
 

 ü از تحقیر اعضاء خانواده و بی احترامی به آنها و

 برچسب زدن به خود و آنها بپرهیزید.

ü  الگوی  –متکلم و جده نباشید. شتابزده عمل نکنید

رفتاری مناسبی باشید.فرزندانتان آنچه را انجام مب دهید 

 الگوبرداری می کنند 

ü  از رفتار مشکل زای فرزندتان انتقاد کنید و از

 شخصیت او 

ü  پیام های کالمی و غیر کالمی خود را هماهنگ کنید و

 به ارتباط غیر کالمی  می دهید 

 

 

کمالوند روبرروی کرهرریرز  -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکرز  -مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر       

 60000430650-58تلفن:  

سرتان توافق کنید تا بحث و هنگام عصبانیت  با هم

 دقیقه متوقف کنید. 38مشاجره را برای مدت 

را باال ببرید. یعنی در برابر هر تجربه منفی   1به  5نسبت 

تجربه مثبت برای خود ایجاد کنید. هفته ای یک  8

ساعت بیشتر با هم وقت بگذرانید و صحبت کنبد و در 

 مورد رفتارهای خوب هم از هم قدردانی کنید. 

گوش کردن بدون حالت تدافعی، برای مردان 

تحسین و تصدیق همسر و آرام بودن و برای زنان بدون 

 عیب جویی با تحقیر شکایت کردن را توصیه می شود.

ابراز احساسات مثبت و منفی و رنجش و  -گوش دادن

آزاردگی و انتظارات و خواسته ها و انتقاد سازنده همگی 

 به نزدیکتر شدن هر چه بیشتر زوج ها کمک می کند 

راههای برقراری ارتباط مثبت و سازنده با 

 فرزندان، 

ü .از لحظاتی که با فرزنداتان هستید استفاده مفید کنید 

ü ...  ارتباطهای دستوری را کاهش دهید و به فرزندانتان

 آزادی دهید.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت   

 رازهای خانواده موفق

 

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 همراهان

 رازهای خانواده موفقعنوان: 

سوپروایزر آموزش -تهیه کننده: خدیجه فرضی ) 

 کارشناس بهداشت حرفه ای (-سالمت 

 3463063064تدوین: 

3461063064بازنگری دوم:    



 چهار عنصر مخرب زندگی زناشویی

است که زوجین  --.زیاد  حالت تدافعی دفاعی بودن 

برای دفاع از خود و دور کردن حمله انجام می دهند و 

معموالً با عدم پذیرش مسئولیت )من اشتباه نکردم(، 

شکایت متقابل و ناله کردن و زبان بدن منفی )دست به 

 کمر زدن( نشان داده می شود.

تنفر و انزجار: زوج های ناسازگار به نشان دادن 

ندرت از محاسن هم تعریف می کنند. توهین و نام 

گذاشتن روی یکدیگر، شوخی های خصمانه، زبان بدن 

منفی )نیشخند زدن و چرخاندن چشم( در آن ها دیده 

 شود. می

به جای گالیه: انتقاد شامل سرزنش انتقاد از همسر 

و حمله به شخصت و خصوصیات فرد می شود در حالی 

که گالیه یک نظر منفی در مورد چیزی است و در واقع 

 توصیفی از ناخشنودی است.

از هم کالمی زوج های ناسازگار به سکوت و پرهیز 

جای بحث کردن در مورد موضوعات مختلف، بحث های 

آن ها با فریاد کشیدن بر سر هم خاتمه می یابد و یا 

خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه است. تحقق 

خانواده سالم مشروط به برقراری افراد آن از سالمت 

روانی و داشتن رابطه مطلوب با یکدیگر است. فرد در 

خانواده رشد می کند و پایه های اصلی شخصیت و 

 خصوصیات رفتاری او شکل می گیرد.

عاملی که زوج های موفق را از ناموفق جدا می کند 

میزان عشق و عالقه یا شباهت آنها به یکدیگر نیست 

بلکه در مهارت هایی است که به آنها کمک می کند 

تا عشق و عالقه را ایجاد کنند یا زنده نگه دارند. 

هایشان را بپذیرند و با آرامش و در صمیمیت   تفاوت

 اختالف نظرهایشان را حل کنند.

ارتباط فرآیندی است برای )دریافت و ارسال پیام 

های کالمی و غیر کالمی و افکار، عقاید و احساسات 

هیجانات( با توجه ارتباط کالمی سهم کمتری از   –

 غیر کالمی دارد.

 راهکارهای پیشنهادی برای رفع تعارض زوجین:

آورخود را شناسایی کنید و دوباره افکار اضطراب 

طراحی کنید. لزومی ندارد آن ها باور کنند می توانید 

آنها را تغییر دهید. "من االن ناراحتم، اما او را دوست 

 دارم.

د. شناخت همسر شق" نامیدن شه ع : این مورد را "نق

"نقشه عشق راهی است که شما از دنیای درونی 

همسرتان می دانید. زوج های موفق همیشه درحال 

پرسیدن سؤال درباره خصوصیات همسرتان و بیان 

 جزییات شخصیتی خودشان هستند".

کات گذشته زندگی تان  را رها کنید و از یادآوری ن

منفی گذشته تان خودداری کنید و مشاجراتتان را نقطه 

 عطفی برای آینده شاد زندگی تان در نظر بگیرید.

عصبانی  خودتان آرام کنید. دقت کنید چه زمانی  را 

 می شوید و به ذهنتان فرصت دهید تا آرام شود.

تدافعی صحبت کنید شکایت خود را بدون حالت 

جزئی تر بیان کنید و به گونه ای مطرح کنید که 

 همسرتان آن را حمله به شخصیت خود در نظر بگیرد.

. افرادی که سکوت می کنند به نظر سکوت نکنید

می رسد برای احساسات طرف مقابل اهمیتی قائل 

نیستند و اگر هر دو نفر سکوت کنند در معرض جدائی 

 خصمانه قرار می گیرند.

سرتان را به تشویق سین و قدر شناسی از هم ، تح

 وضوح بیان کنید.
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