چگًَِ ثبخبًَادُ خَداستجبط ثشلشاسوٌين
آيب هيذاًيذ هٌظَس اص استجبط چيست ٍ چگًَِ هي تَاى آى سا ثشلشاسوشد ؟ ثشخي افشاد گوبى هي وٌٌذ.وِ استجبط يؼٌي
حشف صدى – ًَضتي ٍيب ثحث ًوَدى الجتِ ايٌْب اص ػَاهل استجبط ّستٌذ ًٍحَُ ٍچگًَگي ثشلشاسي آى ثستگي ثِ ٌّشضخع
داسد وِ هٌظَس خَد سا چگًَِ ثيبى وٌذ ،ثب گطبدُ سٍئي ًٍشم خَيي ٍيب تٌذ خَيي ٍثذخلمي دس ايي ثشٍضَس سؼي ضذُ است
وِ تؼذادي اص ًىبت هْن وِ هؼوَال " دس ثشخي هٌبثغ ثػَست ػٌبٍيٌي عَيل هَسد ثحث ٍثشسسي لشاس گشفتِ است ثغَس
فْشست ٍاس ٍخالغِ ثيبى گشددتب اًگيضُ اي ثشاي تفحع ثيضتش ضوب خَاًٌذُ گشاهي ثبضذ چشا وِ هغبلت ثيبى ضذُ هفبّين
هْوي سا دس ايدبدتفبّن ٍاستجبط هغلَة ،وِ الصهِ ّش صًذگي است ،ضىل هيذّذ:
هشصّبي تحَل ضخػيت ثسيبس ٍسيغ است چَى ضخػيت اًسبى سبصهبى صًذُ ٍهتغيش سيستوْبي سٍاًي فشد است وِ
ًحَُ سبصگبسي هوتبصٍ ثخػَظ اٍ سا دس همبثل هحيظ تؼييي هي وٌذ  .پس اهىبى ثبصسبصي ٍ ثْجَد هذاٍم آى ثشاي آدهي
ٍخَدداسدچشا وِ ضخػيت لبثل تغييشٍتحَل است.
اگشتبثِ حبل اغَل ًبدسست استجبعي سادسپيص گشفتِ ثَديذٍيباصًحَُ ثشلشاسي استجبط غحيح هغلغ ًجَديذٍاصولوبت
«هي ّويٌن وِ ّستن »ٍ«ثْتشاصايي،اصهي اًتظبسي ًذاضتِ ثبش»ٍيب «ايٌدَسي تشثيت ضذُ ام ًٍوي تَاًن خَدساػَؼ
وٌن)) استفبدُ هي وشديذسؼي وٌيذثِ هشصّبي تحَل ضخػيت خَدتَخِ ًوبييذٍآى سا ٍسؼت دّيذ.
ثْشُ هٌذي اصيه استجبط هَثشدسخبًَادُ ٍفضبيي سشضبساصغويوت،هحجت ٍػغَفت ٍثٌبي سٍاثظ ثيي دٍّوسشثشپبيِ
اخالق ٍهؼٌَيت دسثشلش اسي استجبط غحيح هوىي خَاّذثَدٍايي اصضشٍسيبت اٍليِ دس سضذ ثبلٌذگي ضخػيتي ٍهؼٌَي
ٍاستجبط غحيح فشصًذاى دسخبًَادُ است  .دس ايٌدب الصم است وِ تؼشيف دسستي اص خبًَادُ ثوٌظَس سسيذى ثِ ّذف هَسد
ًظش داضتِ ثبضين .خبًَادُ اص ًخستيي ًظبهْبي ًْبدي ػوَهي ٍخْبًي است وِ ثشاي سفغ ًيبصهٌذيْبي حيبتي ٍػبعفي اًسبى
ٍثمبي خبهؼِ ضشٍست تبم داسدٍاصّوِ ًْبدّبي اختوبػي،عجيؼي تشٍخَدي تشاست.
ثٌبثشايي ّذف اص داضتي يه ساثغِ غحيح ٍاستجبط هَثش دس خبًَادُ سسيذى ثِ خػَغيبت ٍٍيژگيْبي يه خبًَادُ
هغلَة است ٍاًسبى دس ّش سٌي ثبضذ الصم است ضيَُ ّبي ا ستجبط سا داًستِ ٍهتمبثال " سٍي ديگشاى تبثيش ثگزاسد ٍخَد سا
وٌبس ًىطذ.
چند نكته كلي درنحوه برقراري ارتباط بين افراد(خانواده يا اجتماع)
 -1ثْتش است ّوَاسُ ثِ ايي ًىتِ تَخِ داضتِ ثبضين وِ ّشوس ثِ گًَِ خبغي دس ثشاثش ػَاهل
"

هحيغي ػول وشدُ ٍ ٍاوٌص ًطبى هي د ّذ وِ لضٍهب" ثب ٍاوٌطْبي ديگشاى هتفبٍت ٍهتوبيض است ٍايي اهش اٍال

سبصگبسي هوتبص ٍ ثخػَظ اٍسا دس هحيظ ثَخَد هي آٍسد ٍثبًيب " اًتظبسات هب سا اص ٍاوٌطْبي ديگشاى هتؼبدل ٍهؼمَل هي
وٌذ.
-2دس سٍاثظ غحيح استجبعبت خػوبًِ ٍغيش دٍستبًِ ثشلشاس ًيست ٍخَي آوٌذُ اص غويوت ٍدٍستي ثشلشاس هي گشدد.
 -3دس يه استجبط غحيح اًتمبد ثِ ضىلي سبصًذُ ٍهثجت ٍيب ثِ حبلت پيطٌْبدي هغشح هي گشدد ٍدس يه استجبط غلظ ثِ
ضىلي خػوبًِ ٍظبلوبًِ.
 -4فشدهتؼبدل دساستجبط ثبخبًَادُ ٍديگشاى ثش اسبس تَاصى ٍتؼبدل ػول هي وٌذٍاصچبپلَسي ٍتولك گَيي

(افشاط

ٍتفشيظ)دسمًبسجبتص ثذٍس است .
-5دس استجبط هَثش ّوذسدي ٍخَد داسد چَى ّيچىس ثي ًيبص اص ػَاعف ًوي ثبضذ.
-6خَش خلمي ٍضَخ عجؼي يىي ديگش اص ضيَُ ّبي ثشلشاسي استجبط غحيح (الجتِ دسحذهتؼبسف) هيجبضذ.
 -7استفبدُ اص خوالت ٍولوبت هحجت آهيض وِ داساي ثبس ػبعفي هثجت ّستٌذ ثش هيضاى استثبط ٍهحجت اػضبءخبًَادُ هي
افضايذٍضيشيي وبهي صًذگي ساتبهيي هي وٌذ.

 -8غذالت داضتي دس هٌبسجبت ٌٍّشخَة گَش وشدى ثِ غحجت ّبي ّوذيگش سٍاثظ هبسا هحىوتشخَاّذ ًوَد.
 -9اص همبيسِ وشدى خَد ثب ديگشاى ثپشّيضيذ .چَى ايي سفتبس ثِ سٍاثظ حسٌِ ثيي ضوب آسيت

هي صًذّ ،ش اىسبى

هٌحػشثِ فشد ثَدُ ٍداساي ٍيژگيْبي ضخػيتي اػن اص هثجت ٍهٌفي خبظ خَد است وِ لبثل همبيسِ ثب ّيچ فشد ديگشي
ًيست .دس هَالغ ضشٍسي هي تَاى افشاد ساثبخَدضبى همبيسِ ًوَد ٍهيضاى پيطشفت اخاللي ٍهؼٌَي ٍفىشي فشدساهَسد
تمذيشلشاس داد.
-10لجل اص ايٌىِ افشاد سا ثِ خَد عاللوٌذ سبصيذ،استؼذاد هحجَثيت سادسخَد افضايص دّيذ .
چندنكته با اهميت دربرقراري ارتباط صحيح بين زوجين:
يىي اص ثْتشيي ٍپشضىَُ تشيي تدليبت صًذگي ،سشهبيِ گزاسي يب دادٍستذ ػبعفي صٍخيي هي ثبضذ ثِ ايي هؼٌي وِ استجبط
ػبعفي دس آغبص صًذگي اص ضَس ٍحشاست ثشخَسداس است ٍال صهِ يه ضشٍع خَة است ثشاي اداهِ صًذگي ًيض الصم است
چشاوِ دسسبلْبي هيبًي ٍپبيبى صًذگي هطتشن وِ احسبس تٌْبيي ٍاصدست داد ى خَاًي ثِ هطىالت صٍخيي افضٍدُ هي
ضَد تالش آًْب ثشاي اثجبت ػَاعف غبدلبًِ ٍغويوبًِ ضشٍستي ثيص اصگزضتِ هي يبثذ.
سي وِ ثِ ّوسشش ثگَيذ تَسادٍست داسم ايي خولِ ّشگضاصدل اٍخبسج ًخَاّذ ضذ»
پيبهجش اوشم (ظ)هي فشهبيذ« :ن
 -1يىي اص تَاًبييْبي سٍحي ٍخبرثِ ّبي ضخػيتي آدهي اثشاص هحجت ًسجت ثِ ّوسش ٍضشيه صًذگيص هي ثبضذ چِ
ثسيبسوسبًي وِ دس دل ّوِ گًَِ هحجت داسًذ ٍلي تَاًبيي اثشاص آى سا ًذاسًذ ًٍوي تَاًٌذ استجبط ػبعفي ٍغحيحي ثب ّوسش
خَد ثشلشاس وٌٌذ ٍدس ًتيدِ دس خَدٍّوسشضبى اعويٌبى خبعش ًوي آفشيٌٌذ.
-2هَاًؼي وِ سذ ساُ استجبط ػبعفي ٍاثشاصهحجتاًذ ػجبستٌذاص :ػذم هؼشفت –غشٍس ثيدب –ٍحدت ٍحيبي افشاعي.
-3هثجت گشايي يب« ٌّشخَة ديذى» ٍيب « چگًَِ ديذى » دس ثشلشاسي استجبط غحيح هَثش است.
 -4سؼي وٌين فْشستي اص لبثليتْبي ّوسشهبى سا دس رّي داضتِ ةاضين ٍثِ آًْب اضبسُ وٌين دس ايٌػَست فضبيي آوٌذُ اص
تبثيشات هثجت ثَخَد خَاّين آٍسد.
 -5چٌبًچِ هبيل ّستين خٌجِ اي سا دس ّوسشهبى ثجيٌين وِ دس ٍالؼيت هطبّذُ ًوي وٌين ضشٍسي است ثب تلميي هثجت ثِ
ٍي ثتذسيح ايي خٌجِ سا دس اٍايدبدوٌين هثال "فشدي وِ حس هي وٌذ ّوسشش دس ثش خَسد ثب هسبئل ضؼيف است هي
تَاًذ ثگَيذ «:هي ضخػيت غجَس ٍتَاًبي تَ سا دس ثشخَسد ثب هسبيل تحسيي هي وٌن هي يميي داسم اخبصُ ًخَاّي داد دس
ثشاثش هسبيل صٍد اص پب دس آيي » ٍيب ٍلتي ّوسشي خطي ٍتٌذ خَست ثْتش است ثِ اٍ اظْبس گشدد وِ هي ثِ غذالت تَ دس
هسبيل صًذگي افتخبس هي وٌن هيذاًن وِ ثب ايي هطىالت ّشوسي خستِ ٍػػجي هي ضَد ٍلي خَيطتي داسي ٍغجش ثِ ضوب
ثشاصًذُ تش است.
 -6خَد سا ثدبي ّوسشهبى لشاس دّين ثگًَِ اي ًحَُ تفىش ٍثيٌص اٍ سا ًسجت ثِ هسبيل ػيٌب " دسن وٌين ٍاص ديذگبُ اٍ
ًسجت ثِ هسبيل ٍدًيب ثٌگشين تب ثِ هشص تفبّن ثخػَظ دس حضَس ديگشاى –ثشسين.
 -7حشين يىذيگش سا هشاػبت وٌين،الجتِ ايي وبس سا اص خلَت ضشٍع وٌين تبثتَاًين آى سا ثِ خوغ ثىطبًين هثال " صهبًي وِ
ّوسش ثِ ايشاد هغلجي هٌبست دسحضَسخوغ هي پشداصد ّوفىشي ٍّوذلي خَدساثبػالهت تػذيك ًطبى دّين ٍهغبلت
ثيدبٍغيشضشٍسي اٍساثب سىَت ٍپيطٌْبدخَيص ثِ هسيشگفتگَّبي ثوشثخص ٍسبصًذُ ثبصگشداًين «ثذتشيي ّوسشاى آًْبيي
ّستٌذ وِ ثالفبغلِ اثشسخي ّوسشضبى سا دس ديگشاى خٌثي هي وٌٌذ».
 -8ثشلشاسي استجبط والهي ثبيذ آسام ثخص ٍاعويٌبى صا ثبضذًِ ثب صثبى تٌذ ٍگضًذُ ٍتحشيه آهيض وِ هختل وٌٌذُ ّش
استجبعي است.
-9ضًٌَذُخَثي ثبضينٍگَش وشدى سا توشيي وٌينچَى گَشوشدى ثبػثآساهصخيبلفشدهمبثل هيطَد.
-10سػبيتغذالتٍدسستيدساستجبطثغَسيىِ ثبػث افضايص هيل ٍسغجت ثشاي استجبط ثْتشٍثيطتش گشدد.

 -11فمظ ثِ اظْبسهحجت ثِ ّوذيگش اوتفب ًىٌيذ ثلىِ وشداس خَد سا ًيض ّوبٌّگ

ثب گفتبس خَد تٌظين ًوبئيذوِ

هَيذاظْبسهْشٍػبعفِ تبى ثبضذ.
 -12حس هحجَثيت ٍدٍست داضتِ ضذى سا دس خَد افضايص دّيذ.
-13ايدبداػتوبدثِ ًفس دسخَدٍتمَيت آى.
-14سىَت ًوَدى دس هَلغ لضٍم چَى سىَت اگشحبٍي پيبهي ثبضذيىي اصخٌجِ ّبي هْن استجبط است.
-15صهيٌِ ّبي هطتشن ٍهصاثِ سا خست ٍخَ وشدُ ٍدس ثيي خَدهبى تَسؼِ دّين .
ًىبتي وِ خبًَادُ هتؼبدل دس ًحَُ استجبط غحيح ثب فشصًذاى ثىبس هي گيشد:
 -1هسئلِ هْن ٍلبثل تَخِ ايي است وِ فشصًذاى هب ثيطتش اص چطوبًطبى يبد هي گيشًذ تب گَضْبيطبى ٍاستجبط غحيح
ٍالذيي ثب يىذيگش سبيِ هغلَة ٍهثجتي سا ثش سٍي استجبعبت فشصًذاى خَاّذ افىٌذ.
ٍ-2الذيي خَد دس ػول ثِ گفتبسضبى پيطمذم ثَدُ ٍاػتوبد ثِ ًفس فشصًذاى سا سضذ هي دٌّذ ٍثِ توبيالت اغَلي ٍػاليك
غحيح فشصًذاى تَخِ وبفي هجزٍل هي ًوبيٌذ.
ٍ-3الذيي اص فشصًذاى خَد حوبيت هي ًوبيٌذ ٍ دستمَيت ايوبى فشصًذاى تَفيك مي يبثٌذٍ فشصًذاى اصهَفميت خَدهغوئي
ّستٌذ ٍدس ٌّگبم دسهبًذگي ٍالذيي ايطبى ساحوبيت هي ًوبيٌذ.
-4سٍحيِ ضبدوبهي ٍهسشت ثشخبًَادُ حبون است.
 - 5خبًَادُ اص دسيچِ خَضجختي ثِ آيٌذُ هي ًگشد.
ثؼيت هي وٌذ.
-6هسَليت سپبسيٍ هسَليتپزيشي دسفشصًذاى سضذ هي يبثذ ٍ اص يه ضبثغِ غحيح ت
 -7فشصًذاى ثب ّيچىس همبيسِ ًوي گشدًذ ٍ ثب هَفميت خَدضبى هَسد همبيسِ لشاسهي گيشًذ.
-8اًتمبداصفشصًذاى ثػَستسبصًذُ ٍهثجت اًدبم گشفتِ ٍاصثشخيخغبّبٍلغضضْبي آًْبچطن پَضي هيطَد.
-9فشصًذ هالن ضبيستگي خَدسا اص دسٍى خَيص هي خَيذ (هستمل اص ًظش ديگشاى )ثٌبثشايي توبيل فشصًذ

ثشاي خلت

حوبيت ٍ هحجت ديگشاى غيش ػبدي ًيست ثلىِ عجيؼي ٍػبدي است.
-10فشصًذاى اص تَخِ ػبدالًِ ٍالذيي دس سٍاثظ هتمبثل ثشخَسداسًذ.
 -11خوالت ٍػجبساتي وِ ثشاي گفتگَهيبى اػضبء اًتخبة هي ضَد اص ثبس ػبعفي هثجت ثش خَسداس است ٍخػوبًِ ٍهغشضبًِ
ًيست .
 -12ثيبى ًوَدى هٌظَس ثػَست سخٌشاًي ٍ ًػيحت خطه ٍ خبلي غَست ًوي گيشد ٍاصافشاط دس هَػظِ خلَگيشي
ضذُ ٍدسهَلغ لضٍم اظْبس ًظش هيگشدد.
 -13حذ اػتذال دس ّوِ چيض سػبيت هي گشدد.
اگش افشاد ثتَاًٌذ تَغيِ ّبي هزوَس سا ثب تشويت ٍ تلفيك ٌّشهٌذاًِ اي دس ول سغَح استجبعيطبى (چِ دس هحيظ
خبًَادُ ٍچِ دس اختوبع) تؼوين دٌّذ ثْتشيي سٍضْبي استجبعي ًٍفَر سا ثىبس گشفتِ اًذ.الجتِ ضبيبى روش است وِ ساّْبي
ثشلشاسي استجبط هغلَة ثغَس يه خبًجِ ًتيدِ چٌذاى لبثل تَخْي سا ػبيذ ًخَاّذ سبخت هگش ايٌىِ ّشوس دس ّش
ن ثبضذ اص اغَل استجبط غحيح ٍهثجت آگبّي يبفتِ ٍ آًْب ساهتمبثال " دس توبم سغح سٍاثغص
هَلؼيت ٍ سي ٍهمبهي …ُ ..
(ثغَس ًسجي) ثىبس گيشد%

