ایرن رو خودکشری در مرردان
باش از زنان ا ت .کافات خودکشی ناز در مردان با زنان متفاوت ا ت .روش ها و ابزارهای خودکشی در مردان
ا تفاده از طپانچه ،قوط از اختمان های مرتفع و یا حلق آویز کردن خود ا ت ولی در زنان عمردتا ا رتفاده
از م ،قرص های اعصاب و خواب آور ،باز کردن شار گاز و یا خود وزی مر روم ا رت .خرخاشرگری در مرردان
باشتر به پورت فازیکی و بدنی ولی در زنان به پورت کالمی (نظار غابت ،فحاشی و یرا نرق زدنظ هراهر مری
شود .رفتار تالفی جویانه و مقابله به مرل در مردان باش از زنان به چشم ماخورد.
احسا ات در زنان جوشان تر ا ت و آنها زودتر به هاجان می آینرد و بره محرکرات خوشرایند و یرا ناخوشرایند
واکنش نشان می دهند .زنان زودتر برانگاخته شده ،راحت تر گریه می کنند و یا می خندنرد .برات هاجران در
زنان کمتر از مردان ا ت ،دلبستگی به زیور ،جمال ،آرایش و مدگرایی در زنران باشرتر ا رت .زنران مطارع ترر،
محتاط تر ،مذهبی تر ،خرحرف تر ،تر و تر و تشریفاتی هستند و کمتر در کارهای مخاطره آماز شرکت می کنند
و در حل مسائل مخاطره آماز کمتر موفق هستند .زنان باش از مردان اهرل همکراری و همراهری برا گرروه انرد.
احسا ات زنان مادرانه تر ا ت و این احسا ات از همان کودکی با گرایش به عرو ک بازی مشهود ا ت .عالقره
زنان به خانواده و توجه آنها به اهمات خانواده باش از مردان ا رت .زنران براش از مرردان بره ازدواو و تشرکال
خانواده اهمات می دهند .حجب و حاا در دختران و زنان باش از خسران و مردان ا ت .پبر و خایداری دخترران
و زنان در مشکالت و ناراحتی های جزئی روزانه باش از خسران و مردان ا ت .آنهرا کمترر از خسرران و مرردان از
آشفتگی ها و نا ازگاری های خانوادگی متر ر شده و ناز کمتر از خسران و مردان به مشکالت و اختالالت روانی و
رفتاری دچار می شوند.

 هوش و استعدادهای زنان و مردان
واژه عقل به معنای دریافتن ،دانستن ،فهمادن و به عنوان قوه ی ادرا

حسن و قبح اعمال و تمارز نارک و برد

امور ا ت .در مازان خردمندی و عاقل بودن انسان ها عوامل متعددی دخالت دارند کره مارزان چران و چررو
های قشر مخ یکی از آنها ت .برخی فازیولوژیستها و روانشنا ان فازیولوژیرایی ،ارتبراط مارزان هروش و مارزان
چان و چرو

های مغز را مربت و قوی دانسته و وجود خاچادگی ها و چان و چرو

باشتر در مغرز مرردان را

دلالی بر فزونی عقل آنان مادانند .برخی ناز به فزونی عقل مردان نسبت به زنان معتقد نبوده بلکه عقاده دارنرد
عقل زن چون تحت تا ار عواطف شدید او قرار دارد رنگ باخته و گاهی کارآیی اپلی خرود را از د رت مادهرد.
احتماالً به همان دلال ا ت که ا الم زنان را از خذیرش مسئولات هایی چرون قضراوت منرع کررده ا رت زیررا
قضاوت عاطفی و احسا ی ،قضاوت عادالنه ای نخواهد بود .در این را رتا یرک خرانم روانشنا ری معتقرد ا رت:
«خانم ها تابع احسا ات و آقایان تابع عقل هستند ،بساار دیده شده که خانم ها از لحاظ هوشی نه فقط با مردان
برابری می کنند بلکه گاهی در این زمانه از آنها برترر هسرتند نقطره ضرعف خرانم هرا فقرط احسا رات شردید
آنها ت ».احتماالً یکی از علل شکست دختران و زنان در حالی برخری مسرائل و مشرکالت ،وجرود احسا رات و
عواطف شدید در آنها و ناز فزونی احسا

ناامنی و خایان تر بودن مازان اعتماد به نفس در آنها ت و این نمری

تواند دلالی بر نقصان عقلی دختران و زنان به حساب آید.

 ویژگیهای اجتماعی زنان و مردان
کافات روابط بان فردی با اعضای خانواده و ایر افراد جامعه ،موضوعاتی نظار دو رتی ،مشرارکت و همکراری،
رقابت ،همدلی ،وابستگی به دیگران ،اشتغال و تحصالی از موضوعات ا ا ی و مهمی ا ت کره در حاطره رشرد
اجتماعی قرار گرفته و روانشنا ان اختالفی زن و مرد به آن می خردازند .به لحاظ مشرارکت اجتمراعی از رنان
طفولات بان زنان و مردان تفاوت هایی به چشم می خورد .در نان کودکستانی ،تما
باش از تما

دخترران برا همسراالن

خسران با همساالن خود گزارش شده ا ت .در نان دبستانی ،خسران باشتر مایلند در د ته های

بزرگ بازی کنند ولی دختران تشکال گروه های دو یا ه نفری را ترجاح مادهند .در طوح ابتدایی ،راهنمایی
و متو طه ،خسران باش از دختران دنبال رفاق بازی و دو ت یابی هستند ولی روابط دو تانه آنها سرت ترر و
کم دوام تر از دختران ا ت .در دوره ی بلوغ و نوجوانی ،دختران باش از خسران از «بهترین دو ت» خود عاشقانه

خن می گویند هر چند خس از مدتی آن را عوض می کنند و به دیگری دل می بندند .نوجوانان خسرر براش از
دختران به شرکت در گروه ها تمایل نشان می دهند .گروه دختران نوجوان ،حتی اگر هاهراً متشکل به نظر ر د،
در درون به واحدهای کوچکتری تجزیه می شود و گاهی ناز این واحدها به رقابت با یکدیگر می خردازند .دختران
نوجوان دو تی های انفرادی و خاوندهای محدود به دو یا ه نفر را بره خاونردهای گروهری تررجاح مری دهنرد.
تحر

گروه در خسران نوجوان و تمایل آنها به عمل باش از گروه دختران ا ت .دختران نوجوان باش از خسرران

به تخالی ،درون گرایی و راز دل گفتن با دو ت یگانه تمایل نشان می دهند و کمتر از خسران به عمل و تحر
رغبت دارند .بر همان ا ا

ا ت که بزهکاری در نوجوانان خسر باش از دختران ا ت .به عالوه ،نوع جرائم شایع

در آنان ناز متفاوت ا ت .خسران باش از دختران مرتکب قتل ،رقت ،تجاوز به عنف ،ضرب و شرتم و حملره ی
فازیکی می شوند و دختران باشتر به جرائم جنسی و فرار از خانه اقدام می کنند .برخی تحقاقات «حسن نارت
اجتماعی» در زنان را باشتر از مردان دانسته و آنان را پلح طلب تر ،خارخواه ترر و رازش کرارتر معرفری مری
کنند .دختران و زنان نسبت به پاحبان قدرت مطاع تر و تسلام خذیرترند و برای مراجع قدرت احترام باشرتری
قائل هستند .آنها همچنان باش از خسران و مردان به رعایت قوانان و مقررات خایبندند .این خصائص به خادایش
فضایی امن و عاطفی که زن بتواند نقش مادرانه خود را به خوبی ایفاء کند کمرک خواهرد کررد .از نظرر روحاره
رقابت جویی ناز خسران با دختران متفاوت به نظر مار ند .برخی تحقاقات نشان مادهند خسرران رقرابتی ترر از
دختران و در رقابت باش از دختران به خشونت متو ل می شوند .خسران باش از دختران به شرکت در بازی هرا
و ورزشهای رقابتی عالقه نشان مادهند .در همان را تا مازان مشارکت و همکراری و نارز همردلی در دخترران
باش از خسران به چشم ماخورد .دختران و زنان به تشکال و ابقراء زنردگی مشرتر

و روابرط اجتمراعی تمایرل

باشتری نشان مادهند .در زمانه ی اشتغال ناز بان زنان و مردان تفاوت هایی مالحظه می شود .نسبت اشرتغال
زنان و مردان در ادارات ،ازمانها ،کارخانجات و مزارع به نفع زنان رو به تغاار ا رت .زمانره هرای شرغلی بررای
دختران و زنان باش از خاش متنوع و گسترده شده ا رت .افرزایش تصردی کر ری نماینردگی مجلرس شرورای
ا المی و مدیریت در طوح باال ،افزایش داوطلبان دختر ورود بره دانشرگاهها و مراکرز آمروزش عرالی ایرران در
الهای اخار نمونه هایی از این روند رو به گسترش ا ت.

 اشتغال زنان
اشتغال زنان در جوامع بشری به عنوان نامی از جمعات چند مالاارد نفری جهان ،نکته ای ا ا ی ا ت که باید
مورد توجه برنامه ریزان و مجریان نظام های اقتصادی و اا ی کشورها قرار گارد .در برنامه ریزی برای اشتغال
زنان حتی االمکان باید به چند نکته ا ا ی توجه شود تا به عادت فرد ،خانواده و جامعه کمک شود:
 -۱مشاغل زنان با ویژگی های جسمانی و روانی آنها ازگار باشد.
 -2محل کار حتی االمکان در خانه و یا نزدیک به خانه باشد تا امور فرزندان و خانواده کمتر تحت الشعاع شرغل
زن قرار گارد.
 -۳عفت و خاکدامتی دختران و زنان به طرق مختلف مورد توجه قرار گارد مرالً دختران و زنان حتی االمکان باید
از اشتغال در محاط های شغلی مردانه و مختلط خرهاز کنند.
 -4اشتغال زنان به گونه ای باشد که آنها فرپت کافی برای خرداختن به امور شوهر و فرزندان را داشته باشند.
 -۵و باالخره شغل زنان باید متنا ب با ناازهای جامعه به ویژه جمعات مونث باشد.

 رشد اخالقی زنان و مردان
اعتقادات و باورهای فرد درباره قوانان و مقررات ،مراجع قردرت ،در رتی یرا نادر رتی رفترار در یرک موقعارت
اخالقی ،عدالت و امرالهم همگی زیر مجموعه های ا تدالل اخالقی ا ت که مورد توجه روانشنا انی چون خااژه
وکلبرگ قرار گرفته ا ت .آنها برای رشد ا تدالل اخالقی در انسان لسله مراتبی را مطرح کرده اند که با بحث
جنساتی زن و مرد بی ارتباط ا ت .در مطالعات انجام شده درباره رشد ا تدالل اخالقی ،تفاوتی بان دو جرنس
دختر و خسر و یا زن و مرد گزارش نشده ا ت .قضاوت های اخالقی دختران و خسران در موقعات هرای اخالقری
درباره جنایت ،تقلب ،دزدی ،دروغگویی و امرالهم یکسان بوده ا ت .رفتار اخالقی ،به معنای احترام به قروانان و
مقررات و احترام به ارزشها و هنجارهای جامعه و رعایت کردن آنها ت و از این نظرر بران مؤنرث هرا و مرذکرها
تفاوت هایی گزارش شده ا ت .دختران و زنان باش از خسران و مردان بره قروانان اجتمراعی احتررام گذاشرته و
کمتر تخطی می کنند .در یک برر ی تو ط شانفلد آمار زنداناان مرد نسبت به زن  2۳به  ۱بوده ا ت .برخری
مطالعات تازه تر این ارقام را  ۱۸به  ۱و حتی  2/۳به  ۱تقلال داده اند .علل زیستی ،اغماض و چشم خوشی باشتر

نسبت به دختران تو ط مراکز قضایی و یا انتظامی و توجه و حسا ات باشتر مسئولان به جررائم مردانره چرون
قتل و رقت از جمله عللی ا ت که خدیده فوق را می تواند توجاه کند.

 مهارتهای ارتباطی
اهمیت مهارتهای ارتباطی :یکی از راهکارهای ا ا ی و کارآمد برای ایجاد و گسترش روابط الم و پمامی با
دیگران ،یادگاری مهارتهای ارتباطی و بکارگاری آنها ت .زن و شوهری که این مهارت ها را در خود ایجاد کنند
و آنها را در ارتباط با همسر خویش بکار گارند رضایت زناشویی باشتری دارند و در حل مشکالت زنردگی موفرق
ترند .آنها بکارگاری این الگوهای ارتباطی را به موقعات های تحصالی و شغلی تعمام داده و فرزندان ناز آنهرا را
فرا خواهند گرفت .به این ترتاب کم کم بسااری از مردم ،مهارتهای ارتباطی را فرا گرفتره و برا بکرارگاری آنهرا،
طح بهداشت روانی افراد جامعه ارتقاء خواهد یافت.
مهارتهای ارتباطی آموختنی است :مهارتهای ارتباطی همچون بسااری از دیگر مهارتهای ازگاری با محراط
آموختنی ا ت .هر اندازه این مهارت ها را زودتر یاد بگارید و از آنها باشتر ا تفاده کناد مازان المت جسرمی
و روانی و احتمال موفقات تحصالی ،شغلی و روابط بان فردی با دیگران در شما باشتر خواهد بود .این مهارت ها
عمدتاً باید به اراده خود و با کمک والدین ،مرباان ،معلمان ،مشاوران و ر انه های گروهی در شما ایجاد و تقویت
شود .برای ایجاد و تو عه مهارت های ارتباطی در خود و یا همسر بایستی :ضرورت و اهمات آنها را در

کنارد،

منطق و دلال ا تفاده از آنها را بداناد ،نحوه بکار گاری آنها را بااموزید و با تمررین و ممار رت زیراد آنهرا را در
خود درونی کناد.

 معرفی برخی مهارتهای ارتباطی کارآمد
الف) شنونده خوبی باشید :انسان ها به ویژه زنان در زمان ناراحتی به یک همدم و نگ پبور نااز دارند تا با
پحبت کردن و درد دل کردن با او احسا ات ناخوشایند را از خود دور کرده و به آرامش بر ند .شما نارز بررای
ارضاء ناازهای خود و همسر باید بتواناد با هم پحبت کناد و به حرفهای هم گوش دهارد در غارر ایرن پرورت
روابط بان فردی شما با یکدیگر تاره شده و المت جسمی و روانی شما به خطر ماافتد.

ب) گوینده خوبی باشید :از عوامل اپلی برای ایجاد و تقویت روابط بان فردی و یکی از کانرال هرای ا ا ری
برای رفع ناازهای زن و شوهر توانمندی آنها در خوب پحبت کردن و ا تفاده از آن توانایی ا ت .اگر بخواهارد
همسرتان به خنان شما به خوبی گوش فرا دهد و شما ناز از پحبت کردن با او لذت ببرید باید مهرارت خروب
پحبت کردن را در خود ایجاد و تقویت کناد.
برای د تاابی به این هدف راهکارهایی ناز وجود دارد که عبارتند از:
 -۱این اپلی را بپذیرید که شما و همسرتان هر دو حق دارید افکار و احسا ات خود را ابراز کنارد مشرروط برر
اینکه این عملی با روش منا بی انجام شود.
 -2هنگام پحبت کردن با مخاطب ،تما

چشمی و چهره به چهره با وی برقرار کناد.

 -۳در اغلب موقعات ها هنگام پحبت کردن متبسم باشاد و کالم شما دارای لحن پمامی و خوشایندی باشد.
 -4محتوای کلمات و جمالت شما مربت باشد و بطور پریح پحبت کناد.
 -۵شخصات مخاطب را تائاد و از خدمات و نقاط مربت او تمجاد کناد.
 -6در هر بار پحبت کردن حتی االمکان فقط یک تقاضا و یا انتقاد مطرح کناد.
 -۷به مخاطب ناز به اندازه کافی فرپت دهاد تا افکار و احسا اتش را ابراز کند.
 -۸قبل از ابراز دیدگاه ها و نقطه نظرات خویش ،دیدگاه ها و نقطه نظرات همسر را به وی منعکس نمائاد.
 -۹جز در موارد اضطراری ،قبالً زمان و مکان منا بی را برای پحبت کردن معان کناد.
 -۱۰جز در موارد اضطراری ،قبالً موضوع و د تور کار جلسه را مشخص نمائاد.
 -۱۱در برخورد با آراء و نقطه نظرات منطقی همسر انعطاف خذیر باشاد.
 -۱2کافات و کمات کالم شما با مازان در

و فهم و حاالت جسمی و روحی مخاطب همخوان باشد.

 -۱۳انتقادات و خاشنهادات خود را با چهره گشاده مطرح کرده و مخاطب را با ارائه دلال قانع ازید.
 -۱4بطور پادقانه پحبت کناد و مسئولات گفته های خود را بپذیرید.

 -۱۵موضوعات مطرح شده حتی االمکان مورد عالقه مخاطب (همسرظ باشد .برخی از این موضوعات عبارتنرد از:
خاطرات شارین گذشته ،بچه دار شدن ،تربات و تحصال فرزندان ،فر و آرزوهای مربروط بره مسرافرت ،وقرایع
جاری شبانه روز و...
 -۱6حسا ات های مخاطب را شناخته و آنها را رعایت کناد.
 -۱۷در باان افکار و احسا ات خود از کلمات و جمالت دو تانه و محترمانه ا تفاده کناد .مرالً به جای گفرتن
«دیگر نمی توانم به حرفهایت گوش دهم» بهتر ا ت بگوئاد« :دلم ماخواهد به حرفهایت گوش دهم ولی فعالً به
دلال خستگی ماخواهم تنها باشم خس از ا تراحت با یکدیگر پحبت کرده و بره رخنانت گروش خرواهم داد».
 -۱۸هنگام پحبت با مخاطب ،به اندازه کافی و در زمان منا ب از شوخی ها و لطافره هرای منا ربی ا رتفاده
کناد.
 -۱۹از ذهن خوانی ،تحلال شخصات و قضاوت درباره مخاطب بپرهازید.
 -2۰به جای انتقاد از تمام شخصات مخاطب ،فقط نسبت به رفتارهای نامطلوب او ابراز ناخشنودی کناد.
 -2۱در عذرخواهی از خطاها و اشتباهات خود شهامت داشته باشاد.
 -22از زیاده گویی و اپرار در ا بات حقانات خود و رد عقاید همسر بپرهازید.
 -2۳از طرح ئواالت و تجسس های بی مورد خودداری کناد.
 -24از طرح برخی مسائل خصوپی خویش که ممکن ا ت باعث عصبانات ،شک و تردید ،خستگی و یا نفرت او
نسبت به شما گردد اجتناب کناد.
 -2۵احسا ات همسر را کم اهمات و یا بی اهمات جلوه نداده و به اندازه کافی به آنها احترام بگذارید.

پاسخ به دو سوال در روابط بین فردی با همسر
 سئوال )1وقتی همسرتان نمی خواهد به پحبت های شما گوش دهد چه باید بکناد؟
همانطوری که قبالً ناز گفته شد انسانها به ویژه زنان برای کسب آرامش به پحبت کرردن و گفتگرو برا
یکدیگر نااز دارند .گاهی همسر شما بنا به دالیل درونی و یا بارونی حوپله گوش دادن به پحبت های
شما را ندارد در این پورت باید برخی از د تورالعملهای زیر را انجام دهاد:

 -۱زمان مشخص و محدودی را برای پحبت کردن با او تعاان کناد و به او بگوئاد« :اگر اجرازه بردهی
حداکرر  ۱۰دقاقه می خواهم با تو پحبت کنم» ،می تواناد به او بگوئاد« :مجبور ناسرتی حررف بزنری
لطفاً فقط به پحبت های من گوش کن» و یا «هرگاه به حرف هایم گروش داده ای حرالم خروب شرده
ا ت آیا این بار ناز چنان لطفی را در حق من خواهی کرد» و یا «ماخواهم درباره موضوعی با تو حررف
بزنم قصدم رزنش کردن ،ناراحت کردن و یا اجبار تو به تجدید نظر در تصماماتت ناست بلکه فکر می
کنم اگر تو احسا ات مرا بدانی حالم بهتر خواهد شد آیا ممکن ا ت چند دقاقه ای به حرفهایم گروش
دهاد؟».
 -2رفتار گوش دادن را در همسرتان تقویت کناد .برای این منظور طروری برا او پرحبت کنارد کره از
گذاشتن وقت برای گوش دادن به حرفهای شما خشامان نشود .کاری کناد که گوش دادن بره پرحبت
های شما ،تجربه ی موفق و لذت بخشی را برای او فراهم کند.
 -۳این حق را برای همسرتان قائل شوید که او ماتواند به پحبت های شما گوش ندهد.
 -4چنانچه تالش شما جهت ترغاب او به گوش دادن به نتاجه ای نر اد با او دهان به دهان نگذاشته و
او را تحقار ،رزنش و یا تمسخر نکناد بلکه مدتی او را به حال خود رها کرده و به علل کم حوپلگی او
فکر کناد .کم حوپلگی همسر ممکن ا ت به دلال فشرارهای کراری ،تحصرالی ،خسرتگی ،گر رنگی،
باماری و رفتارهای اطرافاان و از این قبال باشد.
 -۵به همسرتان کمک کناد تا بر کم حوپلگی خویش غلبه کند .اگر کم حوپلگی همسرتان باش از دو
هفته ادامه خادا کرد به مراکز خدمات مشاوره ای مراجعه و از روانشنا ان و روانپزشکان کمک بگارید.

 سئوال )2اگر همسرتان از شما ناراحت ا ت چه باید بکناد؟
زندگی هماشه توأم با آرامش و شادی ناست .گاهی ممکن ا ت همسرتان از شرما ناراحرت و عصربانی
باشد .در این پورت رفتارهایی از او ر می زند که با کمی دقت می تواناد به ناراحتی و عصباناتش خی
ببرید .برخی از این رفتارها عبارتند از :تحقار و توهان به شما ،انکار کردن خدمات و نقاط مربرت شرما،
تالش برای عصبانی کردن شما ،معاشرت با حسودان و معاندان و مادان دادن به آنها جهرت بردگویی از
شما ،بی اعتنایی کردن به خوا ته های شما ،زود از کوره در رفتن و نا ازگاری با فرزندان ،مهمانان و یا
با خویشان (به ویژه خویشان شماظ ،خناه بردن به دیگران ،دیر به خانه آمدن ،کمتر در خانه ماندن ،جردا
کردن محل خواب ،خرهاز از همخوابگی با شما ،کوتاهی کردن در انجام وهایف و مسئولات های مررتبط

با زندگی مشتر

و وجود مشکالت خواب و تغذیه در او .ناراحتی و عصبانات همسر شما ممکرن ا رت

ناشی از علل مختلفی باشد که خس از تشخاص ،الزم ا ت برای آن چاره جویی کناد .خستگی ناشری از
کار زیاد در منزل ،شرایط فازیکی نامساعد حاکم بر خانه ،بحث و مشاجره با دیگران و یرا ابرتالء وی بره
برخی اختالالت روانی و جسمی از علل ناراحتی همسررتان ا رت .گراهی نارز رفتارهرای شرما مسربب
ناراحتی و عصبانات او ت :زیادی توقعات و انتظارات شما از او ،یکنواخت بودن زندگی مشرتر  ،نبرود
اوقات فراغت منا ب و کافی و بطور کلی بی توجهی شما به ناازهای جسرمی و روانری همسرر از دیگرر
عوامل ناراحتی و عصبانات او ت .بهرحال اگر بخواهاد با عصبانات و ناراحتی همسرتان بطور منطقی و
ا ا ی برخورد کناد باید:
 -۱علل ناراحتی او را یافته و برای رفع آنها برنامه ریزی کناد .این امر زمانی باشتر اهمات خادا می کند
که شدت و دفعات عصبانات همسرتان زیاد باشد و زندگی را بر خود و شما تلخ کرده باشد.
 -2زمانی که همسرتان ناراحت و عصبانی ا ت خود را کنترل کرده و با شتابزدگی واکنش نشان ندهاد.
در مقابل ناراحتی و عصبانات همسر باشتر کوت کرده و عی کناد شنونده خوبی باشاد .به همسرتان
اجازه دهاد عواطف و هاجانات ناخوشایند خود را بارون ریخته و آن را ابراز کند.
 -۳خود را به جای همسر گذاشته و از دریچه چشم او به قضایا نگاه کناد تا نسبت به او احسا
و همدردی کناد .این احسا
احسا

کند او را در

همدلی

همدلی و همدردی و تا ف از ناراحتی همسر را به زبان جاری کنارد ترا

کرده اید.

 -4از اا ت «موشک جواب موشک» خرهاز کرده و ئوال ،انتقاد ،رزنش و گله و شکایت او را مررل
خودش جواب ندهاد بلکه ضمن توجه به خدمات و نقاط مربت همسر ،با پبوری و خویشرتنداری برا او
رفتار کناد.
 -۵بهتر ا ت او را به پحبت کردن و درد دل کردن ترغاب کناد و با او همدلی و همدردی کناد.
 -6احسا ات همسرتان را بی اعتبار جلوه ندهاد و نسبت به احسا ات او بی توجه نباشاد.
 -۷شکایت همسرتان را حمله به خود تلقی نکناد بلکه آن را و اله ای بداناد که همسرتان با آن عی
می کند آرامش را به خود برگرداند.
 -۸رگ خواب همسرتان را یافته و از آن برای آرام کردن او ا تفاده کناد.
 -۹گاهی برای مدت نسبتاً کوتاهی او را به حال خود رها کرده و تالش دوباره برای رفع ناراحتی او را به
زمان دیگری موکول کناد.

 ابراز عشق و عالقه به همسر
برخی زنان و مردان بر این باورند که زن و شوهر باید همدیگر را در دل دو ت داشته باشند ولی الزم ناست آن
را بر زبان جاری کنند زیرا اههار عشق نسبت به همسر و باان جمله «دو تت دارم» همسر را متوقرع راخته و
زمانه های وء ا تفاده را برای او فراهم می کند .برخی دیگر بدون توجه به ناازهرای روانری -عراطفی همسرر،
وهافه خود را پرفا رفع ناازهای مادی و جسمی او می دانند و برخی ناز به دلال کمرویی و خجالتی بودن نمی
توانند عشق و عالقه درونی خود را به همسر ابراز کنند .این اعتقادات و رفتارها نادر ت بوده و با اعتقادات دینی،
عقلی و علمی نا ازگار ت .خاامبر ا الم (صظ در چهارده قرن قبل فرموده اند « :خن مرد به همسرش که "ترو
را دو ت دارم" هاچگاه از قلب او زدوده نمی شود» .برخی روانشنا ان معاپر بر ابراز عشرق نسربت بره همسرر
ترکاد دارند .خروفسور ریک روانشنا

غربی عقاده دارد« :بهترین جمله ای که یک مرد ماتواند بره زنری بگویرد،

اپطالح "عزیزم تو را دو ت دارم" ا ت ».یکی دیگر از روانشنا ان می گوید« :مردی که اکنون در بکرار برردن
جمله "دو تت دارم "خست می ورزد ،باید بداند فردا برای خشنودی همسرش بهای باشتری خواهد خرداخت».

 وقتی همسر شما از سر کار برمی گردد
زمانی که همسرتان از ر کار برمی گردد او نباید ترشرویی ،عبو ی و برداخالقی را برا خرود وارد منرزل کنرد و
دیگران را ناراحت کند .شما ناز با اقدامات زیر می تواناد زمانه منا بی را برای آرامش همسر خود فراهم آورید؛
 -۱هر چه زودتر درب منزل را برای او باز کناد.
 -2به او الم کرده و با لبخند و چهره ای باز از او ا تقبال کناد.
 -۳چنانچه شائی و یا کاالیی را در د تش دیدید از او تحویل بگارید.
 -6حتی االمکان اخبار خوبی از این طرف و آن طرف به او ارائه کناد.
 -۵از طرح تقاضاهای نامعقول و یا گله و شکایت اجتناب کناد.
 -۹از خت گاری های بی مورد در خصوص لبا

و نظافت ر و پورت او دوری کناد.

 -۷فرزندان را به طریقی رگرم کرده تا مزاحم او نشوند.
 -۸و هر چه زودتر از وی خذیرایی کناد.

 گسترش سرگرمی ها و فعالیت های مشترک و موردعالقه طرفین
یکی از ویژگی های مشتر

در ازدواو های موفق این ا ت که اوقات خوش زن و شوهر با یکدیگر حردوداً خرنج

برابر باشتر از اوقات ناخوش بان آنها ت .این خدیده در یک چرخه علی -معلولی موجب پمامات روزافزون آنها
شده و از این راه زندگی مشتر

خوبی خواهند داشت .بنابراین شما ناز تالش کناد تا روزهرای خروش زنردگی

مشترکتان افزایش یابد .برای این منظور ،رگرمی ها و عالیق مشتر
از برنامه ریزی ،آن را اجرا نمائاد .این رگرمی ها و عالیق مشتر

خود و همسرتان را شنا ایی کناد و خس
ممکن ا ت در زمانه های ورزشری ،علمری،

ارتباطات اجتماعی ،خوردنی و امرالهم باشد که با اندکی ترمل و تفکر و برا ا

تجارب قبلی مری توانارد آنهرا را

شنا ایی کناد عالوه براین ،هر یک از شما ماتواناد بطور جداگانه فهر تی از عالیرق و ررگرمی هرای خرود را
نوشته و آنگاه مشترکات موجود در دو لاست را ا تخراو کناد .روش دیگر برای شنا ایی رگرمی هرا و عالیرق
مشتر

این ا ت که شب ها قبل از خواب ،اوقات خوشی که در طول روز کنار هم داشته اید همراه برا اعمرال و

فعالات هایی که در آن زمان انجام می داده اید را در دفتری بت کناد خس از مدتی خواهاد توانست ررگرمی
ها و عالیق مشتر

خود را شنا ایی کناد .همچنان می تواناد برا ا رتفاده از قردرت خالقارت ،موقعارت هرای

جدیدی نظار فعالات های دینی ،ارتباط با دو تان و یا ارتباط با خانواده های جدید را ایجاد و تجربه کناد تا در
پورت مفاد بودن ،دوباره آنها را تکرار نمائاد.
خس از شناخت رگرمی ها و عالیق مشتر  ،ملزومات آن را تهاه کناد و مطابق برنامه ،آن را اجرا کناد .برنامه
مزبور باید از نظر زمان ،مکان ،هزینه های منابع مالی ،افراد شرکت کننده و ایر مال

ها بطور دقاق مشخص و

تعریف شود و مطابق با تقویم اجرا شود .رگرمی ها و فعالات ها بهتر ا ت متنوع و عاری از یکنرواختی باشرد و
در تدوین برنامه بهتر ا ت از آراء و نظرات همه شرکت کنندگان ا تفاده شود.

 هدف گزینی و برنامه ریزی
برای اینکه شما و همسرتان به زندگی عالقه مندتر باشاد و شوق کار کردن و اعصاب آرامی داشته باشاد باید در
زمانه های تحصالی ،شغلی ،دینی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جسمی و جنسی دارای اهدافی باشاد .این اهداف نبایرد
غار واقعی و فراتر از توانایی ها و واقعاات شما باشند و نباید در تعارض و تضاد با یکدیگر باشند .خس از ایرن کره
اهداف منا بی را برای خود انتخاب کردید برای د تاابی به آنها برنامه ریزی کناد .اگر شما مراحل زیرر را طری
کناد می تواناد به اهداف مورد نظر در زندگی د ت یاباد:

 -۱تعاان اهداف دراز مدت که غالباً مفاهام کلی ا ت.
 -2تعاان اهداف ماان مدت و کوتاه مدت :اهداف ماان مدت و کوتاه مدت اهدافی هستند که خاش نااز اهرداف
دراز مدت بوده و چنان چه آنها را دنبال کناد و به آنها د ت یاباد شما را به اهداف درازمردت خواهنرد ر راند.
اهداف مزبور به ویژه اهداف کوتاه مدت ،کلی نبوده بلکه باید بطور دقاق و قابل نجش تدوین شوند.
 -۳برنامه ریزی :برای نال به اهداف کوتاه مدت ،ماان مدت و دراز مدت ،باید طرح و برنامه ای را تردوین کنارد.
برای این منظور عوامل مختلفی از قبال زمان ،مکان ،افراد ،هزینه ها ،منرابع و امررالهم رابطرور دقارق مشرخص
نمائاد.
 -4تهاه و تدار

و ایل مورد نااز.

 -۵اجرای برنامه.
 -6ارزیابی نتایج و عنداللزوم ایجاد برخی تغاارات و اجرای دوباره آن.
برای اینکه در هدف گزینی و برنامه ریزی موفق تر باشاد در فرآیند مزبور عی کناد به خوا ته ها و اعتقرادات
همسر و فرزندان احترام بگذارید .با افراد متخصص و متعهد مشورت کناد .در انتخاب اهداف و اجرای برنامه ابت
قدم باشاد و زود مریو

نشوید.

 اعتبار و جذابیت
اگر شما در نگاه همسرتان فردی جذاب و معتبر جلوه کناد می تواناد روی افکار ،احسا ات و رفتارهای او ترا ار
بگذارید و کنترل باشتری بر او داشته باشاد در این پورت او شما را به عنوان یک الگو خذیرفته و عی می کند
با شما همانند ازی کند .او مدیریت و خنان شما را مری خرذیرد و نسربت بره شرما احسا ری بهترری خواهرد
داشست.
بنابراین شما نزد همسر و فرزندان ،عی کناد خود را فرردی جرذاب و معتبرر نشران دهارد بررای ایرن منظرور
روانشنا ی جنس مخالف را آموخته و بکار گارید .ارزشهای دینی و اخالقی همسرتان را شناخته و به آنها احترام
بگذارید .در زندگی مشتر

مسئولات هایی را بپذیرید و آنها را به نحو احسن انجام دهاد .لااقرت هرای خرود را

بطور واقع بانانه به همسرتان نشان دهاد .مهارتهای تحصالی و شغلی خود را افرزایش دهارد .خوشرش و آرایرش

منا بی داشته باشاد .آداب گفتگو و معاشرت با دیگران را آموخته و آنها را بکار گارید و از اعمال و گفتاری کره
ممکن ا ت ذهنات همسر را نسبت به شما مخدوش کند اجتناب نمائاد.

 تقویت احساس امنیت در همسر
یکی از ناازهای ا ا ی انسان ،نااز به امنات ا ت .شما و همسرتان باید در کنار هم و نسبت به یکدیگر احسا
امنات کناد در غار این پورت با مشکالت زیادی روبرو خواهاد شد .به اعتقاد اکرر روان شنا ان و روانپزشرکان
تر های مرضی ،کمرویی ،زودرنجی ،افسردگی ،اضطراب ،بک ارتباطی منفعالنه (اجتناب و گریزظ ،کرابو

هرا،

تاپ شخصاتی الف ،و وا  ،خرخاشگری ،اعتااد ،اختالالت جنسی ،خودکشی و بسااری دیگر از نا ازگاری های
رفتاری و اختالالت جسمی و روانی ،بطور مستقام یا غارمستقام ناشی از احسا
دارد .این احسا

ناامنی ا ت که در فرد وجرود

ناامنی غالبا در دوران خرد الی و کودکی در انسان ایجاد شده و بطرور ناخودآگراه احسا رات،

افکار و رفتارهای او را تحت تا ار قرار می دهد .د ته دیگری از عوامل ربب راز در احسرا

نراامنی ،عوامرل

آشکار از و یا نگهدارنده هستند که عوامل زمانه از موجود در ناخودآگاه را فعال کرده و به فعلات می ر انند.
عوامل آشکار از و عوامل نگهدارنده ،ردخای عوامل زمانه از را محو نموده و شرناخت علرل اپرلی مشرکالت را
برای انسان دشوار و گاه غارممکن می ازند.
گرچه رفع احسا

ناامنی و عوارض آن دشوار به نظر می ر د ولی امر محالی نمی باشد .اگر طرح درمانی بطرور

منا ب تدوین شود و زن و شوهر هر دو در آن مشارکت کنند خس از مردتی ،احسرا

نراامنی و عروارض آن در

شخص کاهش می یابد .این تغاارات مربت عمدتاً طی فرآیند شرطی زدایری و تغاارر افکرار ناکارآمرد بره افکرار
کارآمد پورت می خذیرد .به عبارت دیگر ،اگر بخواهاد احسا

ناامنی و عوارض آن را در همسرتان از بان ببرید

باید اقدامات زیر را انجام دهاد:
 -۱توقعات و انتظارات شما از همسرتان منطقی و متنا ب با توانایی های او باشد.
 -2برای زندگی مشتر

تان اهداف هل الوپول انتخاب کناد.

 -۳به همسرتان کمک کناد تا آرزوهای دور و دراز خود را به اهداف و آرزوهای منطقی تبدیل کند.
 -4خایه های دینی و اخالقی را در خود و همسرتان تقویت کناد.
 -۵موقعات هایی فراهم کناد که همسرتان کمتر شکست را تجربه کند.

 -6همسرتان را تائاد و تحسان کناد.
 -۷نسبت به او عشق و محبت نامشروط داشته باشاد.
 -۸از خطاها و رفتارهای نامطلوب او اههار نارضایتی کناد ولی نسبت به شخصاتش ابراز عشق و محبت کناد.
 -۹از انتقاد ،تحقار ،توهان ،رزنش ،تهدید و خشونت بدنی بپرهازید و او را مهم جلوه دهاد.
 -۱۰همسرتان را با دیگران مقایسه نکناد و نداشته ها و معایب او را به رش نزناد.
 -۱۱با همسرتان قهر نکناد.
 -۱2مهارتهای ارتباطی را آموخته و آنها را در ارتباط با همسرتان بکار گارید.
 -۱۳با رعایت مهارتهای ارتباطی ،تجارب شارین و موفقی از ارتباط توأم با ابراز وجود را برای همسررتان فرراهم
کناد و به همسرتان اجازه دهاد افکار و احسا ات خود را آزادانه و بطور پریح بر زبان جاری ازد.
 -۱4شبکه منابع حمایتی منا بی اعم از علمی ،معنوی و مادی را برای همسرتان فراهم کناد.
 -۱۵بک ارتباطی توأم با ابراز وجود را در خود و همسر جایگزین ربک ارتبراطی منفعالنره و یرا خرخاشرگرانه
کناد.
۱6۔ همسرتان را بطور زبانی و عملی متقاعد کناد که در مشکالت زندگی خشتابان و حامی او بروده و او را تنهرا
نخواهاد گذاشت.
 -۱۷همسرتان را مطمئن نمائاد که به او وفادار بوده و هاچ گاه قصد خاانت و یا تجدید فراش ندارید.

 بازی دو زوج موفق و ناموفق
کاغذ و قلمی تهاه کرده و به اتفاق همسر یک بازی دو نفره ترتاب دهاد در این بازی شرما و همسررتان دو زوو
موفق و دو زوو ناموفق را شنا ایی کناد .پس عی کناد نقاط ضعف و قوت هر زوو را در زمانه های مختلف
یادداشت کناد .این زمانه ها ممکن ا ت چگونگی تربات فرزندان ،رفتار با هم در حضرور دیگرران ،کرار منرزل،
خوشش در خارو از منزل ،مدیریت خانواده ،ارتباط با خویشان و آشرنایان ،تحصراالت فرزنردان و امررالهم باشرد.

اجرای این بازی هر از چندگاه می تواند شما را به فعالاتی مشتر

و لذت بخش رگرم کرده و در هایی را بره

شما آموزش دهد.

 درک واقعیات همسر
اگر شما و همسرتان بتواناد آرزوها و عالیق ،ناازها و انگازه ها ،افکار و احسا رات یکردیگر را بشنا راد .اگرر بره
تفاوت های زیست شناختی ،روانشناختی و جامعه شناختی زن و مرد واقف باشاد و اگر بتواناد از دریچره چشرم
همسر به مسائل و موضوعات نگاه کناد در این پورت روابط شما با یکدیگر پمامی تر خواهد شد زیرا برا در
واقعاات همسر ،توقعات و انتظارات شما از او منطقی تر می شود و باشتر می توانارد برا او همردلی و همردردی
کناد .اگر چنان رویکردی داشته باشاد بسااری از رفتارهای همسر برای شما قابل هضم بوده و از مشراهده آنهرا
ناراحت نمی شوید و حتی در جریان حرکت به مت «خویش بودن» بره عنروان یرک زن و یرا مررد او را یراری
خواهاد کرد.

 چشم چرانی
چشم چر انی که در تعابار ا المی از آن به زنای با چشم یاد می شود ضررهای متعددی دارد .امرام پرادق مری
فرماید« :نگاه کردن به نامحرم تاری ا ت زهرآلود از ناحاه شاطان» که ایمان و اعتقادات دینی و اخالقری را در
فرد ست می کند .زن و شوهر را نسبت به هم بدبان کرده و آنها نسبت به یکدیگر احسا

ناامنی مری کننرد.

عمل چشم چرانی احتمال خاانت به همسر را زیاد کرده ،روابط زناشویی را تاره ماسازد و خستگی عصبی و افت
تحصالی و شغلی را به همراه دارد .از این رو در منابع فقهی ا الم ،چشم چرانی عملری مرذموم و حررام معرفری
شده که زنان و مردان باید از آن اجتناب کنند .از نظر شرعی ،نگاه اول به نامحرم بنرا بره دالیلری از جملره غارر
عمدی بودن و نبود خطر ابتال به گناه جایز شمرده شده ا ت ولی نگاه دوم و یا ا تمرار نگاه اول اگرر بره قصرد
لذت باشد حرام ا ت.
از نظر روانشنا ی ،چشم چرانی یک اختالل روانی -جنسی ا ت که عمدتاً به علرل زیرر خدیرد مری ایرد :ضرعف
اعتقادات دینی و اخالقی ،نااز جنسی رکوب شده ،تقویت رفتار چشم چرانی از طریق کسب لذت ،عادات کردن

به چشم چرانی خس از مدتی کسب لذت ،الگوگاری از دیگران و یا به دلال ابتالء به اختالل شخصات .اگر شما به
اختالل چشم چرانی مبتال هستاد با بکارگاری د تورالعملهای زیر می تواناد از شر آن خالص شوید:
 -۱عی کناد نااز جنسی خود و همسرتان را به موقع و به اندازه کافی ارضا کناد.
 -2خایه های دینی و اخالقی را در خود و همسرتان مستحکم ازید.
 -۳اطالعات خود را درباره چشم چرانی (علل ،ضررها و درمان آنظ افزایش دهاد.
 -4ضررهای چشم چرانی را روی کاغذ و یا تابلویی بنویساد و آن را روزانه چند بار مرور کناد.
 -۵قراردادی با خود منعقد کناد بطوریکه موفقات های خود را در کنترل چشرم چرانری برا خاداشرهای مرادی و
معنوی تقویت کرده و برعکس ،چشم چرانی های خود را با شاوه های خود تنباهی (خود -محرروم رازی و یرا
خود -جریمه کردنظ خا خ دهاد تا احتمال وقوع دوباره آن کم شود.
 -6عالوه بر انعقاد قرارداد با خود ماتواناد با شخص دیگری ناز قرارداد ببندید تا رفتار چشم چرانی نکردن شرما
را تقویت و رفتار مخالف آن را خاموش ازد .برای مرال مقداری خول به طور امانت به او بدهاد و در مقابل رفتار
چشم چرانی که بطور پادقانه گزارش خواهاد کرد به او اجازه دهاد تا مقداری از آن خول را برای خود و یا امرور
خاریه برداشت کند.
 -۷از طریق برخی القائات و کسب موفقات در زمانه های تحصالی ،شغلی و امرالهم عی کناد عزت نفس را در
خود تقویت کناد و خود را ارزشمند بداناد.
 -۸بک زندگی خود را در زمانه تحصالی ،شغلی ،ورزشی و امررالهم مرورد برازنگری قررار دهارد و عنرداللزوم
تغااراتی در آن ایجاد کناد.
 -۹برای برر ی احتمال ابتالء به اختالل شخصات ،اختالالت جنسی و نا ازگاری های زناشویی و از ایرن قبارل
به یک روانشنا ی و مشاور مراجعه کناد تا عنداللزوم اقدامات درمانی منا ب انجام شود.

 برخی صفات نیکو در زنان
مطابق متون ا المی ،پفات ناکو برای زنان عبارتند از :تقوا ،خوش خلقی با شوهر و فرزندان ،خوب شروهرداری،
حاا و خاکدامنی ،آرایش برای شوهر ،آمازش جنسی ،رعایت حجاب نزد نامحرم ،تکبر (در مقابرل نرامحرمظ ،بخرل

(نسبت به بخشش اموال شوهر به دیگرانظ ،تر ویی (اجتناب از دام ها و عوامرل خطرنرا ظ ،گذشرت ،را رتی و
پداقت ،رازداری ،اعتدال در خرو کردن ،مدارا در فقر ،محدود نکردن شوهر در آمدوشد به خانره و خرارو از آن،
فرمانبری و فروتنی نسبت به شوهر و خرهاز از کوچه نشانی.

 برخی ویژگیهای مدیر موفق در خانواده
رخر ت و مدیریت خانواده به منظور موفقات هر چه باشتر در اداره خانواده باید:
 -۱همه اعضاء خانواده را در وضع قوانان و مقررات خانواده شرکت دهد
 -2خس از وضع قوانان و مقررات ،در اجرای آنها بات و قاطعات از خود نشان دهد و در پورت لزوم برای اپالح
قوانان و یا اجرای آنها ،به اندازه کافی انعطاف خذیر باشد.
 -۳از روشهای ا تبدادی و خشونت آماز بپرهازد و برای تصمامات خود دلال و برهان ارائه کند.
 -4تقسام کار عادالنه ای داشته باشد.
 -۵مصالح خانواده را بر منافع شخصی ترجاح دهد.
 -6از خطاها و اشتباهات به ویژه خطاهای کوچک و کم اهمات دیگران چشم خوشی و یا گذشت کند.
 -۷با افزایش توانایی ها و لااقت های خود و ابراز آنها ،اعتبار خویش را نزد اعضاء خانواده افزایش دهد.
 -۸با نگاه به موضوعات و مسائل از دریچه چشم اعضاء خانواده و با توجه به توانایی ها و محردودیت هرای آنهرا،
عی کند آنها را در

کند و انتظارات معقولی از آنها داشته باشد.

 -۹شجاعت ،وفاداری ،پبوری و تقویت روحاه مشارکتی در خود و خانواده از دیگر ویژگی های یک مدیر موفرق
کارآمد در خانواده ا ت.

 مدیریت امور خارج از خانه
بخش دیگری از مدیریت خانواده که اغلب برعهده مردان گذاشته می شود مدیریت امور خارو از خانه و نظرارت
بر عملکرد مدیر داخلی ا ت .این بخش مدیریتی باید اعمال و وهایفی را انجام دهد که مهمترین آنها عبارتند از؛

 -۱اهتمام در برگزاری جلسات منظم هفتگی:
اگر شما به عنوان رخر ت خانواده ،جلسات منظم هفتگی را با حضور تمام اعضاء خرانواده برگرزار کنارد اوقرات
خوب و خوشی با یکدیگر خواهاد داشت .نسبت به افکار ،احسا ات و رفتارهای یکدیگر آگراه شرده و عنرداللزوم
تالش می کناد تا تغااراتی در آنها ایجاد کناد .احسا

امنات در شما افزایش یافته و یکدیگر را در حل مسائل

و مشکالت یاری خواهاد کرد .با برگزاری جلسات هفتگی شما و رایر اعضراء خرانواده نسربت بره اداره زنردگی
خانوادگی باشتر احسا

مسئولات کرده و در وضع مقررات و قوانان و اجرای آنها با یکدیگر همکراری خواهارد

کرد.
برای اینکه جلسات هفتگی بطور مؤ رتر برگزار شود و محا ن و خاامدهای مربت آن باشتر گردد بهتر ا ت قبالً
زمان و مکان جلسه و د تور کار آن را مشخص نمائاد (مگر در موارد اضطراریظ مهارتهرای ارتبراطی کارآمرد را
بااموزید و آنها را در جلسه بکار گارید و جلسه را با روشی دموکراتاک اداره نمائاد.

 -2بکارگاری روش دموکراتاک در اداره خانواده:
در روشی دموکراتاک ،رخر ت خانواده به آراء و نظرات دیگران احترام می گذارد و به آنها حق می دهد تا افکار
و احسا ات خود را آزادانه باان کنند .در این روش همه افراد نظرات خود را راجع به مسئله و موضوع مورد بحث
ارائه می کنند و در نهایت ،رأی گاری انجام می شود .با توجه به اینکه مسئولات اپلی اداره زندگی برعهده مدیر
و رخر ت خانواده ا ت بهتر ا ت به رأی او چهرار امتاراز و بره آراء مردیر داخلری ،فرزنردان ارشرد و فرزنردان
کوچکتر به ترتاب ه ،دو و یک امتااز داده شود .بهتر ا ت زن و شوهر در موارد ا ا ی و مهم قبال برا یکردیگر
مشورت کرده و به نقطه نظر واحدی د ت یابند تا نتاجه رأی گاری مطابق با مصالح خرانوادگی باشرد .در روش
دموکراتاک مدیر باید از قاطعاتی توأم با کمی انعطاف خذیری برخوردار باشد .مصوبات باید خشتوانه اجرایی داشته
باشد تا همگی خود را ملزم به اطاعت بدانند .محروم ازی ،جریمه کردن ،فشرار گرروه برر فررد خراطی و ارائره
گزارش به دیگران راجع به تخلف ،همگی می تواند اعضاء را به اجرای قوانان و مقررات ترغاب و ملزم نماید.
از روش دموکراتاک و برگزاری جلسات منظم هفتگی می توان در زمانه های مختلفی از زنردگی شخصری و یرا
خانوادگی ا تفاده کرد که زمانه های عبادی ،تفریحی و مسافرتی ،تحصالی ،شغلی ،خواب ،تغذیه و ورزش از آن
جمله ا ت.

 -۳کمک به همسر در انجام امور خانه :
یکی از عوامل اپلی در ا تحکام زندگی مشتر  ،تقسام عادالنه کرار بران زوجران ا رت .بکرارگاری مردیریت
دموکراتاک در خانواده اقتضاء می کند تمام اعضاء خانواده در کار و ا تراحت ،خوشی و ناخوشی و در رختی و
ستی مشارکت نمایند .چنان مدیریتی نباید از همسر و فرزندان وء ا تفاده کند و از آنهرا همچرون بررده هرا
باگاری کشد .او باید همسرش را در انجام کارهای خانه کمک کند و فرزندان را به آن تشرویق و ترغارب نمایرد.
باید خدمات همسر را به زبان آورد و از او بطور شفاهی تشکر کند .گاهی با دادن هدیره ای هرر چنرد کوچرک و
ارزان از خدمات او در انجام کارهای منزل قدردانی کند و از دخالت های بی جرا و ناپرواب در امرور خانره داری
خرهاز نماید زیرا این عمل ممکن ا ت همسر را ناراحت و عصبانی کند .اگر رخر رت خرانواده مروارد مزبرور را
انجام ندهد همسرش خس از گذشت مدتی ،انجام کارهای منزل را دشوار و طاقرت فر را یافتره و بره هرر طریرق
ممکن عی می کند از آن بگریزد و یا آن را با بی حوپلگی انجام می دهد.
 -4تهاه و تدار

امکانات رفاهی:

از دیگر وهایف مدیریت خانواده تالش برای تهاه و تدار

امکانات خدماتی و رفاهی از قبارل خوشرا  ،مسرکن،

تغذیه ،امکانات تفریحی و خدمات درمانی برای همسر و فرزندان ا ت.
 -۵ایجاد فضایی منا ب در خانواده:
فضای عاطفی خانه باید به گونه ای باشد که تمام اعضراء خرانواده در آن احسرا

راحتری و آرامرش کننرد و از

زیستن در خانه و در کنار یکدیگر لذت برند .هر یک از آنها در خانواده باید عزیز و محترم شمرده شوند به زندگی
امادوار باشند احسا

رشد و بالندگی کنند ،تجارب موفقات آماز در آنها زیاد و تجارب شکست بررای آنران بره

حداقل بر د .از نظر فازیکی ناز فضای خانه باید از نور و دمای منا بی برخوردار باشد و به اندازه کافی جا برای
ا تراحت ،خواب ،مطالعه ،کار ،بازی و خذیرایی از مهمان وجود داشته باشد .بدیهی ا ت برای تهاه فضای عاطفی
و فازیکی منا ب ،همکاری مجدانه زن و شوهر و اتخاذ تدابار منطقی تو ط آنها ضروری ا ت.
 -6تقویت خایه های دینی و اخالقی در خانواده:
از دیگر وهایف مدیر خانواده تالش برای ایجاد نگرشی مربت نسبت به دین و اخرالق ،افرزایش رطح معلومرات
دینی و اخالقی و ایجاد و تقویت رفتارهای دینی و اخالقی ا ت.

 -۷برنامه ریزی برای اعضاء خانواده:
مدیر خانواده باید تالش کند تا اهداف منا بی را در هر یک از اعضاء خرانواده در زمانره هرای جسرمی ،روانری،
تحصالی ،شغلی ،مذهبی و امرالهم ایجاد و تقویت کند و آنان را برای برنامه ریزی و تالش جهت د تاابی به آن
اهداف راهنمایی و ترغاب کند.
 -۸تربات فرزندان:
تربات ناکوی فرزندان از دیگر وهایف زوجان ا ت که در آن نقش شوهر کمتر از نقش زن نخواهد برود .اگرر در
خانواده ای زن نسبت به روشهای ترباتی آگاه باشد و بخواهد آنها را در تربات فرزندان بکار گارد ولی همکاری و
همراهی شوهرش را نداشته باشد .در این پورت تالشهای زن خنری و یا کم ا ر خواهد بود .لذا رخر ت خانواده
باید همراه خوبی برای همسرش در تعلام و تربات فرزندان باشد .او باید طح اطالعات ترباتی خود و همسرر را
ارتقاء دهد و ضمن اتخاذ اا ت های ترباتی یکسان ،همسر را در مراقبت و تربات فرزندان یاری نماید.
 -۹ارتباط با دیگران:
ارتباط با خویشان ،همسایه ها ،دو تان و همکاران از موضوعات مهم و گاه مشکل از ا ت که زن و شوهر بایرد
نسبت به آن حسا

باشند و برا ا

مصالح خانوادگی یک اا ت همسو و منطقی خاش گارند وگرنره ممکرن

ا ت آ اب های جدی و گاه جبران ناخذیر به آنها وارد شود .رخر ت خانواده برای ارتبراط او و خرانواده اش برا
دیگران باید به آراء و نظرات همسر و فرزندان احترام گذارد و مصالح خرانوادگی را برر امارال و هواهرای نفسرانی
خویش مقدم شمارد.
 -۱۰افزایش اطالعات:
افزایش طح اطالعات در زمانه های تحصالی ،شغلی ،اجتماعی ،بهداشتی و امرالهم باعث رشد و بالندگی افرراد
می شود .بنابراین شما به عنوان مدیر خانواده باید موجبات کسب علم و دانرش افزایری را بررای خرود و اعضرای
خانواده فراهم نمائاد.

 حقوق اخالقی و انسانی
در یک د ته بندی ،حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر را می توان به ه قسم حقوق اخالقی ،شرعی و قانونی
تقسام کرد.
از نظر اخالقی و انسانی هر یک از زوجان نسبت به یکدیگر وهایفی دارند که بنا بره دالیرل متعردد بایرد آنهرا را
رعایت کنند :نظافت بدن و خوشش منا ب نزد همسر ،ا تقبال از همسر هنگام ورودش به منزل ،بدرقه او هنگام
خروو از خانه ،الم کردن ،پدا زدن با نام و عناوینی که همسر دو ت دارد ،اعتدال در مصرف هنگرام تمکرن و
قناعت در زمان فقر ،خرهاز از چشم و هم چشمی ،رازداری و عاب خوشی ،معاشرت با خویشان همسر و احترام به
آنها ،احترام به عالیق یکدیگر ،خرهاز از بدگمانی نسبت به همسر مگر برای آن دلال کافی و قاطع وجرود داشرته
باشد ،خر تاری از همسر هنگام باماری ،منت نگذاشتن به ر همسرر بره دلارل تمکرن مرالی و یرا انجرام دادن
خدمتی ،تواضع و فروتنی نسبت به همسر ،کمک به همسر در انجام کارها ،را تی و در تی نسربت بره همسرر،
تحمل کردن بداخالقی همسر ،خوش خلقی کردن با همسر ،رعایت یکدیگر هنگام عصبانات و ناراحتی ،کمک به
همسر در تربات فرزندان ،دو تی و تفاهم با همسر ،اغماض و چشم خوشی از خطاهای یکدیگر و یا تذکر به او برا
مهربانی ،داشتن توقعاتی متنا ب با توانایی ها از همسر ،تشویق همسر به مطالعه و ایجاد شرایطی بررای رشرد و
بالندگی همسر در ابعاد مختلف انسانی ،خرهاز از دیر آمدن و گزارش علل دیر آمدن ،خروو از خانره برا اطرالع و
هماهنگی با همسر ،اجتناب از دیر آمدن به منزل مگر با اطالع قبلی و هماهنگی برا همسرر ،مداخلره نکرردن در
مشاجرات خانوادگی همسر ،بزرگداشت الگرد تولد همسر یا جشن ازدواو ،دادن هدیه به منا بت های مختلف،
آوردن وغات از فر برای همسر و مشارکت دادن همسر در تصمام گاری ها.

 چگونگی ارتباط با خانواده همسر
به خانواده همسرتان احترام بگذارید .همسر شما احترام به آنها را احترام به خانواده همسرتان بی احترامی کنارد
همسرتان از آن ناراحت و عصبانی می شود روابط بان فردی تان با او تاره می شود و ممکن ا ت حمایت مادی
و معنوی خانواده همسر را از د ت بدهاد .بنابراین باید:
 -۱نسبت به خانواده همسرتان رفتار نجاده و محترمانهای داشته باشاد.
 -2رفت و آمد با خانواده همسر را قطع نکناد.

 -۳مانع پله رحم همسرتان و مانع کمک او به خدر و مادرش نشوید در غار این پورت فرزندان شرما نارز از آن
الگوبرداری کرده و در آینده با شما چنان رفتار خواهند کرد.
 -4راجع به خانواده همسرتان شایعه ازی نکناد.
 -۵فرزندان را تشویق کناد که به خانواده همسرتان احترام بگذارند و آنها را وارد معرکه کارزار با همسرر نکنارد.
آنها را نسبت به همسر و خانواده اش بدبان نکناد .این عمل شما باعث موضع گاری های احسا ی و غار معقول
فرزندان نسبت به همسر و خانواده او می شود و روابط بان فردی آنها را تاره می کند و در نتاجره فرزنردان را از
بسااری از محا ن و مزایا محروم ماسازد.
-6اگر خانواده همسرتان با شما نامهربان هستند با گذشت و اغماض و محبت عی کناد نگرش هرا و رفتارهرای
آنها را نسبت به خود تغاار دهاد و کاری کناد که از کردار خود خشامان شوند.
 -۷در مشاجرات موجود بان اعضای خانواده همسرتان دخالت نکناد و به نفع و یا علاه کسی وارد کارزار نشوید.

 نحوه مقابله با دخالت دیگران
یکی از عوامل مسئله از در زندگی زناشویی ،مداخله اطرافاان به ویژه والدین ا ت .این دخالت ها واکنش های
منفی را در زوجان برمی انگازد ،روابط بان فردی آنها را آشفته مری رازد و اختالفرات زناشرویی را کره بردون
مداخله دیگران حل شدنی بوده عماق تر و خاچاده تر می کند .دخالت اطرافاان در زندگی شما ممکن ا رت برا
روشهای مختلفی انجام شود .گاهی نزد شما و یا دیگران از همسرتان بدگویی مری کننرد .زمرانی بره همسررتان
تهمت می زنند ،شما و همسرتان را نزد خود و یا دیگران تحقار و تمسخر می کنند و یا شرما را در انجرام امرور
زندگی امر و نهی می کنند .گاهی ناز همچون یک قاضی اعمال و رفتارهای شما و همسرتان را مورد قضاوت قرار
داده و حکم قضایی پادر می کنند .این دخالت ها ممکن ا ت به علل مختلفی انجام شود :زمانی او را با رفتار و
گفتار خود ناراحت و عصبانی کرده اید .خاشرفت مهمی در زندگی تان داشته ایرد .نگرران خوشربختی و رعادت
شما می باشد .احسا

ناامنی و بی خناهی نموده و عی می کند با ایجاد اختالف بان شما و همسررتان یکری از

شما را به مت خود بکشاند .از نظر اقتصادی به او وابسته هستاد .با ایجاد اختالف و جدایی می خواهد یکری از
شما را به همسری خود و یا دیگران درآورد .شخصاتی نامتعادل و عقرب گون دارد و گاهی ناز شما و همسررتان
زمانه را برای دخالت دیگران مهاا می کناد .برای مرال اگر شما و همسرتان از یکدیگر در حضور بقاره بردگویی

کناد و نسبت به هم بی احترامی نمائاد و اگر مسائل شخصی و خصوپی خود و زندگی زناشویی را فراش کنارد
در این پورت آنها به خود اجازه خواهند داد تا در زندگی شما دخالت کنند.
شما و همسرتان برای مقابله با دخالت دیگران باید جبهه ی متحدی تشکال دهاد .نزد دیگران رفتاری محترمانه
با یکدیگر داشته باشاد و مسائل خصوپی زندگی خود را نزد آنها مطرح نکناد .از رفتار و گفتاری که ممکن ا ت
حسادت ،عصبانات و دشمنی دیگران را نسبت به شما و همسرتان برانگازانرد خرهارز کنارد .در مقابرل بردگویی
دیگران از همسرتان دفاع کناد .علل و انگازه های بدگویی و غابت آنها را برر ی کناد و با آنها رفتراری معقرول
داشته باشاد با رعایت جوانب احتااطی ،پحت و قم ادعای آنها را برر ری کنارد در پرورت پرحت ادعرا ،بره
تنهایی و یا با کمک همسر برای رفع موضوع اتهام برنامه ریزی کناد و در پورت نادر تی اتهام ،به توطئه گران
اخطار کناد و آنها را از این عمل منع کناد .در پورت تکرار ،بطور موقت و یا دائمی رابطه خود را برا آنهرا قطرع
کناد .گاهی نسبت به دخالت والدین بدبان نباشاد و آن را نوعی دلسوزی تلقی کناد .خنان والردین را گروش
کرده و خس از ارزیابی ،تنها خنانی را که برای ا تحکام خانواده شما مفاد ا ت بکار گارید .والردین را برا روش
های منطقی از مداخله های ناپواب برحذر دارید .تذکر به والدین همسر را به عهده همسرتان واگرذار کنارد و از
تذکر دادن به طور مستقام به آنها خرهاز کناد .عی کناد برای کسب ا تقالل اقتصادی برنامه ریرزی و ترالش
کناد .با خانواده خود و همسرتان طوری رفتار کناد که برای جلب توجه شما و یرا همسررتان نارازی بره ایجراد
اختالف بان شما و همسر نداشته باشند .خود را در موضع اتهام قرار ندهاد .طوری رفتار کناد که دیگران نسبت
به شما بدبان نشوند .نحوه مداخله اطرافاان به ویژه والدین ،علل و آ ار وء مداخلره و راههرای مقابلره برا آن را
بااموزید و اطرافاان را ناز از آ ار وء مداخله کردن آگاه کناد.

 صبر و شکیبایی
پبر به معنای خویشتنداری در برابر اماال ،ختی ها ،مصائب و تنگناها ا رت و در اخرالق ا رالمی از منزلرت
خاپی برخوردار ا ت .در آیات و احادیث ا المی بر پبوری در مصائب و ختی ها تاکاد شده و بررای پرابران
حقاقی ،اجر و خاداش زیادی وعده داده شده ا ت .انسان زمانی که در حالت آ ایش و آرامش ا ت باید خردا را
شاکر و در برابر انسانها فروتن باشد و زمانی ناز که در حالت ناخوشی و ختی قرار می گارد باید پبوری خاشره
کند .این پبر و خایداری زمانی امکان خذیرتر ا ت که شما نسبت به آن نگرش مربتی داشته باشاد .اگرر پربر و
خایداری در ختی ها و بالیا را و اله آزمایش الهی ،آمرزش گناهان و کسب خاداش های عظام الهی بداناد ،اگرر

پبوری را از نشانه های ایمان و یقان به خداوند و عالم آخرت تلقی کناد و آن را مایه رشد و کمال شخصرات و
باعث افزایش مقاومت انسان در ختی بداناد در این پورت در تنگناها و دشواری های زندگی مشتر

پربورتر

شده و کمتر بی تابی خواهاد کرد .این پبوری و خایداری باید با آگاهی و به اختاار خویش انجام شرود و طروری
انجام گارد که دیگران از آن وء ا تفاده نکنند.

