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شماره هفتصدوهفت بيستوچهار فروردين نودوهشت

گفتوگو با پریسا نصری ،روانشناس درباره رازهای داشتن خانواده شاد

شـاد بـودن سـخـت نیـست
در دنيای امروز با مشكالت
زيادی روبرو هستيم؛ از
محبوبه
مسائل اقتصادی گرفته تا
ریاستی
دعواهای خانوادگی و ...با
اين حال باز هم میشود شاد بود و شادی
را به ديگران هم هديه داد ،بهخصوص اگر
حال خانه و اعضای آن خوب باشد حال
جامعه خوب خواهد بود .برای اينكه بدانيم
چگونهمیتوانيمشادیرابيناعضایخانواده
تقسيم كنيم ،با پريسا نصری ،روانشناس
گفتوگو كردهايم.
 :خيلی از همسران فكر میكنند
خانواده موفق يعنی اينكه هيچ مشكلی در
خانه وجود نداشته باشد .آيا اين ديدگاه
درست است؟
متاسفانهخيلیاززنوشوهرهاديدسيندراليیبه
زندگی دارند؛ به اين معنا كه فكر میكنند ازدواج
میكنند و سالهای سال با خوبی و خوشبختی
كنار هم روزگار را میگذرانند ،در صورتی كه
هنر ما در حل اختالفات است ،وگرنه اگر همه
چيز روبهراه باشد ديگر چالشی در زندگی
وجودنخواهدداشتبنابراينخانوادههایموفق
خانوادههايی هستند كه بتوانند مشكالتشان را
كنار هم به خوبی و درستی حل كنند.
 :گاهی اوقات تعارضاتی بين
همسران به وجود میآيد كه دامنگير فرزندان
نيزمیشود،مثالبهدليلطوالنیبودنتعطيالت
نوروزی برخی زنوشوهرها بگومگویهای
زيادی داشتهاند كه همين موضوع حال و
هوای خانه را تيره كرده بود .به نظر شما بايد
چگونه از بودن كنار يكديگر لذت ببريم؟
سوال خوبی پرسيديد .من فكر میكنم مشكل
اين افراد از تعارضات فكری شروع میشود،
مثال خانم خانه دوست دارد به تفريح برود و
برعكس آقای خانه دوست دارد تمام تعطيالت
را استراحت كند .همين موضوع اختالف را
شدت میبخشد .به همين دليل بهترين راهحل
برای مشكالت خانوادهها حرف زدن است .اگر

برای اینکه
خانواده شادی
داشته باشید
همه اعضای
خانواده باید
یکدیگر را
درک کرده و به
خواستههای هم
توجه کنند.
در واقع تفاهم
و همدلی از
شروطی هستند
که در خانواده
شاد نقش مهمی
ایفا میکنند

ما نتوانيم با هم حرف بزنيم ،كوه مشكالت هر
روز بيشتر میشود .در هر حال خانواده اساس
زندگی است .شك نداشته باشيد خانواده از هر
مورد ديگری مهمتر است .به ياد داشته باشيد
با داشتن خانواده شاد و سالم میتوانيد به هر
آنچه كه میخواهيد ،برسيد .بعضی افراد دست
خودشاننيست؛فرقینمیكنداوضاعزندگیبر
وفق مرادشان باشد يا نباشد .بداخالق و بدقلق
هستند.اينآدمهادرخانوادههايیبزرگشدهاند
كه طعم زندگی شاد را نچشيدهاند.
پدر به عنوان سرپرست خانواده هيچوقت
نخنديده و مادر هم شرايطی فراهم نكرده تا
نشاط و شادابی ،مهمان خانواده شود و در حالی
كه تجربه نشان داده بچههايی كه در خانوادههای
شاد بزرگ میشوند از هر نظر موفقترند.
 :خب راهحل شما برای رسيدن به
خانواده شاد چيست؟

برای اينكه خانواده شادی داشته باشيد همه
اعضای خانواده بايد يكديگر را درك كرده و
به خواستههای هم توجه كنند .در واقع تفاهم
و همدلی از شروطی هستند كه در خانواده
شاد نقش مهمی ايفا میكنند .البته اين تفاهم
و همدلی در صورتی به وجود میآيد كه هر
يك از اعضای خانواده ،پدر و مادر و فرزندان،
يكديگر را به درستی بشناسند و به هم احترام
بگذارند بنابراين درك متقابل اعضای خانواده
از نيازهای يكديگر و اهميت دادن به آن ،بر
روحيه و اخالق آنها اثر میگذارد و داشتن
خانواده شاد را به دنبال خواهد داشت.
البته گاهی يكی از اعضای خانواده نيازی دارد كه
ديگرانبرایپاسخبهنيازاوبايدازخودگذشتگی
كنند .در واقع اگر هر كدام از اعضای خانواده
سرشان به كار خودشان باشد و نسبت به
مشكالت بقيه بیتفاوت باشند ،مسائلی به

وجود میآيد كه كل خانواده را تهديد میكند
و باعث ناراحتی همه میشود ،در حالی كه با
همفكری،حمايتوهمراهیمیتوانستمساله
به خوبی و خوشی در خانواده شاد تمام شود.
خوشاخالقی اكسيری است كه نشاط و شادی
را برای فرد خوشاخالق و اطرافيان او در
خانواده شاد همراه میآورد .در واقع اخالق
خوب و نيكو نهتنها فرد را شاد و سرزنده نگه
میدارد ،بلكه آرامش خاطر و نشاط را به همه
اعضای خانواده شاد هديه میكند.
 :خيلی از روانشناسان بر اين باورند
بايد بر نقاط مثبت اعضای خانواده تمركز
كرد .اين موضوع را قبول داريد؟
خانواده بر رابطه بين اعضای آن استوار است.
تكتك اعضای خانواده ،افرادی منحصربهفرد
هستند .هميشه تفاوت روحيات و خلقوخوها
را در نظر داشته باشيد .شما ممكن است از

برخی خصوصيات افراد خانوادهتان خوشتان
نيايد و آنها هم همينطور .اگر قرار باشد روی
مواردناخوشايندشخصيتافرادتمركزكنيم،به
شادمانی و صميميت خانوادگی لطمه خواهيم
زد .پس هميشه روی نقاط مثبت شخصيت
افراد خانواده تمركز كنيد .اين نوع برخورد،
يعنی تمركز و توجه به رفتارهای مطلوب افراد
و تاييد و تشويق اين موارد ،بهترين روش برای
افزايش و تقويت رفتارهای مطلوب و كاهش
و تضعيف رفتارهای نامطلوب است ،بهويژه
در مورد كودكان ،استفاده از توجه و تشويق
رفتارهای مطلوب و بیتوجهی به رفتارهای
نامطلوب ،تاثير تربيتی بسيار بااليی دارد .با
تمركز بر رفتار و خصلتهای مطلوب افراد
خانواده ،به مرور ذهنيت مثبتتری نسبت به
آنها پيدا میكنيم كه در رابطه ما با آنها بهشكل
صميميت و دوستی بيشتر نمود پيدا میكند.

 :به نظر شما صرف داشتن ثروت
آدمی میتواند خوشبخت باشد؟
نه هرگز .يادم میآيد برای افطار چند سال
پيش با خانواده به رستوران رفتيم ولی آنقدر
شلوغ بود كه نتوانستيم سرميز بنشينيم و مجبور
شديم45دقيقه صبر كنيم تا نوبتمان شود .در اين
فاصله به پارك نزديك رستوران رفتيم و در آنجا
خانوادهای را ديديم كه با هم در پارك نشسته
بودند و نان و پنير میخوردند .من به اين فكر
كردم كه اينها خوشبختتر هستند يا ما كه بايد
45دقيقه در صف رستوران بمانيم .به هرحال
اگر ما فقر ذهنی در مورد خوشبختی داشته
باشيم هرجای دنيا هم برويم باز به ما خوش
نمیگذرد .پس بهتر آن است كه از داشتههايمان
لذت ببريم و زندگی را سخت نگيريم.
:شايديكیازداليلعدمشادیمرور
خاطرات بد و منفی هم باشد .اين طور نيست؟
بله ،همينطور است .ما گاهی آنقدر به آفتهای
منفی ذهنمان قدرت میبخشيم و اجازه بزرگ
شدن به آنها میدهيم كه ديگر ديدن خوبیها
و لذت بردن از لحظات زندگی برايمان دشوار
میشود .به همين علت بايد در وهله اول راه
بهتر زندگی كردن را بياموزيم تا هم خودمان
كمتر متحمل سختی شويم و هم حال اعضای
خانه خوب باشد.
 :در اين ميان بچهها چقدر در شادی
خانه سهيم هستند؟
خيلی زياد .ما  3گروه خانواده داريم؛
 )1خانوادهای كه فقط والدين تصميم
میگيرند )2.خانوادهای كه فقط بچهها تصميم
میگيرند )3.خانوادههايی كه همه اعضای خانه
با هم تصميم میگيرند و بهترين نوع همانی
است كه همه با هم تصميم میگيرند و به نقطه
اشتراك میرسند .يادمان باشد بچهها حس
امنيت را از والدين میگيرند و اتحاد والدين
بچهها را دلگرم میكند .به همين علت اتحاد
داشتن در خانه و مشورت با فرزندان در رابطه
با موضوعات مختلف احساس شادی را در
خانه افزايش میدهد.

گفتوگو با دکتر یدا ...دميرچي ،روانشناس باليني درباره انتظارات افراد از یکدیگر

ما مسوول نفهیده شدن توسط دیگران نیستیم!
ما در زندگي اجتماعي
ناگزير به بودن كنار همديگر
یكتا فراهاني هستيم .اين موضوع مواهب
و مشكالت زيادي به دنبال
دارد .يكي از مشكالتي كه در بعضي روابط
براي ما ايجاد ميشود «نفهميده شدن» ما
توسط ديگران است .اينكه ديگران انتظار
داشته باشند ما كارهايي انجام دهيم كه آنها
بفهمند يا تصميمهايي بگيريم كه آنها داليلش
را درك كنند ،مانند اين است كه توقع داشته
باشند ما مطابق ميل آنها زندگي كنيم.
در واقع تا زماني كه رفتار و تصميمات ما
به كسي آسيب نزند ،توضيحي به ديگران
بدهكار نيستيم اما بسياري از لحظات ما به
توضيح دادن به ديگران و تالشهاي بيهوده
براي قانع كردن آنها به باد ميرود .چگونه
ميتوانيم به چنين باوري برسيم و به خودمان
ايمان داشته باشيم و تنها بر مسير پيشرفت
خودمان متمركز شويم ،نه ثابت كردن خود
به ديگران؟ در اين خصوص با دكتر يدا...
دميرچي ،روانشناس باليني و مدرس دانشگاه
گفتوگو كردهايم.

ميكنند ولی جامعه كنوني ما به سمت جامعه
«فردگراي منفي» پيش ميرود؛ به اين معنا كه ما
فقط به خواستههاي خودمان فكر ميكنيم ،ولو
اينكه به ديگران آسيب بزند .چنين رفتاري كه
ناشي از خودخواهيهاي ماست باعث آسيب
جدي به جامعه هم ميشود.
 :در جامعه فردگراي منفي توقعات
ما از همديگر چه جايگاهي دارند؟
درچنينجامعهايهمهنوزتوقعاتسرجايخود
هستند.بهايندليلدائمازهمآزردهميشويمچون
حتي احساس وظيفه هم نميكنيم كه پاسخگوي
همديگر باشيم و برعكس .همين موضوع باعث
ميشود فكر كنيم ديگران ما را نميفهمند.
توجه داشته باشيم ما حق داريم نيازهاي خود
را در اولويت قرار دهيم ،مشروط بر اينكه مانع
نياز افراد ديگر نشويم يا به كسي آسيبي نزنيم.
اگر بتوانيم به چنين جايگاهي برسيم ،حتما به
احساس بهتري هم در ارتباطات خود دست
خواهيم يافت.

 :ما واقعا مسووليم مطابق خوشايند
ديگران رفتار كنيم؟
ما نميتوانيم هميشه مطابق ميل ديگران رفتار
كنيم .البته ديگران حق دارند از ما سوال كنند و
ما هم ميتوانيم انتخاب كنيم به سوال آنها جواب
دهيم يا ندهيم .اگر شيوه زندگي ما «ديگرمحور»
باشد ،عمال زندگي خود را ميبازيم چون در اين
صورت در واقع از «اتكابهخود» و «عزتنفس»
كافي برخوردار نيستيم و با تشويق و تكذيب
ديگران حالمان تغيير ميكند .در واقع هيچ وقت
احساس نخواهيم كرد كه واقعا حالمان خوب
است چون حال خوب خود را به ديگران نسبت
ميدهيم.
توجه داشته باشيم ديگران ساليق متفاوتی دارند
و ارزيابي و قضاوت آنها هم براي ما تعيينكننده
نخواهد بود .آنها ميتوانند نظر خودشان را داشته
باشند و ما هم نميتوانيم جلوي آن را بگيريم.
گاهي ما شكستهاي خود را هم به ديگران
نسبت ميدهيم و فكر ميكنيم آنها هستند كه

نميگذارند ما بتوانيم از زندگي لذت ببريم ،حال
آنكه در واقع خود ما اين قدرت را به آنها ميدهيم
كه اين هم به نوعي مسووليتگريزي محسوب
ميشود چون رفتارهاي ناشايست و عصبانيت و
پرخاشگريخودمانرابهديگراننسبتميدهيم.
وقتي اين گونه رفتار ميكنيم ،درست مانند اين
است كه با نخي نامرئي به ديگران متصل هستيم
كه به راحتي ميتوانند ما را تحت كنترل خود
دربياورند و حاالتمان را تغيير دهند.
 :چرا ما گاهي درصدد ثابت كردن
خود به ديگران برميآييم؟
افراد اغلب براي تاييد گرفتن از ديگران سعي در
اثبات خود به آنها دارند اما افرادي كه عزتنفس،
اعتمادبهنفس و خوداتكايي پاييني دارند ،زود
آزردهخاطر ميشوند.
اينافراددرواقعاحساس«خودبسندگي»نميكنند
و خودشان را كافي و كامل نميدانند .آنها اغلب
حال خوب خودشان را در گرو تمجيد و تاييد
ديگرانوباورهاورفتارهاوافكارديگرانميبينند

ولي سيستم روانشناسي ما به هرگونه «ادراك
تهديد» هم پاسخ ميدهد و اگر انتقادي شود،
سريع پاسخ ميدهد .البته اين موضوع تا حدودي
كامال طبيعي است؛ يعني همه ما در برابر انتقاد
از خودمان دفاع ميكنيم و ناخودآگاه توضيح
ميدهيم اما هرچقدر هم براي ديگران توضيح
دهيم نميتوانيم باورشان را تغيير دهيم چون
به نوعي احساس تهديد را دريافت میكنند و
ميخواهند به نوعي آن را خنثي كنند .در واقع
افراد اغلب ميخواهند ثابت كنند خودشان «آدم
خوبه» و طرف مقابل «آدم بده» ماجرا هستند.
گاهي هم افراد با تخريب ديگران احساس قدرت
ميكنند .وقتي با كنايه حرف ميزنيم ،احساس
قدرت خود را به طرف مقابل ثابت ميكنيم.
توجه داشته باشيم افراد كمالگرا معموال زودتر
ميرنجند چون تصويري كه آنها از خودشان
در ذهن دارند ،تصوير بينقصي است .حتي
اگر خودشان هم به نقصهايشان واقف باشند
نميخواهند ديگران از آن آگاه باشند.

منبع :هفتهنامه سالمت

 :چه عاملی باعث ميشود ما از
ديگران انتظار ذهنی داشته باشيم؟
انتظار ذهني ما از ديگران با اين موضوع شروع
ميشود كه ميخواهيم آنها ما را بفهمند يا ديگران
انتظار دارند ما به گونهاي رفتار كنيم كه آنها متوجه
بشوند اما اين موضوع به اين دليل كه فقط در
ذهن ماست و بيان نشده ،عملي نميشود.
فراموش نكنيم ديگران مسووليتي در قبال اينكه
به گونهاي رفتار كنند كه براي ما قابلدرك باشد،
ندارند اما حقي هم ندارند به ما آسيب بزنند يا
اگر سوالي ميكنيم ما را در ابهام بگذارند .البته
آنها ميتوانند توضيحي هم ندهند اما دليل اينكه
اين توقعات به وجود آمده اين است كه جامعه ما
قبال جامعهاي «جمعگرای مثبت» بوده كه در آن
همه سعي ميكردند ديگران را مدنظر قرار دهند و
گاهي هم ازخودگذشتگي ميكردند ،بدون اينكه
احساس قرباني بودن بكنند چون فكر ميكردند
ديگران هم در آينده به نوعي لطفشان را جبران

افرادي که
عزتنفس پاییني
دارند هم با
شنیدن هر
انتقادي فوری
آن را به طرف
مقابل نسبت
ميدهند و به
این ترتیب وارد
چرخه معیوبي
ميشوند که هر
کس ميخواهد
دیگري را متهم
کند

با توجه به اينكه نظر ديگران براي افراد كمالگرا
خيلي مهم است ،نميخواهند كسي درباره آنها
فكر بدي كند و آنها را كامل نداند ،غافل از
اينكه ما هر چقدر اصرار داشته باشيم كه خود
را به ديگران ثابت كنيم ،آنها كمتر باور ميكنند.
 :چطور ميتوان كمتر از ديگران
آزردهخاطر شد؟
براي اين كار ميتوان از تكنيكي به نام «تكنيك
سحابي» استفاده كرد .سحابيها اجرام بزرگ و
آسماني هستند كه كره زمين هم به راحتي از
ميان آنها عبور ميكند.
در تكنيك سحابي ما بايد مانند يك سحابي
عمل كنيم؛ يعني بتوانيم اجرامي را كه به سوي
ما ميآيند از خودمان عبور دهيم .حتي ميتوانيم
وقتي انتقادي از ما ميشود ،فقط تشكر كنيم ،مثال
ميتوانيم بگوييم كامال حق با شماست و ممنونم
از لطف شما كه به خودم گفتيد .در واقع اين
به نوعي خلع سالح طرف مقابل است؛ يعني
اگر كسي به ما بگويد اصال نميتوان روي قول
تو حساب كرد ،به او بگوييم« :بله ،من اصال
خوشقولنيستم».همچنينميتوانپرسيد«:واقعا
من خيلي بدقولم؟ خب ميتواني نمونههاي آن
را بگويي؟» به اين ترتيب طرف مقابل خودش
متوجه ميشود كه نبايد با يكي -دو بار انجام
كاري آن را براي هميشه به كسي نسبت داد.
افرادي كه عزتنفس پاييني دارند هم با شنيدن
هر انتقادي فوری آن را به طرف مقابل نسبت
ميدهند و به اين ترتيب وارد چرخه معيوبي
ميشوند كه هر كس ميخواهد ديگري را
متهم كند ،مثال وقتي به آنها گفته ميشود چقدر
بدقولي ،فوری ميگويند« :نه اينكه تو خودت
خيلي خوشقولي و»...
بهاينترتيبدوطرفازهمديگرميرنجندچون
نظر ديگران بيش از حد برايشان مهم است .براي
رسيدنبهچنينجايگاهيبايدتمرينزياديكرد.
يكي از تمرينات در اين خصوص اين است كه
صفات خوب همديگر را هرچقدر هم كوچك
باشد،بههمديگرمتذكرشويم.چنينكاريباعث
ميشود ديگران هم از ما تعريف و تمجيد كنند.
به اين ترتيب فضاي بهتري در روابط خود به
وجودميآوريمكهبسيارلذتبخشخواهدبود.

