
بحران های خانواده اینگونه پیش می آیند: 1
١- عجله در قضاوت، شتاب در تصمیمگیری

٢- لجاجت، لجاجت رفتاری بچگانهای است و پایانی جز پشیمانی ندارد.

٣- خود بزرگ بینی و کودک شمردن ارزشهای همسر، لذا سعی کنید عیوب خود را با دقت ببینید، ارزشهای 

همسرتان را دریابید و نهایتاً همسر خود را با گفتار و رفتار تکریم کنید و با او آمرانه سخن نگویید.

٤- تنبلی: با سستی و تنبلی روز به روز ارزش شما برای خودتان و دیگران کمتر خواهد شد.

٥- منت گذاشتن: فرد با تقوا خودش را مالک چیزی نمیداند و همه چیز را از آن خدا میشمارد به فردی که مالک 

چیزی نیست، منت نگذارید.

٦- ناامیدی: برای اصالح مشکالت خانوادگی میان هزاران دیروز و هزاران فردا، امروز در دست شماست، آن را از 

دست ندهید و سعی کنید همواره در واقعیت زندگی کنید نه در خیاالت، زیرا توهم مشکل زندگی شما را تهدید خواهد 

کرد، با واقعبینی خواهید دانست که دلخوشیهای زندگی آنقدر هست که سختیهای آن را تحمل کنید.

آیین سخن گفتن در خانواده 2
١. منظور خود را به درستی به همسرتان منتقل کنید، زیرا او بر اساس برداشتی که از حرف شما میکند به شما 

پاسخ خواهد داد. بنابراین گنگ و مبهم سخن نگویید.

٢. وقتی همسر شما سخن میگوید زود قضاوت نکنید بگذارید سخن او تمام شود سپس نتیجهگیری کنید. گاهی 

شما آغاز کالم او را بد متوجه میشوید و این امر موجب میشود با پیشفرض ذهنی به ادامه حرفهای او گوش کنید 

و نتوانید به خوبی با یکدیگر سخن بگویید.

٣. لحن سخن خود را متناسب با منظورتان انتخاب کنید، اگر با نیت خیرخواهانه درصدد اصالح روابط خود هستید، 

اما سخن خود را با فریاد به زبان آورید، همسر شما نیت شما را درک نخواهد کرد، بلکه احساس میکند به او توهین 
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کردهاید و ناراحت میشود.

٤. هنگام سخن گفتن با همسرتان توجه داشته باشید که او سخن شما را با توجه به تجارب گذشته و نظام اعتقادی 

و زمینه فرهنگیاش استنباط خواهد کرد، بنابراین پیام خود را براساس آنها منتقل کنید.

نحوه برخورد با اختالل در ارتباط کالمی خانوادگی:3
١- قبل از اینکه جر و بحثی را با همسرتان شروع کنید فکر کنید آیا واقعاً ارزشش را دارد.

٢- خودتان را به جای همسرتان بگذارید و همانطور که دوست دارید او با شما صحبت کند با او سخن بگویید.

٣- روایاتی را که زشتی بدزبانی و بدخلقی را بیان میکند بخوانید و آنها را در برگهای بنویسید و در جایی که در 

معرض دید شماست بچسبانید.

٤- هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نکنید.

٥- اگر از گفتار یا رفتار همسر خود ناراحت هستید، با او سخن بگویید ولی او را محکوم نکنید و در سخن گفتن به 

جای کلمه «تو» از کلمه «من» استفاده کنید.

٦- عذرخواهی همسرتان را حتی اگر جدی نباشد بپذیرد، خواه عذرش راست باشد یا دروغ.

۷- درگیریهای خانه را به بیرون از خانه منتقل نکنید زیرا احترام و عزت شما و همسرتان نزد دیگران از میان 

خواهد رفت.

. آیت الهی، زهرا، مهارتهای زندگی در آئینه آیات و روایات، ١٣٨٩، ص ٢٧٩ 3



روش های افزایش انگیزه تغییر رفتار درخانواده 4
١- خودتان را اصالح کنید، خواهید دید همسر و فرزندانتان نیز بهتر خواهند شد.

٢- تصمیم بگیرید تا به همسر و فرزندانتان خردهگیری نکنید خواهید دید آنها با شما صمیمیتر خواهند شد.

٣- به همسر و فرزندانتان محبت کنید خواهید دید که آنها نسبت به شما و نسبت به همدیگر مهربانتر خواهند 

شد.

٤- بر تغییرات مثبت مداومت داشته باشید، بگذارید چنین تغییراتی در وجودتان و در فضای خانواده تثبیت شود.

٥- برای آنکه تغییر برای شما سخت نباشد ابتدا مدت زمان تغییر را کوتاه تعیین کنید :«فقط یک ماه عصبانیت 

خود را کنترل خواهم کرد، پس از آن میتوانید برای تداوم تغییر، زمان طوالنیتری را تعیین کنید.»

هنگام بروز اختالل رفتاری وروانی در خانواده به موارد زیر توجه داشته باشید: 5
١- فشارهای زندگی، مانند جمع شدن بخار در دیگ سربسته است که ناگهان موجب ترکیدن دیگ میشود، نگذارید 

فشارها روی هم انباشته شود، بلکه به روش صحیح آن را تخلیه کنید.

٢- مشکالت زندگی هر چند جزئی باشند، آنها کوچکهای بزرگند به آنها اهمیت بدهید و برای رفع آنها بکوشید.

٣- مشکل را بزرگتر نکنید بلکه آن را مسئلهای ببینید و بکوشید تا آن مسئله را حل کنید.

٤- مشکل یا مشکالت را مسئله همه خانواده بدانید نه فقط همسرتان.

٥- مجموعه راهحلها را بررسی کنید و مناسبترین آنها (و نه لزوماً بهترین آنها هرچند غیرواقعی باشد) را بیابید و 

به آن عمل کنید. به یاد داشته باشید همیشه اولین راهکار بهترین راهکار نیست.

٦- دانش خود را در مورد عوامل موفقیت در زندگی خانوادگی و شیوه برخورد با مسائل را افزایش دهید.

۷- علت مشکل را کشف کنید اگر قابل اصالح است آن را اصالح نمایید و اگر قابل اصالح نیست با آن مدارا کنید.

۸- برای حل مسئله در زندگی خانوادگی، باید صبور باشید یادتان باشد گاهی
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اوقات شیطان ما را وسوسه میکند که آنی بیندیشیم و آیندهنگر نباشیم.

۹- یادتان باشد ما همواره اختیار انتخاب میان خوب و بد را نداریم، گاهی اوقات باید میان بد و بدتر انتخاب کرد. 

لذا بکوشید همواره چیزی را برگزینید که ضرر کمتر و نفع بیشتری دارد.

١۰- با تدبیر عمل کنید «نسوزید ولی بسازید».

١١- اگر همسرتان شما را در جمع تحقیر میکند او را در جمع تکریم کنید، بارها و بارها این عمل را تکرار کنید 

ممکن است مدتی طول بکشد اما به مرور زمان اصالح خواهد شد.

  ١٢- مردان با گفتگو (یک جمله) و زنان با رفتار تحقیر میشوند.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: زنی که به همسر خود بگوید: «من هرگز از تو خیری ندیدهام» اعمال نیک یک سال او حبط 
و نابود میشود. تا مدتها رفتار محبتآمیز و نیک زن به چشم شوهر نمیآید زیرا تحقیر شده است.

چه عواملی موجب تداوم صمیمت در زندگی زناشویی میشود؟6
١- استفاده از واژههای عاشقانه

٢- نشان دادن عشق روزانه (روشی را انتخاب کنید که بیانگر عشق شما به همسرتان باشد)

٣- توجه و رسیدگی به آراستگی ظاهری: امام علی (ع) میفرماید: آراستگی شوهر برای زن، عفت زن را زیاد می

کند.

٤- مروری بر خاطرات گذشته

٥- تفریح مناسب

٦- با هم خندیدن (دنیا برای مرد یک لبخند است و یک لبخند برای زن دنیایی است)

۷- با هم تنها بودن (به عنوان یک وظیفهی الزماالجرا، حداقل ساعاتی را در طول هفته برای خلوت کردن خودتان 

دو نفر، اختصاص دهید)
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۸- طراحی برنامههای غافلگیرکننده (سعی کنید کاری متفاوت از همیشه انجام دهید تا نشان دهید که همواره آمادهاید تا همسرتان 

را خوشحال و هیجان زده نمایید)

۹- ترکیب نقاط قوت همدیگر (سعی کنید هر دو با روی هم گذاشتن تواناییها و استعدادهایتان کارایی بیشتری 

داشته باشید که به تنهایی هرگز قادر به انجامش نبودید)

١۰-  استفاده موثر از نقاط قوت همدیگر

١١-  توجه به عالقههای فردی «امام علی (ع) میفرماید: در رفتار با همسر خود، چنان عمل کنید که هیچکس را 

بهتر از شما خیرخواه و دوست خود نداند».

١٢-  با محبت و عاشقانه به یکدیگر نگاه کنید (زبان نگاه، زبان موثری است).

١٣-  نسبت به همسرتان احساس مسئولیت کنید.

١٤-  به همسرتان احترام بگذارید.

١٥-  در رفع بحرانها، مانند یک تن واحد عمل کنید و یار و یاور هم باشید.

١٦-  انعطافپذیر باشید.

١۷-  صبر و بردباری همسر خود را به عنوان وظیفهی او قلمداد نکنید.

١۸-  در پنهان کردن راز خود پافشاری نکنید، صداقت و اظهار پشیمانی و ندامت تنها عالج واقعه است.

١۹-  در مطرح کردن مسائل ناخوشایند، سعی کنید خود را هم دخالت دهید.

٢۰-  به جای جستجو در اعمال و رفتار همسرتان و یا تجسس در مسایل شخصی وی سعی کنید در مورد مسالهای که 
شما را به شک و تردید میاندازد با همسرتان گفتگو کنید.

٢١-  اشتباهات یکدیگر را به رخ هم نکشید.

٢٢-  اگر خطایی از همسر خود دیدید، زود از کوره در نروید و سفرهی دلتان را نزد هر کس باز نکنید.

٢٣-  سعی کنید تالفی جو نباشید، اگر بخواهید به تالفی اشتباه همسر خود لجبازی کنید، همه پلهای رابطه با 

همسرتان را خراب کردهاید.



چه کنیم تا آینده بهتری داشته باشیم؟
١- عامل باشید

٢- اولویتها را بشناسید

٣- پیامد کارهایتان را به منظور سهولت و اجرای هدفها و برنامهها ارزیابی کنید

٤- در روابط زناشویی درک متقابل داشته باشید و همیشه به برنده شدن فکر نکنید

٥- اول همسرتان را بفهمید و درک کنید و بعد به او فرصت دهید تا شما را درک کند و بفهمد. این کلید و رمز 

روابط زناشویی مؤثر است.

٦- همکاری و تعاون را در محیط خانه و روابط زناشویی فراموش نکنید. به تنهایی کارهای زیادی از ما ساخته 

نیست.

۷- تعادل را حفظ کنید و از افراط و تفریط در کارها خودداری کنید (تالش برای همه امور و همه مسائل اجتماعی، 

اخالقی، ورزشی علمی و ...)


