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 مقدمه
 هوالعززی

 
سپيد هم با تمام زيبايي و بركات  ست اما برف  سپيد زندگي صل  سالمندي قطعا ف
وقتي به شکل بهمن فرو بريزد هولناک خواهد بود. متاسفانه اكثريت پيشکسوتان 
عزيز عرصهههه ي جهاد با كمترين آموزش و آمادگي به پايان خدمت در نيروهاي 

 مسلح مي رسند. 
هاد در ساتا با بهره گيري از دانش روز خدمتگزاران پيشکسوتان عزيز عرصه ي ج

يات گرانبهاي گروه هدف به اين نقطه رسهههيدند كه خدمت ديگري به  و تجرب
سيار الزم را  ضافه كنند و آموزش هايي ب شمار انجام وظايف خود ا ست بي  فهر

 طراحي و اجرا نمايند. 
صول تالش گروه شما را دارد مح شمان  ي كتابي كه اكنون افتخار مهماني در چ

شما كمک كند  ست كه اميدوارم در پايان به  شمندان و خدمتگزاران ا بزرگ از دان
 كنترل فضاي ذهن و نهايتا كنترل زندگي در دستان تان باشد. 

 

 دکتر فرشاد نجفی پور
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 اول فصل

 هیجان مدیریت

سيدن و شادي خواهان ما، همه ستيم خود اهداف به ر ضطراب وجود، اين با .ه  ،ا

سردگي خشم، شايند هيجانات ساير و اف ضايت در و شده ناراحتي موجب ناخو  و ر

 و نامطلوب هيجانات .كنندمي ايجاد تداخل ما زندگي اهداف ساير و روابط سالمت

 ما بلكه دهند، مي كاهش روزمره زندگي از را ما بردن لذت تنهانه كنترل از خارج

 توانندمي همچنين كنترل، از خارج هيجانات. دارندمي باز اهدافمان به رسيدن از را

 مقابل در را ما توانندمي ناشالالكييايي، و مداوم خشالالم. بزنند لطمه ما سالالالمت به

 آسيب لحاظ به افراد،. سازند پذيرآسيب عروقي، قليي مشكالت از متنوعي گستره

سخ و پذيري سترس، به پا سيار هايتفاوت ا  هتجرب با افراد از برخي. دارند باهم ب

سترس رويدادهاي سيار ماليم، زايا شتر ب سترس رويدادهاي كه افرادي از بي  زايا

 .گردندمي ناراحتي دچار كنند، مي تجربه را شديد
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  هستند؟ چه هیجانات

 به ما. هستند رفتاري و جسمي رواني، هايي مؤلفه با پيچيده احساساتي هيجانات

. كنيم مي تجربه نامطلوب يا مطلوب عنوان به را خود هيجانات رواني، لحاظ

 . رضايت يا لذت و اندوه خشم، ترس،  از: عيارتند ما اساسي هيجان چهار

ضطراب به تيديل شود، مي تجربه مختلفي هاي موقعيت در كه مداوم ترس   ا

 طوالني اندوه .است خصومت و ناخشنودي از قوي احساس يك خشم گردد،مي

سردگي به تيديل بادوام، و سات و سالمتي حالت هم ضايتر .شود مي اف سا  اح

 . است زياد افسردگي و خشم اضطراب، ي تجربه از فارغ خوشايند،

 هیجانی هوش

ست  دارند، تفاوت همديگر با عمومي هوش نظر از افراد كه صورتي همان به در

ستند متفاوت يكديگر از هم هيجاني هوش لحاظ از  توانايي هيجاني، هوش .ه

 براي تضميني مناسب، آموزش و باال هوش. است فرد هيجانات مديريت و درك

ساتتان برروي شما كنترل سا  هيجانات .بود نخواهد زندگي در موفقيت يا و اح

شود، مديريت خوبي به كه صورتي در ناكامي، تحمل بودن پايين و شديد  مي ن

ست به تواند شكالتي تواند مي هيجانات، ضعيف مديريت. بيانجامد شما شك  م

 هوش از بيش احتماالً شالالما، هيجاني هوش. شالالود سالاليب ما روابط در را جدي

 كه آنجايي از. كند مي كمك بخشلذت و موفق زندگي داشالالالتن به عمومي،

شد، ارثي آنكه از بيش هيجاني هوش ست، اكتسابي با  پيدا بهيود تواند مي پس ا

 .كند
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  از: دعيارتن ها توانايي اين  دهند، مي شكل را ما هيجاني هوش توانايي، پنج

 هيجاناتمان شناخت •

 هيجاناتمان مديريت •

 ديگران هيجانات شناختن رسميت به •

 ديگران با روابط مديريت •

 اهدافمان به رسيدن براي خود برانگيختن •

 درك خودآگاهي، از اسالالت عيارت هيجانات شالالناخت يعني؛ نخسالالت، توانايي

سات سا سي اح سا  به نهمچني هيجانات شناخت. هيجانات گذارينام توانايي و ا

 و هيجانات با همراه خودكار افكار و دروني هايخودگويه از بودن آگاه معناي

 .باشدمي خلقيات

ستگي هيجانات، مديريت يعني؛ توانايي، دومين  هيجانات، شناخت به زيادي واب

كار كار اف يه و خود يت آموختندارد.  مان دروني هاي خودگو  مؤثرتر مدير

 . دارد اساسي اهميتي موفق، زندگي داشتن براي هيجانات،

 از: است عيارت هيجانات، مؤثر مديريت

 ناراحتي هنگام به خود ساختن آرام و تسكين •

 كنترلي خود اعمال •

 خشم مديريت •

 ها تكانه كنترل •
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 مناسب مكان و زمان در هيجانات ابراز •

 مداوم افسردگي و خشم اضطراب، از اجتناب •

 زندگي ناپذير اب اجتن مشكالت و ها ناكامي كردن اداره •

 حل توانايي و قضاوت روي بر منفي هيجانات افكندن سايه از جلوگيري •

 ناكامي تحمل •

 خودمان به گذاشتن ارزش و پذيرش •

شناختي عملكرد براي هيجانات آميز موفقيت مديريت سيار روان سي و مهم ب سا  ا

ست  يك هيجانات تنظيم اين، بر عالوه. شودمي افراد روان سالمت به منجر و ا

صي فرايند شخي سوب ت شخيص كننده بينيپيش كه شودمي مح  مختلف هايت

ست بزرگساالن در رواني سالي در هيجان مديريت. ا سي مورد كمتر بزرگ  قرار برر

 در نداشتن مهارت علت به كه افسردگي و اضطراب عالئم وجود با حتي گيرد،مي

سياري. آيدمي وجود به سن اين در هيجانات تنظيم  مثال، عنوان به) هاچالش از ب

شناختي اختالالت ظهور و روابط در تغيير سالي در (روان سات به مربوط بزرگ سا  اح

 بيان توانايي هيجانات، مديريت. دارد ارتياط هيجانات تنظيم نقص با يا و اسالالالت

سات سا ست اح  فكر از كرد، مديريت مختلفي هايروش به توانمي را هيجانات. ا

شكل مورد در كردن سئله حل تا تنهايي به م ستان با م  حواس كردن پرت يا و دو

 . خصوص به هيجان يك از كلي طور به

 .ناسالم هيجانات از گام سه كنترل و هيجاني هوش سوي به گام پنج
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سميت به ست عيارت ديگران، هيجانات شناختن ر  درك و خواندن توانايي از ا

 احساسات درك توانايي نتيجه همدردي، و همدلي .ديگران مقاصد و احساسات

 هيجاني هوش از بخش چهارمين ديگران، با روابط مديريت .هسالالتند ديگران

ست  آرامش در را روابط برخوردارند، خوبي توانايي از زمينه، اين در كه افرادي .ا

سارت از كنند،مي برقرار رابطه ديگران با كرده، مديريت سيي ج  برخوردارند، منا

 به هاحل راه درباره توانندمي نيه،دوجا مشالالكالت و تعارضالالات بروز هنگام در

شوار، افراد با قادرند و بپردازند مذاكره و گفتگو  حد تا روابط مديريت .بيايند كنار د

سميت به و هيجانات مديريت هيجانات، شناخت به زيادي  هيجانات شناختن ر

 آخرين يافتني،دسالالت اهداف تحقق براي خود برانگيختن .دارد بسالالتگي ديگران

 ريزي،برنامه شالالامل هيجاني هوش توانايي اين .اسالالت هيجاني وشه از بخش

شتكار، ضاي انداختن تأخير به پ سته ار  مقابل در مقاومت ناكامي، تحمل ها،خوا

شي، رفتار  از رضايت يافتن و زندگي موانع و هاشكست از پس يافتن بهيود تكان

 به اهداف، به دسالتيابي براي خود برانگيختن اليته،. باشالدمي جاري هايفعاليت

 .دارد بستگي خودمان هيجانات مديريت و شناخت

 ما هیجانات منشاء

 آيند؟ مي كجا از ها آن چيست؟ ما هيجانات علت

 از ما ارزيابي و تفكر ما، رفتار و هيجانات روي بر تأثيرگذار عوامل ترين مهم

ست دروني هاي خودگويه و رويدادها  تأثيري فقط شما، خاص ژنتيكي آرايش .ما

 دوران تجارب .دارد بودن هيجاني يا بودن آرام به شالالما گرايش روي بر اندك
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 كمك شما هيجاني آرامش به نزديكان، جانب از فعلي اجتماعي حمايت و كودكي

سمي عوارض. كند مي سب تغذيه خوابي، بي بيماري، مختلف، ج  توانند مي نامنا

ساني به را شما شفتگي دچار آ  عوامل اين ما، از سياريب در وجود، اين با. كنند آ

 افسردگي و خشم اضطراب، قيد از رهايي يا و رضايت سطح روي بر عمده تأثيري

 .ندارند

 بزنند؟ لطمه ما سالمت به توانندمی هیجانات آیا

سانروان و روانپزشكان پزشكان، ميان در  است شده پذيرفته كامالً امر اين شنا

 نامطلوب، رويدادهاي از ما ارزيابي و هيجاني درماندگي زا،استرس رويدادهاي كه

 آغاز موجب توانندمي شناختي،روان وامل. عدارند ما سالمت روي بر اساسي تأثير

شديد و سيب ت سمي آ سيب اين. شوند ما بدن به ج  دائمي يا موقتي تواندمي آ

 انواع از يافته بهيود افراد مورد در فراواني هايگزارش وجود، اين با . باشالالالد

 .دارد وجود ها،آن هيجاني حاالت و رواني وضعيت تغيير و جدي هايبيماري

 برساند؟ آسيب ما، جسم به تواند مي چگونه هيجاني استرس

 بهم به منجر و شده عضالت در تنيدگي افزايش باعث تواندمي هيجاني استرس

 هاياسپاسم. شوند عضالني درد انواع ساير و تنشي سردردهاي ها،دندان ساييدن

شفتگي. شوندمي ميگرني سردردهاي موجب مغز در خوني هايرگ  هيجاني آ

 به ما ابتالي باعث نتيجه در و ما ايمني سالالاليسالالالتم بازداري موجب تواندمي

 در تغييراتي موجب تواندمي اسالالترس. شالالود باكتريايي و ويروسالالي هايعفونت

 ايجاد را مزمن يا مكرر هايعفونت و شده هاشش و هاسينوس گلو، بيني، جداره
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ستي بثورات از مختلفي انواع. كند  شناختي روان علل توانندمي مو، ريزش و پو

شته شند دا شح براي معده تحريك موجب تواندمي هيجاني ناراحتي .با سيد تر  ا

ساس ايجاد باعث امر اين كه شود فراوان . شودمي معده ورم و كردن ترش اح

ستفراغ، تهوع، سهال ا . هستند هيجاني مشكالت از شينا مواردي در ييوست و ا

 عصيي، اشتهايي بي و جوع مانند خوردن، اختالالت كه است شده روشن كامالً

 . دارند شناختي روان علل

 هیجانات مدیریت

 عملی مشكالت از پیش هیجانی، مشكالت با برخورد

 و عملي مشالالكالت بخش دو به هسالالتيم، روبرو آنها با كه مشالالكالتي بيشالالتر

 تعارضاتي و ها دشواري عملي، مشكالت. هستند تقسيم ابلق هيجاني، مشكالت

 اجارة افتادگي عقب ضعيف، نمرات. داريم بيرون دنياي با و ديگران با كه هستند

شتن و خانه ماه دو سي ندا  اين از او، با هفته آخر تعطيالت كردن سپري براي ك

 التمشك مورد در هيجاني و احساسي آشفتگي هيجاني، مشكالت. هستند جمله

ست عملي شكالت. ا ضطراب، از عيارتند هيجاني م شم، ا سردگي، خ سادت، اف  ح

شفتگي با ابتدا در كه است مهم .مسامحه و شرم شديد، گناه احساس  هيجاني آ

شكالت با مرتيط كه خود ست عملي م سپس كنيم برخورد ا شكالت با و  عملي م

 از كنيممي تجربه روزمره زندگي از ما كه فشالالاري و اسالالترس .شالالويم مواجه

 اين وسالاليله به شالالده برانگيخته هيجاني آشالالفتگي از بويژه و عملي مشالالكالت

 به نسيت را خود هيجاني واكنش آنكه از پس .شوند مي ناشي عملي، مشكالت
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 مؤثرتري طرز به توانيم مي نموديم، مديريت و داده تسكين عملي مشكالت اين

سيت صل و حل به ن شكالت، اين ف  كه هنگامي .كنيم اماقد واقعيت بر ميتني م

 خود از شالالويد،مي ناراحتي دچار زندگي ناپذير اجتناب هايدشالالواري با رابطه در

 مانند هيجاني مشالالكالت كداميك و عملي مشالالكالت، آن از كداميك بپرسالاليد

ضطراب، شم ترس، ا سردگي و خ ستند اف ساني .ه ساني به كه ك شمگين آ  خ

شتن معموالً شوند،مي شكل دا  فقط كه باورند اين بر و كرده انكار را هيجاني م

 دنيا مشكالت يا و ديگر فرد يك رفتار كه كنندمي فكر آنها دارند، عملي مشكل

 .است شده آنها عصيانيت و خشم موجب

 كنید تعیین خود هیجانات مورد در را هدفی

 افراد و زااسالالترس رويدادهاي ها،ناكامي با شالالدن مواجه هنگام به خواهيدمي

سرد ساس هچ كننده، دل شته رفتاري و اح شيد؟ دا شكالت مورد در با  عملي م

 خود معمول رفتاري و هيجاني هاي واكنش و شويدمي مواجه آنها با كه متعددي

شكالت، اين به شيد م ساس .بياندي شكالت اين با رابطه در كه را رفتاري و اح  م

شت دهيد،مي ترجيح صميم مورد اين در .نماييد ياددا  ايهمجموع و كرده گيريت

 داريد دوست كه رفتاري و احساس هايشيوه مورد در خودتان براي را اهداف از

شكالت اين با مواجهه در شوار عملي م شته د شيد، دا . كنيد انتخاب خود براي با

 بيانديشيد شخصي مورد در. كنيد تعيين خودتان براي را مثيت نقشي الگوي يك

 دچار بدون زا، اسالالترس هايعيتموق و هاچالش مؤثر مديريت دليل به را او كه

ضطراب، به شدن شم ا سردگي و خ سين مفرط، اف  روبرو هنگامبه. كنيدمي تح
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 بدون چگونه شخص، آن كه بپرسيد خود از كننده، پريشان موقعيت يك با شدن

 .كندمي اداره را موقعيتي چنين شود، پريشان بسيار آنكه

 

 كنید ایگزینج آرزوها، و ترجیحات با را حتماًها و بایدها

 .نيريد باال مطلق، حتماًهاي و بايد توقع، سالالطح تا را خود آرزوهاي و ترجيحات

ها و بايد گرفتار را خود يابيددرمي كه هنگامي  و بايدها اين ايد، كرده حتماً

 محقق ترجيحات و اميال آرزوها، .كنيد تيديل ميل و ترجيح آرزو، به را حتماًها

 )بايدها، مطلق توقعات وجود، اين با. شوند ما دبختيب موجب توانندنمي ما، نشده

 توانمنمي من نفرين، و )نكوهش داغ هايرابط با كه هنگامي حتماًها(، ،نيايدها

شتناك كنم، تحمل را آن ستم ارزشبي من ساختن، وح شه و ه  هرگز( و همي

 .كنند بيچاره را ما توانندمي

 توقع يك به تيديل را آن سسالالپ كنند،مي شالالروع آرزو يك با ابتدا در مردم

 آرزو يك به دوباره را آن توانندمي مكرر و قوي رسا، بردن سئوال زير با. كنندمي

 . نمايند تيديل

 كنید استفاده سرد هیجانی زبان از

ست ممكن كه هايي موقعيت در بويژه ديگران، و خود با گفتگو هنگام به  شما ا

ستفاده سرد هيجاني زبان از شويد، ناراحت شدت به  زبان گرفتن كار به ز. اكنيد ا

 هيجاني آشفتگي موجب شما زبان و افكار زيرا بپرهيزيد، هيجاني بار داراي و داغ
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 تفكر ما، زبان. است تفكر تحريف علل از يكي زبان، از نادقيق استفاده .شوندمي

 هم ما تفكر و زبان. دهدمي شكل را ما زبان هم ما تفكر. دهدمي شكل را ما

ستند ما رفتار و هيجانات دهندهلشك شت سوء يك. ه ست اين رايج بردا  كه، ا

 دادن فحش موضوعات، كشيدن چالش به با قدرتمندكه و پرخاشگرانه داغ، زبان

 ميزان از خشم، احساسات تخليه ضمن است، همراه جهان و ديگران نكوهش و

شم صيانيت و خ ست ممكن .كاهدمي ع شم ابراز از شما ا  طور به خود، شديد خ

ساس آني،  به و بوده داغ افكار به كردن عمل واقع، در كار اين اما. كنيد لذت اح

شم كلي طور شم ابراز هم. دهدمي افزايش را شما خ شيدن دوش به هم و خ  ك

 . شوندمي عروقي – قليي مشكالت بروز موجب نشده، ابراز خشم
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 تنوع و تفریح سرگرمی،

صله منظور به ست، شده شما ناراحتي موجب كه آنچه از گرفتن فا  فعاليتي به ا

 كشيدن، سيگار ،پرخوري مانند بارزيان تفريحي هايتله از اما. بپردازيد بخشلذت

كل، به آوردن روي هاي مصالالالرف و ال  سالالالاير به پرداختن و تفريحي()دارو

  تنوع، و تفريح سرگرمي،. باشيد برحذر شوند،مي شناخته بارزيان كه هاييفعاليت

 كنندمي كمك شما به سرگرمي و تفريح. آورندمي فراهم موقتي اما مفيد نيتسكي

 پايدارتر، تسكين به دستيابي براي. شويد بهتر اينكه نه كنيد پيدا بهتري احساس تا

 . دهيد تغيير را خود داغ هايرابط و بايدها

 .كنيد تمرين را پيشرونده عضالني آرميدگي و عميق تنفس

 و برده سئوال زير را آنها كنيد، شناسايي را خود غيرمنطقي ايهخودگويه و باورها

 .كنيد كن هريش

 و باورها كلي، طور به چيسالالت؟ در منطقي غير و منطقي باورهاي ميان تفاوت

 . هستند مخرب غيرمنطقي هاي خودگويه
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 غیرمنطقی های هخودگوی و باورها شناسایی برای سواالتی

 ويم؟گ مي چه خودم به خودم درباره من •

 گويم؟ مي چه خودم به ديگران درباره من •

 ٭گويم؟ مي چه خودم به ناخوشايند هاي موقعيت يا رويدادها درباره من •

 كنم؟ مي استفاده مطلق حتماهاي و عمده بايد سه از من آيا •

 كنم؟ مي استفاده داغ هاي رابط از هيچكدام از من آيا •

 گويم؟ مي چه خودم به من •
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 هستند؟ چه من افكار •

 گذرد؟ مي چه من ذهن در كنونا هم •

 گويد؟ مي چه من آينده مورد در موقعيت اين •

 چه من جايگاه يا و شغل فرزندان، ازدواج، تحصيالت، مورد در موقعيت اين •

 گويد؟ مي

ست قرار كه رويدادي درباره كردن فكر چرا •  رخ شركت در آينده هفته در ا

 شود؟ مي من در افسردگي احساس موجب دهد،

 گذشت؟ مي چه من ذهن در كردم، مي تجربه را موقعيت آن كه هنگامي •

 مي من ذهن در چيزهايي چه داشتم قرار بد موقعيت آن در من كه هنگامي •

 گذشت؟

 هستم؟ چه نگران من •

 هستم؟ افسرده يا خشمگين مضطرب، چيزي چه مورد در من •

 مي ام ناراحتي باعث خودم به آنها گفتن با من كه چيزهايي از مورد سالاله •

 هستند؟ چيزهايي چه ،شوند

 باال مطلق، نيايدهاي و بايدها حد تا را خودم آرزوهاي و ترجيحات من آيا •

 برم؟ مي

 باشد؟ راحتي جاي دنيا كه دارم توقع من آيا •

 در زندگي يا و كند هماهنگ من نيازهاي با را خود دنيا كه دارم توقع من آيا •

 باشد؟ آسان و راحت آن

 بياورم؟ دست به خواهم مي كه را چيزي مانه دقيقا كه دارم توقع من آيا •
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 شناسايي براي ا ه نشانه بهترين داغ، رابط پنج و مطلق حتماهاي عمده، بايد سه

 .هستند شما غيرمنطقي هاي خودگويه و باورها

  های یهخودگو و باورها كردن كن ریشووه و بردن سوووال زیر

 غیرمنطقی

سايي از پس ست عيارت شما هدف ،غيرمنطقي هاي خودگويه و باورها شنا  از: ا

. آنها به نيرومند دادن پاسخ و كردن كن ريشه كشيدن، چالش به بردن، سوال زير

 به منجر كه منطقي باورهاي با را قديمي غيرمنطقي هايخودگويه و باورها

ضطراب، كاهش و موفقيت شم ا سردگي و خ  از. نماييد جايگزين شوند، مي اف

 گذشته، يا شده بينيپيش ناخوشايند هايموقعيت و رويدادها از برخي كه آنجايي

 سوال زير زمان شوند،مي غيرمنطقي هايخودگويه و باورها برانگيختن موجب

 رويدادهاي اين كه اسالت هنگامي منطقي غير هايخودگويه و باورها اين بردن

ساسي راهيرد چهار درمانگران، .اندكرده ناراحت را شما ناخوشايند،  زير براي را ا

 . آموزندمي مراجعان به غيرمنطقي باورهاي كشيدن چالش به و بردن سوال

 و باورها نمودن كن ریشووه و بردن سوووال زیر برای راهبرد چهار

 غیرمنطقی های خودگویه

 :منطقي راهيرد •

 هستند؟ منطقي و مناسب معقول، ها خودگويه و باورها آيا

 :واقعيت بر ميتني راهيرد •
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 هستند؟ ميتني واقعي مشاهدات و شواهد بر ها خودگويه و باورها آيا

 :مفيد راهيرد •

 عملي من، اهداف تحقق براي و مفيد كننده، كمك ها خودگويه و باورها آيا

 هستند؟

 :منطقي جايگزين راهيرد •

 دارند؟ وجود جايگزين عنوان به ديگري منطقيِ هايخودگويه و باورها آيا

ست عيارت شما هدف ستحكم اي شيوه به خود كردن متقاعد از: ا  كه عميق و م

 كنيد، پيدا ناراحتي احساس شما شوند مي باعث كه خاصي هايخودگويه و باورها

 هايي خودگويه و باورها اينكه يا و نيستند فايده و واقعيت بر ميتني و نيوده منطقي

 كردن متقاعد براي .دارند وجود غيرمنطقي باورهاي اين جايگزين عنوان به منطقي

شته خود با نيرومند گفتگويي بايد شما خود،  را خود غيرمنطقي هاي خودگويه و دا

سخ قاطعانه  صداي با يا و سكوت در. بپردازيد مياحثه به خود با قاطعانه. دهيد پا

 . بكشيد چالش به و برده سوال زير را غيرمنطقي باورهاي و بياوريد استدالل بلند

 و باورها كردن كن ریشه برای بردن، سؤال زیر سواالت و عبارتها

 غیرمنطقی ایه هخودگوی

 منطقي و مناسالالب معقول، موقعيت اين مورد در من هاي خودگويه و باورها آيا

 هستند؟
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 من نظر از آيا داشالالتند، تعلق ديگري فرد به ها خودگويه و باورها آن چنانچه

 و باورها اين كه اسالالت شالالده مسالالتند يا و شالالده نوشالالته كجا در بودند؟ معقول

 هستند؟ معني با ها خودگويه

 دارد؟ باورهايي چنين منطقي و معقول فردي آيا

 تغيير و ماند خواهد صالالورت اين به هميشالاله چيز فالن كه موضالالوع اين باور آيا

 است؟ معقول يافت نخواهد

شته باور كه است منطقي آيا  در شكست دليل به ديگري فرد هر يا من باشم دا

 هستيم؟ خورده شكست كامالً رابطه

 :بردن سوال زیر اتتاثیر

 جدید رفتارهای و هیجانات

 هايي خودگويه و باورها آميز موفقيت نمودن كن ريشالالاله و بردن سالالالوال زير

شايند هيجانات كاهش موجب غيرمنطقي، ضطراب، ناخو سردگي و خشم ا  مي اف

 بهتر سازگاري بيشتر، رضايت تر، سالم هيجانات به منجر منطقي، باورهاي. شود

 . گرددمي اهداف تحقق براي توانايي افزايش و

 براي بيشتري انگيزه سالخورده افراد دهندمي نشان كه دارند وجود زيادي مقاالت

 مديريت. دهندمي انجام را كار اين موثري طور به و دارند منفي هيجانات مديريت

 هايتجربه باعث ترساده زبان به شوند،مي منجر مثيتي نتايج به هيجان تنظيم و

سي سا سي تجارب و كمتر منفي اح سا شتر مثيت اح  دليل، همين به. شوندمي بي

 و دهند مي گزارش را خود احسالالالاسالالالات بر بهتر كنترل و تنظيم ترمسالالالن افراد
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 را كوتاهتري و مترك زمان مدت شالالانمنفي احسالالاسالالات تجربه مورد در همچنين

 ايهموقعيت به پاسالالخ در را كمتري تند واكنش و عصالاليانيت و ،دهندمي گزارش

 هايزوج زناشالالويي، هايتعامل در اين،برعالوه. دادند گزارش فردي بين سالالخت

شان را كمتري منفي هيجانات درگيري، هاي موقعيت در ترمسن  همه. دهندمي ن

 بيشتر تجربيات با و زمان مرور به هيجاني هوش كه است اين دهنده نشان هااين

 . كند پيدا افزايش تواندمي
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 دوم فصل

 آگاهی ذهن و همدلی خودآگاهی،

 چیست؟ خودآگاهی

 خود از آگاهي عيارتي، به. دارد خود از فرد كه اسالالالت ادراكي و دانش خودآگاهي
 تصويري فرد كه آنست معناي به آن افزايش و است خودمان از ما شناخت شامل
 . باشد داشته نيازهايش و عاليق ها،نگرش ها،ارزش ها،ويژگي از روشن

 موفقيتهاي زندگي مسالالالير در تواند مي بشالالالناسالالالد بخوبي را خودش ديفر وقتي
شتري سب بي ضايت و كند ك شتري ر صي زندگي از بي شته خويش شخ شد دا . با

 در. برود پيش و بگيرد تصالالميم خود شالالناخت با متناسالالب گيريها تصالالميم موقع
خاب هداف انت مل تر موفق ا يد ع ما ند و ن هاي در بتوا ندگي مختلف موقعيت  ز

 . نمايد اتخاذ بهتري تصميمات

 خودآگاه: افراد های ویژگی از برخی

 . قائلند ارزش خودشان براي -

 . برخوردارند بااليي پذيري انتقاد روحيه از -

 . كنند مي دفاع ها آن از و دارند كامل آگاهي دارند كه اعتقادهايي و ها ارزش به -

 . دارند زيادي خاطر رضايت و خشنودي احساس -

 . كنند مي استقيال متخصص افراد با مشورت از -
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 خودآگاهی های مولفه

 بدني و جسماني ويژگيهاي شناخت 

 خود مهارتهاي و ها توانايي شناخت 

 خود ضعف نقاط شناخت 

 رفتار و احساسات افكار، شناخت 

 خود ارزشهاي و باورها شناخت 

 خود اهداف شناخت 

 یبدن و یجسمان یها یژگیو شناخت

 اي حس)مثيت يدارا خود يظاهر و يجسالالالمان يها يژگيو به نسالالاليت اغلب ما
ست ممكن. ميهست (يمنف ش ييهايژگيو يدارا ا شند مان عالقه مورد كه ميبا  و با

ض در اي شته ييهايژگيو موارد يبع ش دا شند مانعالقه مورد كه ميبا  از يبرخ. نيا
ساس هايژگيو نيا ض و خوب اح ساس يبع ض هندد يم ام به يبد اح  نيا از يبع
. هسالالتند رييتغ قابل يحدود تا هيبق و رييتغ قابل ريغ يبرخ و رييتغ قابل هايژگيو
 ديكن يسع رند،ييتغ قابل كه ظاهرتان در يمنف يهايژگيو از دسته آن ييشناسا با

ساس به تا ديكن تالش آنها بهيود يبرا ضا اح سيت يشتريب تير ست خود به ن  د
 چون بياييد كنار آن با و پذيريدب را نيسالالالت تغيير قابل كه بخش آن بايد و. ديابي

شي آن ايجاد در شما شته نق  مثيت ويژگيهاي و مثيت نقاط بايد همچنين. ايد ندا
 . كنيد تقويت خود در را رضايت احساس و بگيريد نظر در را تان ظاهري

 خود مهارتهای و ها توانایی شناخت

 و وانمنديهات شناخت خود، مثيت ويژگيهاي و قوت نقاط شناخت شامل مولفه اين
 افراد از بسياري. باشد مي خود پيشرفتهاي و موفقيتها شناخت و خود استعدادهاي
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صيت تمام كنندمي فكر صو سندمي را خود هايخ  چيز واقعيت و حقيقت اما شنا
 براي آنها از برخي كه است هايي خصوصيت داراي فرد هر كه چرا. است ديگري

 ناشناخته ديگران براي خصوصيات اين هك حالي در باشد مي شده شناخته او خود
 براي اما باشد ناشناخته خودش براي فرد اين ديگر خصوصيات است ممكن. است

شد شده شناخته ديگران صياتي كه دارد وجود امكان اين. با صو  وجود فرد در خ

شته شد دا شناخته ديگران براي هم و خودش براي هم كه با شد نا  همين براي .با
شتن و ويژگيها اين به كردن فكر  راجع ديگران از سوال حتي و كاغذ روي آنها نو

 در بهتري شالالناخت تا كند مي كمك انها كردن يادداشالالت و خود توانمنديهاي به
 . باشيم داشته زمينه اين

 خود ضعف نقاط شناخت

 را آنها با شدن رو روبه توانايي چون كنند مي انكار را خود ضعف نقاط افراد برخي
 فردي را خود كه كنند مي بزرگ قدري به را ضالالعفشالالان نقاط ديگر برخي. ندارند

 هاي ويژگي با مواجهه در ما اغلب. پندارند مي منفي هاي ويژگي داراي ضالالالعيف
 اين واقعيت گيريم مي قرار رنجش يا و حمله انكار، غفلت، موضالالالع در خود منفي
ست ضع اين از كدام هيچ كه ا . كند نمي ها ويژگي اين رفتن بين از به كمكي موا
 را آنها حتي اينكه بدتر و نيسالالالتيم آگاه خود منفي هاي ويژگي از ما حتي گاهي
شمند و مثيت شي آن و شناخت را خود منفي ويژگيهاي بايد. مداني مي ارز  كه بخ
صالح قابل ست ا صالح را ا شي آن و نمود ا ست تغيير قابل كه بخ . پذيرفت را ني
ست قرار سانها همه ني شند مثيت هايويژگي واجد فقط ان سانها بلكه با  مجموعه ان
 . هستند منفي و مثيت ويژگيهاي از اي
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 رفتار و احساسات ،افكار شناخت

 همانگونه و كنيم مي احسالالاس كه كنيم مي رفتار همانگونه اغلب ها انسالالان ما 
 رويدادها مقابل در ما واكنش زنجيره واقع در. كنيم مي فكر كه كنيم مي احساس

 به نسالاليت ما. گذرد مي ما احسالالاس و فكر از شالالويم مي روبرو آن با كه وقايعي و
سي كه كنيم مي فكري شويم مي روبرو آن با آنچه سا  و اورد مي بوجود ما در اح
ساس اين سات و افكار اين شناخت. شود مي ما واكنش به منجر اح سا  كمك اح
 ارافك اين معموال. باشالاليم داشالالته خود واكنشالالهاي روي بهتري كنترل تا كند مي

 را آنها كنترل تواند مي آنها روي ما شالالالناخت و كنند مي عمل خودكار بصالالالورت
 . باشيم داشته بهتري واكنشهاي بتوانيم تا كند تر ساده ما براي

 خود های ارزش و باورها شناخت

. ايمكرده تاييد خويش درون در و پذيرفته را آنها كه هسالالالتند افكاري ما باورهاي
 و باورها آن، يوسالالاليله به ما كه هسالالالتند عيارهاييم و هامالك ما هايارزش

هاي تار يابي را پيراموني امور و  ديگران و خود رف يده. كنيممي ارز  و ها آلا
 هايارزش در ريشه و برسيم آنها به داريم دوست كه چيزهايي ييعن ما هايآرمان

ساس بر ما از يك هر. دارند ما  كه ايهخانواد شويم،مي متولد آن در كه محيطي ا
 كه اجتماعي شويم، مي تربيت آن تحت كه شرايطي و افراد يابيم،مي رشد آن در
 را هاييارزش شالالدنمان، اجتماعي فرايند طي كلي بطور و كنيم، مي زندگي آن در

 در ايم،نموده كسب مختلف صور به كه هاييارزش و باورها افكار،. كنيممي كسب
 اين اسالالالاس بر ما از يك هر. سالالالازند مي را سالالالاختارهايي و هاچارچوب ما ذهن

 را پيرامون محيط از دريافتي اطالعات مان ذهني سالالالاختارهاي يا ها چارچوب
 همين به و است متفاوت مختلف افراد در ذهني ساختارهاي اين. كنيممي پردازش

 نشالالان تحقيقات. كند مي فرق يكديگر با زندگي به نيز مختلف افراد نگرش دليل
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 و دارند تغيير قابليت زندگي به افراد نگرش نحوه و ذهني ختارهايسالالا كه اندداده
 و اصالح به خود باورهاي و افكار در تغيير با باشد الزم كه كجا هر توانندمي افراد

 . بپردازند خود ذهني ساختارهاي تعديل

 خود اهداف شناخت

 معني ينبد آنهاسالالت؛ بودن هدفمند  خودآگاه، افراد هايويژگي ترينمهم از يكي
 آرزو. هسالالتند شالالده تعيين پيش از اهداف از روشالالني مجموعه داراي افراد اين كه

ست چيزهايي آن تمام  اما. كنيممي جاري زبانمان بر يا و داريم خود ذهن در كه ا
 آن به رسالاليدن براي و برسالاليم آن به خواهيممي كه اسالالت جايي يا چيزي هدف

مه نا گاه افراد. كنيممي تالش و كرده ريزيبر هداف تعيين براي خودآ  هم فردي ا
. دارندمي ميذول كافي دقت موجود شرايط به هم و خود هايضعف و هاتوانايي به

 هدفي هر به دستيابي كه است اين دارند آگاهي آن به افراد اين كه مهمي ينكته
ستلزم شي سخت و تالش وقت، صرف م ست كو ست چيزهايي آن تمام آرزو. ا  ا

 جايي يا چيزي هدف اما  كنيم مي جاري زبانمان بر يا و اريمد خود ذهن در كه
 و كرده ريزيبرنامه آن به رسالاليدن براي و برسالاليم آن به خواهيم مي كه اسالالت
  .يمكنمي تالش

 هم و خود هايضالالعف و هاتوانايي به هم فردي اهداف تعيين براي خودآگاه افراد
 آن به افراد اين كه هميم نكته. دارندمي ميذول كافي دقت موجود شالالالرايط به

ست اين دارند آگاهي ستيابي كه ا ستلزم هدفي هر به د  و تالش وقت، صرف  م
شي سخت ست كو ست اين ديگر ي نكته. ا  يا بينانه واقع توانندمي اهداف كه ا
 هدفي باشد، ترواقعي خودمان از ما شناخت چقدر هر مسلما. باشند بينانه غيرواقع

 به دسالالتيابي احتمال و بود خواهد تربينانه واقع گزينيم مي بر خود براي كه هم را
 مثيتي اثر خود از ما شالالناخت و خودباوري بر هدف به رسالاليدن. اسالالت بيشالالتر آن
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 باوري خود و نفس به اعتماد بر اهداف به رسيدن در شكست كسبرع و گذاردمي
  .گذاردمي منفي اثر

 گذاری هدف فرآیند

 ها خواسته ساختن مشخص اول: مرحله

 اهداف ساختن مشخص دوم: مرحله

 اهداف كردن عینی سوم: مرحله

 اجرا و تعهد چهارم: مرحله

 خواسالالته حقيقت در خواهيممي چه بدانيم كه اين ها:خواسالالته تعيين اول؛ مرحله
 8 كلي بطور اما دارند؛ گوناگوني اهداف مختلف، افراد. ايمكرده مشالالالخص را خود

 و هاخواسالالته از روشالالني تصالالوير به آنها مكك به توانيدمي كه دارد وجود حيطه

 مالي، شالالغلي، تحصالاليلي، جسالالماني، سالالالمت هاي حيطه .برسالاليد خود نيازهاي
شناختي سالمت معنوي، و ديني اجتماعي، ستند هايي حيطه تفريحي و روان  كه ه
 ها حيطه اين از يك هر در كنيم مشخص بايد ابتدا. گيرند مي بر در را ما نيازهاي

 . اهيمخو مي چيزي چه

ستيد مايل كه اهدافي ارزيابي و انتخاب هدف: تعيين دوم؛ مرحله سي آنها به ه  دبر
ست مهم ما براي كه اهدافي بايد. اهداف اين بندي اولويت و  يابيم دست انها به ا
 . كنيم مشخص روشن كامال را

 هدف آن به دسالالتيابي كه اين كردن مشالالخص هدف: كردن عيني ؛سالالوم مرحله
 براي ريزي برنامه. شالالد خواهد ميسالالر كسالالاني چه كمك به و  كي كجا، چگونه،
 . شود مي انجام مرحله اين در هدف به رسيدن
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 براي و كرده مشالالالخص را هدف به دسالالالتيابي مراحل اجرا: و تعهد ؛چهارم مرحله
 . كنيد تالش آنها به رسيدن

 جزئي يا بندي تقسالاليم هدف،  به رسالاليدن براي الزم شالالرايط ترينمهم از يكي
 . است هدف كردن

 دارد؟ هدف به رسیدن در  نقشی چه هدف كردن جزئی

هداف تا كندمي كمك فرد به هدف كردن جزئي لب از را خود ا  ميهم و كلي قا
سيم اجزايش به را آن و ساخته خارج  شوند، مي خرد اهداف كه كه وقتي. كند تق
 فرد و شود مي درك قابل و مشخص برسد آن به تواند مي فرد كه مكاني و زمان
 بنابراين رسالالاليد؛ خواهد نظرش مورد هدف به كه بيند مي خود در را توانايي اين

  .كند مي تالش آن به رسيدن براي

ندي)جزيي تقسالالاليم اين همچنين، هدمي فرصالالالالت فرد به كردن( ب  هم تا د
 بيشالالتر برسالالد آن به خواهدمي كه را هدفي هايويژگي هم و خود هايتوانمندي

 چگونگي در شده لحاظ احتمالي اشتياهات تا كند مي كمك او به شناخت. بشناسد
 ايپاره در حتي يا نمايد اقدام آن فعر جهت در و كند شناسايي را هدف به رسيدن

  .كند ايجاد هدف در تغييراتي بايد كه برسد نتيجه اين به فرد مواقع از

 خودآگاهی انواع

يا از را خود عاد و زوا ندي تقسالالاليم به زير در. ديد توان مي مختلفي اب  مي خود ب
 پردازيم:
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 فیزیكی خود

 ممكن فرد. شودمي اطالق دارد خود ظاهر از كس هر كه تصوري به فيزيكي خود
 انگاري بدريخت دچار خود بدن واقعي تصالالوير از صالالحيح درك عدم اثر بر اسالالت
يت درك عدم همين. شالالالود مت به را فرد واقع مل سالالال يايي جراحي هايع  زي

 . كشاندمي

  سیتیجن خود

 اگر. شالالودمي گفته دارد خود جنسالالي هويت و تمايالت از فرد هر كه برداشالالتي به

 جنسووی هویت در تعارض دچار فرد نياشالالد، منطيق واقعيت با برداشالالت اين

 . شودمي

 تاریک ودخ

سرار برگيرنده در خود از بخش اين ست، فرد دروني ا ست كه چيزهايي همان ا  دو
 را زيادي انرژي و وقت كردنشالالالان پنهان براي و بدانند او به راجع ديگران ندارد

 . كندمي صرف

 واقعی خود

 خود شالالناخت براي كسالالي هر. اسالالت واقعي خود انسالالان وجود بخش تريندروني
 . دارد تفكر و كاوش به نياز واقعي
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  معنوی خود

 از شالالالخص كه اسالالالت تصالالالويري و دارد ارتياط فرد معنوي باورهاي به خود اين
ضات باعث معنوي خود در شكاف. دارد اعتقاداتش  به ،شودمي دروني شديد تعار

 . است جنگ در هايشارزش سر بر خودش با مدام شخص كهطوري

 آرمانی خود

 تصالالويري. اسالالت آن به رسالاليدن خواهان دفر كه اسالالت خودي همان آرماني خود
 . باشد آن كه دارد دوست و سازدمي خود ذهن در شخص كه مطلوب

  اجتماعی خود

 . گرددبرمي دارد خود اجتماعي جايگاه از فرد كه تصويري به خود اين

 خودآگاهی به دستیابی

 . كنندمي پيدا دست آگاهي خود به طريق دو از افراد كلي طور به

 عمومی خودآگاهی

 برايش و كندمي مقايسالالاله بيروني معيارهاي با را خود فرد خودآگاهي نوع اين در
 . شود ديده چگونه ديگران نگاه از كه است مهم

 خصوصی خودآگاهی

صي خودآگاهي در صو شتر فرد خ  كار و سر خود دروني معيارهاي و هامالك با بي
 تريقوي پنداره خود از افراد ينا. كند تحليل را خود تردقيق تواندمي بنابراين دارد،

 . هستند برخوردار
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 عزت فرد باشد داشته وجود كمتري فاصله آرماني خود و واقعي خود بين چقدر هر
 فاصالالله ارماني خود و واقعي خود بين چقدر هر و داشالالت خواهد بيشالالتري نفس

شتري شته وجود بي شد دا شت خواهد كمتري نفس عزت فرد با  كه افرادي در. دا
ند كمي سنف عزت نه واقع غير خودآرماني اوقات گاهي دار نا نه كمال و بي يا  گرا

 اينكه براي. شالالود مي ارزيابي هسالالت كه آنچه از كمتر واقعي خود گاهي و اسالالت
 خود از متعادلي و بينانه واقع ارماني خود اسالالت الزم شالالود تقويت فرد نفس عزت
 . شود نجاما درست و بينانه واقع نيز خودش از ارزيابي و باشد داشته

 آگاهی: خود اجزاء

صورتي منفي و مثيت هاي ويژگي شناخت :صحيح خودارزيابي -۱  و بينانه واقع ب
 هم كنار منفي و مثيت نقاط پذيرش و درست

 در خود هاي هيجان و احسالالالاسالالالات از داشالالالتن آگاهي :هيجاني آگاهي خود -۲
س تفكيك توانايي و هيجاني صحيح شناخت و مختلف هاي موقعيت سا  از اتاح

 افكار

ماد -۳ ماد نفس: عزت - نفس به اعت ماد يعني نفس به اعت كه به اعت  فرد اين
 عزت و (خود توانايي به اعتماد). دهد انجام آميز موفقيت بطور را رفتاري ميتواند

 . است قايل خود براي فرد كه ارزشي از عيارتست نفس

 :خودآگاهی كسب های تمرین

 صتي   كه كنيم سؤال خود از و بزنيم ودمانخ به سري و كنيم فراهم فر
 ؟كيستم من

 هايي، در اوقات گاهي تار به و كرده خلوت خود با تن  عملكردهاي و رف
 . بينديشيم بيشتر خود
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 به كه اسالالت اعتقادي زندگي، در شالالادكامي و موفقيت عامل مهمترين 
 . كنيم كشف را آن كنيم سعي. داريم خويش خويشتن

 و كنيم شناسايي را شود مي ما در ضطرابا و نگراني موجب كه عواملي 
 . نماييم اقدام آنها رفع در بندي اولويت با

 كند تزريق ما در را زندگي به شوق تواند مي تمايالت و عاليق شناخت .
 . نماييم تالش خود وجود در آنها شناخت براي

 در و كنيم شناسايي را خود عاطفي و احساسي رفتاري، معايب و نقايص 
 . نماييم اقدام نهاآ رفع جهت

 ست كمين در كه موانعي صيت به نگذارد تا ا صلي شخ سي خود ا ستر  د
 كشالالف مختلف منابع از را آن با مقابله هاي راه و بنويسالاليم را كنيم پيدا

 . كنيم

 شق سعه خود در را ورزيدن ع شمني از و دهيم تو  ها زييايي كه تنفر و د
 دهد، مي اهشك را انسالالالان دروني انرژي و كند مي كدر و زشالالالت را

نه از يكي روز هر كنيم تمرين. بپرهيزيم  داريم، دل در كه را هايي كي
 . كنيم فراموش

 شتن دروني نداهاي توانيم مي سكوت به بردن پناه با گاهي  بهتر را خوي
 . يابيم دست خود به نسيت تر عميق آگاهي به و بشنويم

 مي وجبم كرده، خانه ما ذهن در قيل از كه غلط باورهاي از بعضالالالي 
 گاهي كه است خوب چه. باشيم نداشته خود از حقيقي شناخت كه شود

 غلط باورهاي از را خود ذهن صالالالندوقچه بتوانيم ذهني تكاني خانه با
 در خودشالالالناسالالالي و آرامش ايجاد براي را فضالالالا و كنيم خالي قديمي

 . كنيم باز وجودمان
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 ما تر عميق خودآگاهي كسالالالب به تواند مي طييعت دامن به بردن پناه 
 سالالاحل يا جنگل در بزنيم، سالالر بيابان و كوه به گاهي پس. كند كمك

سمان به كوهستان آزاد هواي در بزنيم، قدم دريا  تا بنگريم ستارگان و آ
 . بيريم پي بيشتر خويش وجود در آنها عظمت به

 را كارهايي چه. داريم زندگي فرصالالت ديگر سالالال يك فقط كنيم فرض 
 ندهيم؟ انجام اكنون هم از چرا داد؟ خواهيم انجام

 شن خيلي سخ سؤال اين به رو ستيم دنيا اين در چه براي دهيم: پا  و ه
 چيست؟ زندگي از ما هدف

 دسالالت به را خود مثيت نقاط از فهرسالالتي نزديك، افراد با مصالالاحيه با 
 . آوريم
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 همدلی مهارت

 كمك همدلي. اسالالالت زندگي مهم هاي مهارت از يكي ديگران با همدلي توانايي
 كمك مهارت اين همچنين. كندمي ها انسان بين عميق رابطه دربرقراري موثري

 رفع باعث و شالالالود عميق و يافته بهيود ها انسالالالان بين روابط كيفيت تا كندمي

 اوقات ٪75. اسالالالت ارتياطات دنياي امروز دنياي. گرددمي ارتياطات در اختالف

 ما موفقيتهاي ٪75 گفت بتوان شايد و شود مي ديگران با ارتياط صرف ما، روزانه
سته روابطمان به ست واب  كمك كنيم؛ برقرار صميمانه ارتياطي بتوانيم ما وقتي. ا

سانيم، ياري و كنيم شكالت در بر شيم همراه م  هم و ما در هم كنيم همدلي و با
 شود مي تر قوي روابطمان و آيد مي پيش خوشايندي احساس مقابلمان طرف در
 . كنيم مي سرزندگي احساس و داشت خواهيم موفقي و شاد يزندگ نتيجه در

 و ديگران هيجانات و احساسات شناخت يعني (empathy) انگليسي به همدلي
 هايديدگاه و احسالالاسالالات درك توانايي همدلي،. هاآن چشالالم دريچه از دنيا ديدن

 اينكه ييعن. شودمي تعريف رفتار مديريت براي هادانسته اين از استفاده و ديگران
ست؛ رنج در چيزي چه از مقابل طرف بفهميد سئله چه ا  كندمي نارحت را او ايم

 رابطه همدلي. كنيد درك را او احساس و بگذاريد او جاي را خود توانيدمي چطور و
ستحكم ديگران با را شما  نيز هاآن و كنيد درك را هاآن دهدمي اجازه كند؛مي م
شندگيِ به گرايش همدل هايآدم تحقيقات، طيق. بفهمند را شما شتر بخ  دارند بي

ها. دهندمي نشالالالان عالقه خود از ديگران رفاه به نسالالاليت و  روابط همچنين آن
ساس از و كنندمي تجربه را شادتري ستي اح -personal well) فردي بهزي

being) ند بيشالالالتري مدلي، اين بر عالوه. برخوردار نايي ه قا را رهيري توا  ارت
 يا ترحم با همدلي بين. كندمي ترآسالالان را مؤثر يمكالمه گيريشالالكل و دهدمي

 . دارد وجود تفاوت مهرباني
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 راجرز كارل دیدگاه از همدلی تعریف

 و شالالالده ارائه راجرز لكار توسالالالط همدلي، يدرباره پايه هاي تعريف از يكي

 :اندداشته توجه او تعريف به همواره پرداختند، حوزه اين به او از پس كه ديگراني

. است خودتان دنياي كه انگار مقابل؛ طرف شخصي دنياي درك معناي به همدلي
 خشالالم، كردن حس يعني همدلي. برود نبي از نيايد و اسالالت مهم انگار قيد اليته و

م سالالالردرگميِ و ترس نان جو؛اندر گار كهچ تان حس ان  كهاين بدون بوده؛ خود
 . شويد سردرگم كهاين يا بترسيد، شده، خشمگين

 كه كنيم نگاه اطراف دنياي به شالالالكلي به كهاين يعني همدلي بگوييم توانيممي
 . نگريممي جهان به ديگري فرد چشم از انگار،

يارت مه ع هات هاينز كه Vicarious Introspection ايدوكل  مطرح كو
 . است همدلي هاي تعريف بهترين از يكي نيز كرده

 فرد طرف از كه رودمي كار به كارهايي توصالالاليف براي  Vicarious  يكلمه
 . دهيممي انجام او از نيابت به و ديگر

 و حاالت جسالالتجوي و نگريدرون معناي به  هم  Introspection  يكلمه
 . است دروني تجربيات

 اين يا كرده تعريف نیابتی نگری درون صورت به را همدلي توانيممي بنابراين

 :كنيم تيديل ساده فارسي يجمله يك به زير شكل به را تعيير

شي و بيايي، من وجود درون به كهاين يعني همدلی  طرف از و من نيابت به بكو

 يبيين بينيم،مي من كهچنانآن را، اطراف دنياي و كني جسالالتجو را من درون من،
 . بفهمي و

https://motamem.org/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2/
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 دارد؟ هایی فایده چه همدلی

 همدلي و دنباش شييه خودمان به كه كنيم معاشرت افرادي با داريم دوست ما همه
غان به ما براي را ويژگي اين كردن ند دوسالالالت همه كه آورد مي ارم  ما با دار

 ما با كه كنيم معاشرت كساني با داريم دوست نيز ما قطعا و باشند داشته معاشرت
 . باشند داشته بيشتري يهمدل

 به ترمعتير و ترداشتني دوست بسيار فردي شما كه شودمي باعث تنها نه همدلي
 وقتي و و بگيرد شالالكل عميق درك يك كه شالالودمي باعث بلكه بياييد، حسالالاب
سيار ما درك و شنيدن براي مقابل فرد كرديم، درك عميقا را ديگري  و پذيراتر ب

 . است ترآماده

 اين و كنيم مي فرد به شييه را خودمان گفتار و رفتار احساس، كردن ليهمد با ما
شته دوست را ما فرد كه شود مي باعث شد دا شته دوست اين و با  باعث شدن دا

 براي. برسد توافق به ما با نتيحه در و كند توجه ما هاي حرف به فرد كه شود مي
سته مردي مثال، سرش و آيدمي منزل به كار محيط از خ  منتظر هاساعت هم هم
 و است خسته مرد. برود خانه از بيرون به گردش به او با و بيايد همسرش تا مانده
 !است پوسيده خانه در خودش قول به و بوده منتظر هاساعت هم خانم

 فقط كه است خودخواه مرد يك همسرش نظر از مرد اين ؛نياشد همدلي اگر خب
 !نيست همسرش تفريح فكر به اصالً و كندمي فكر خودش به فقط و

يدمي مرد هم طرف آن از ندنمي درك را من اصالالالالً زن اين گو ظه و ك  مالح
 !كندنمي را كردم كار ساعت چندين كه اين و خستگي

 يك كه اسالت مشالخص كامالً !باشالند داشالته همدلي دو هر كه كنيد فرض حال
 . كرد خواهيم اهدهمش را العادهفوق زندگي

http://google.com/
http://google.com/
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 :ندارند همدلی مردم گاهی چرا اینكه برای دلیل چند

 جهان ادراك شيوه گاهي :شویم می شناختی های سوگیری قربانیِ ما 
 مثال، بعنوان. گيرد مي قرار شناختي هاي سوگيري تاثير تحت اطرافمان

 مي نسالاليت آنها دروني هاي ويژگي به را افرد هاي سالالتشالالك اغلب ما
. اندازيم مي خارجي عواملِ گردن را خودمان كميودهاي درحاليكه دهيم،

 نقش شالرايط يك در كه عواملي تمام درك توانند مي ها سالوگيري اين
 شرايط نتوانيم ما شوند مي باعث درنتيجه و كنند، دشوار ما براي را دارند

 . بيينيم ديگر شخص ديدگاه از را

 افراد یم:دان می انسووانی های شووخصوویت از عاری را ها قربانی ما 
 تفاوت ما با كه افرادي كه شوند مي فكري تلة اين اين قرباني همچنين

ند دارند  رايج مواردي در بويژه اين. كنند نمي رفتار و احسالالالاس ما مان
 از هايي گزارش ما وقتي. هستند دور ما از فيزيكي نظر از افراد كه است
 اسالالالت ممكن بينيم، مي خارجي كشالالالوري در را تعارض يا فاجعه يك

 كشند مي رنج كه آنهايي كنيم فكر اگر كنيم؛ احساس را كمتري همدلي
 . دارند تفاوت هستيم ما آنچه با اساسا

 يك از ديگري شخص وقتي گاهي :كنیم می سرزنش را ها قربانی ما 
شتناك تجربه ست، برده رنج وح شتياه اين مردم ا  را او كه كنند مي را ا
 سوال اين مردم كه ايد شنيده چقدر. كنند مي سرزنش شرايطش بخاطر

 باعث كه اسالالت كرده كاري ،جنايت يك قرباني كه باشالالند پرسالاليده را
 باور اين به ما نياز در ريشه تمايل اين خير؟ يا باشد شده مهاجم تحريكِ

 مردم كه كنيم باور اگر. مبداني منصالالالف و عادالنه مكاني را دنيا كه دارد
 ما شالالالود مي باعث دارند، را لياقتش كه آورند مي بدسالالالت را چيزي آن

http://khodshokofa.com/fa/article48.aspx
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ناك چيزهايي كه كنيم فكر و خورده فريب  رخ ما براي هرگز وحشالالالت
 . داد نخواهند

 شالالرايط در توانند مي مردم اكثر اما خورد، مي شالالكسالالت گاهي همدلي درحاليكه
 ديدگاه از مسالالالائل ديدن تواناييِ اين. باشالالالند داشالالالته همدلي ديگران با مختلف

 ما اجتماعي زندگي در مهم نقشالالي او، هيجانات با كردن ليهمد و ديگر شالالخص
 مي وادار را ما اغلب و كرده درك را ديگران كه كند مي كمك ما به همدلي. دارد
 . دهيم انجام اقدامي ديگري، رنج به بخشيدن التيام براي كه كند

 همدردی و همدلی تفاوت

 او از و دهيم مي تسالالالكين مقابل طرف به فقط ما sympathy يا همدردي در
 برايش و بپذيرد را آنها و بيايد كنار مشالالكالتش با بردباري و باصالالير خواهيم مي

سوزي ست جالب كنيم! مي دل سانها اكثر بدانيم ا  ترجيح همدلي به را همدردي ان
 . دهند مي

سان واكنش و درك توجه، ترحم، اي يهمدرد سيت يان سان ازين اي يشانيپر به ن  ان
ست يگريد موجود اي شتراك و درك ،يهمدل. دارد تفاوت يهمدل با يهمدرد. ا  ا

 كساني احساس اشتراك به يازين يهمدرد اما است يگريد شخص با ياحساس
 است ممكن كه است گرانيد يناخوش اي يخوش به دادن تياهم حكم در و ندارد

 . ابدي شگستر گانهي ياحساس داشتن تا

 نيچن چرا مقابل طرف ميبفهم نكهيا يعني دارد، داللت درك بر شالالالتريب ،يهمدل
س نيچن چرا اي كنديم را يكار شاء دارد، يح  كار نيا زهيانگ ست،يچ حس نيا من

 . است شناخت و درك نيا دهد،يم رخ آنچه و هدف يهمدل در. است كدام



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 44

 به Empatheia يوناني واژه در Empathy كلمه شالالالهير هم يلغو نظر از
صب شوق، يمعن س اي تع ست يكيزيف يدگيد بيآ  يسيانگل زبان به بعدها كه ا

 او با يعني. دارد داللت فرد حالت در شدن كيشر بر ،يدرد هم. است شده منتقل
 نظر از. ديباشالالال كنارش در و ديكن ميارزه او، حالت اي باور اي حس يبرا و ديبمان
 همان آن، يمعن كه sympatheia يوناني ژهوا از برگرفته هم كلمه نيا ،يلغو

 . يفداكار يبرا شوق اما است شوق

هد مي دسالالالت از را عزيزي فردي وقتي  و كنيم همدردي او با توانيم مي ما د
 واكنش او غم به نسيت يعني. گويم مي تسليت دهد، صير شما به خداوند بگوييم

 و كنيم همدلي يمتوان مي همچنين. كنيم مي همدردي او با و دهيم مي نشالالالان
 سالالخت بسالاليار آن تحمل و اسالالت جانكاهي غم عزيز يك دادن دسالالت از بگوييم
 اين در. بگذاريد سالالر پشالالت صالالير با را بزرگ غم اين بتوانيد اميدوارم ولي اسالالت

 او كه همانگونه را احسالالالاس و گذاريم مي مقابل طرف جاي را خود ما شالالالرايط
ساس ساس كند مي اح شتريب نزديكي همدلي. كنيم مي اح  زيرا كند مي ايجاد ي

ضاوت بجاي ما ساله كنيم مي سعي بيرون از ق  فرد خود ديد زاويه و درون از را م
ضاوت بدون و ساس او كه همانگونه و بيينيم ق سش با كند مي اح سا  همراهي اح

 . دهيم نشان

 كنیم؟ تمرین را همدلی چطور

سياري هاي سوال  كردن همدلي كه دانيم مي ما گويند مي افراد كه دارد وجود ب
سيار ست خوب ب ستفاده كردن همدلي از روابطمان در چطور كه دانيم نمي ولي ا  ا
 كنيم؟
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ته مهمترين نه اين در كه اي نك ند مي زمي مك ما به توا ند ك جه ك  اين به تو
 است: موضوع

 چه بودیم شووخص آن جای ما اگر كه ببینیم كردن قضوواوت از قبل 

 كردیم؟ می كار

ضوع اين ولي  ست نيافتاده جا ما جامعه در مو شته اينكه بدون ما چون ا  دافرا گذ
 هايي مكان و شرايط چه در كه بدانيم و بفهميم را شان زندگي سيك بدانيم، را

 واقع در. كنيم مي قضاوت فورا ند،ا كرده معاشرت كساني چه با يا اند شده بزرگ
ضاوت ديگران به راجع خود ديد زاويه از ما . خودشان ديد زاويه از نه و كنيم مي ق

 كنيد قضالالاوت زماني ديگران رفتن راه به راجع گويد مي كه اسالالت معروفي جمله
 مثال اين. باشيد رفته راه آن با خودتان قدم چند ابتدا و پوشيده را ايشان كفش كه

 باشد منصفانه تواند مي زماني ديگران به راجع ما قضاوتهاي كه دارد اين به اشاره
. كنيم بررسالالالي او ديد زاويه از را مسالالالاله و بگذاريم مقابل فطر جاي را خود كه

 . گيرد نمي قرار توجه مورد افراد توسط پذيرش عدم دليل به بيروني قضاوتهاي

 ما: جامعه در مثال براي

 ست، موفق مالي لحاظ از كه پدري  آموزش مالي موفقيت فرزندش هب ني
 دهد مي

 كردن زندگي درس گرشدي دوست به دارد، نامناسيي زندگي كه دوستي 
 دهد مي

 دنده مي ياد را بودن منظم انفرزندش به نيستند، منظم كه مادري و پدر 
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صيه اين به توجهي هيچ مقابل طرف شود مي باعث اين و  انها چون ننمايد ها تو
 برخورد ديگران با همدالنه خواهيم مي اگر اينكه آخر نكته. بيند نمي همدالنه را

 تري عميق نگاه كمي كردن نگاه بيرون از و خود منظر زا قضالاوت جاي به كنيم،
شته ساله مقابل فرد منظر از كنيم سعي و دا ضاوت بجاي و بيينيم را م ساس ق  اح

 . كنيم تاييد و بفهميم كند مي حس كه همانگونه را او
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 آگاهی ذهن مهارت

 رقيشالال مذهيي وآئين تعاليم در ريشالاله كه اسالالت مراقيه از شالالكلي آگاهي ذهن
صاً صو  و هيجانات رفتار، افكار، از بودن آگاه معناي به ساده زبان به. ددار بودا خ
سات سا ست اح صي شكل و ا سوب توجه از خا صر دو آن در كه شود مي مح  عن

 عنصر دو اين. دارد ييالبا ارزش نكردن قضاوت و اكنون زمان در حضور اساسي
 به. دارد عهده بر را لياصالال نقش واكنشالالها و كنشالالها رخدادها، مورد در اسالالاسالالي

 و توليد هنگام به آنها از آگاهي و خود هيجانهاي دقيق شالناسالايي توانايي عيارتي
 ذهن را مختلف افراد و اوضالالاع به واكنش نحوه در خود تالتماي كنترل همچنين

 بودن آگاه و صالالد در صالالد بيداري و بودن جمع حواس آگاهي ذهن. گويند آگاهي
سيت  درون در همينطور و ما اطراف در نالا همين كه ستا رخدادهايي همه به ن

 پيش و قضالالاوت گونه هيچ كه شالالكل اين به. هسالالتند افتادن اتفاق حال در بدن
 از كيفيتي آگاهي ذهن. نداريم اتفاقات از بودن نادرست يا درست به نسيت داوري
 كه فهميم مي يعني. شالالويم مي آگاه خود بودن آگاه از ما آن در كه اسالالت بيداري
جه كنيم مي فكر داريم وقتي. فهميم مي داريم  حال در كه شالالالويم مي متو

ستيم فكركردن ضوعي هم ساده زبان به. ه  كنيم، مي فكر آن به راجع كه را مو
 چه هر. هستيم كننده فكر متوجه هم و هستيم تفكر پديده متوجه هم و بينيم مي

سان شيارتر و بيدار ان شد ه سش و با سيت حوا  زندگي اكنون و يجار اتفاقات به ن
 خردمندانه زندگي تحريكات به پاسخهايش و است تر آگاه ذهن باشد، تر جمع اش
 . است بيشتر او قليي اطمينان و آرامش و مؤثرتر و تر

 دارد: نقش آن در عنصر سه كه است توجهي آگاهي ذهن ساده زبان به

 حاضر حال در بودن 
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 هدفمندی 

 نكردن قضاوت 

يان كه همانطوري  حال يلحظه در بودن آگاهي ذهن ويژگي مهمترين گرديد ب
 و تالش و تمرين. دارد بسالالياري تكرار و تمرين به نياز آن كامل تحقق كه اسالالت

 هدف به بهتر چه هر «يادآوري هاينشالالالانه» از اسالالالتفاده با توانمي كه تكراري
 ذهن كامل و درسالت پيوسالتن وقوع به براي حال، يلحظه در بودن يعني اصاللي
 هاينشانه دارد؟ كارايي چه و چيست يادآوري هاينشانه حال. كرد ستفادها آگاهي

شانه است، معلوم آن اسم از كه همانطوري يادآوري  يادآوري! براي هستند هايين
 هانشالالالانه اين حال. كردن جلب اصالالاللي هدف به را توجه و آوردن ياد به براي
 به نكرد نگاه با كه ديگري چيز هر يا و باشد ساده دار نگين انگشتر يك تواندمي
 ذهن اصالاللي يپايه و اسالالاس كه حال يلحظه در بودن سالالمت به را افكار آن،

گاهي ند معطوف اسالالالت، آ ند يادآوري و ك مان اين در كه ك مان ز  كه حال( )ز
 ذهن به را منفي و نامناسالالب فكر هيچ ورود حق سالالت،ا زندگي يلحظه مهمترين

 موضوعات به طرفبي كامال گر نظاره يك نعنوا به فقط و فقط بايد بلكه شته،ندا
 دريافت با و نگريسالالالت اسالالالت پيوسالالالتن وقوع به حال در اطراف در كه متنوعي
 كه ايآينده در نه و گذشته كه ايگذشته در نه. ساخت را شاد لحظاتي هابهترين

 همين به آن كميت و كيفيت و اسالالالت نپيوسالالالته وقوع به آن از چيزي هيچ هنوز
 لذت حال، زمان در بودن از و بود حال زمان در بايد فقط دارد، يبستگ حال، زمان

 . يادآوري هاينشانه از استفاده با هم آن. برد

  دارد؟ اهمیت آگاهی ذهن چرا

التر الا بيش اله م الورت ب الودآگاه ص اليوه ناخ الر در هايي ش الردن فك الم ك اله داري  ك
. گالذارد مي كنالار ايال گيرد مي ناديالده را حادثاله يالا رويالداد يك ديگالر بخشهاي



 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 49 

اله الوان ب الال، عن الو ما مث الاي جنيه روي المعم الي ه الويم، مي متمركز منف  ش
الاره الان نحوه درب الك يافتن پاي الي موقعيت ي الم مي تصورات الا كني اله ي  زمان اينك
الادي  مهارتهاي از اسالتفاده. نماييم مي تالمشالك درباره كالردن فكر صرف را زي
 و تر طرفاناله بي اي شاليوه به موقعيت يالك الهب كالردن نالگاه براي آگاهي ذهالن
 جهانمان و خودمالالالان از ما درك نحالالالوه روي زيالالالادي تاثير تواند مي تالالالر خنثي

 دهالد مي فرصت ما باله و كاهد مي را مالا سالرعت آگاهالي ذهالن. باشالد داشالته
 ايالن و كنيالم بررسالي را مختلف هالاي گزينه مشالكل، يك با رويارويي زمالان در

اله كه باشاليم داشالته را آزادي  واكنالش يالك واكنش، دادن نشالان صرف جاي ب
الد مي آگاهالي النذه. كنيم انتخاب را الر توان الي تاثي الكار، روي مثيت  و رفتارهالا اف

التي الته ما روان كلي بهزيس الد داش اله و باش الراي ترتيب همين ب الد همه ب  مفي
الت الن. اس الي ذه الد مي آگاه الراي توان الرادي ب الك از كه اف الوط تالمش  به مرب

 نظير خالو و خلالق يالا اضطالراب لالاخت قييالل از رواني بيمالاري يالا روان سالمت
الردگي الج افس الد مفيد برند مي رن الواهد برخي. باش الان نيز ش الن دهد مي نش  ذه

 مصرف به مربالوط تالمشالك از يافتالن نجالات در توانالد مي دارو كنار در آگاهالي
 . كند كمك هپريشالان روان تالاختال و مالواد

 ت:اس زیر موارد شامل المعمو آگاهی ذهن تمرین

 شاهده صيف و م ضاوت بدون خود بيروني و دروني چيزهاي تو  درباره ق
  آنها

 شاركت  مي متمركز نظر مورد وظيفه روي را خود توجه همه ما ؛كامل م
  كنيم

 يل از ؛تمركز ثل خاص حس يك روي كردن تمركز قي  نفس حس م
 كشيدن



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 50

 بقيه و ودمانخ با مهرباني  

 حال زمان كامل كردن تجربه و حال زمان در ماندن 

 

 آگاهی: ذهن تمرینات از برخی

 مي انجام مربي حضور با و گروهي بصورت معمول بصورت آگاهي ذهن تمرينات
 . شود انجام نيز فردي بصورت تواند مي ولي شوند

 كشمش نیتمر -1

 در يآگاه ذهن ناتيتمر شروع جهت يا يعال اريبس يمقدمات نيتمر ،تيفعال نيا
ست يميتد سطح س هر با را آن توان يم. ا  داد انجام يا يخوراك نوع هر و يك

شته يمعمول ريغ اي جالب يا مزه اي بو بافت، كه يا يخوراك گرچه) شد، دا  بهتر با
 . است(

 يم آنها از و دهد يم آموزان رتامه به كشمش يمقدار گروه رهير نيتمر نيا در
 يم آنها از گروه رهير سپس. اند دهيند كشمش كنون تا كه كنند تظاهر كه خواهد
 دقت: با تا خواهد

 كنند توجه كشمش يظاهر شكل به -

 . دهد يم آنها به يحس چه ديجد يخوراك نيا كه كنند توجه -

 . دهد يم پاسخ چگونه آنها وستپ كه كنند توجه آن، كردن يدستمال با -

  كنند استشمام را آن يبو -

 بچشند را آن مزه -
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 حال زمان به آموز مهارت ذهن كه اسالالالت نيا يمعنا به كشالالالمش دانه بر تمركز
 دنيال را ها دستورالعمل نيا يوقت . است متمركز هاست،آن يروبرو چهآن بر و مدهآ

 شالالماسالالت، يروبرو آنچه و حال زمان بر دينتوان كه اسالالت رممكنيغ يايتقر د،يكن
 . ديكن تمركز

 بدن دنكر رصد نیتمر -2

عال از يكي  نيتمر كنند، يم يآگاه ذهن نيتمر كه يافراد يبرا جيرا يها تيف
 ازين ياندك يابزارها و يآمادگ ن،يتمر نيا. دارد نام بدن يبررسالال اي كردن رصالالد

 د؟يده انجام را نيتمر نيا ديليما ايآ. است آسان اريبس يميتد افراد يبرا و دارد

گاه ذهن» ذارگ هيپا و متخصالالالص از يتيروا ريز متن  كاهش بر متمركز يآ
 :ديكن امتحان را آن است؛ نيز كابات جان ،«استرس

شت به ديبخواه آموزان مهارت از آغاز در - شند، دراز پ ستان كف كهيحال در بك  د
شد باال به رو شان صله ياندك پاها انيم و با شد فا  به را نيتمر نيا ديتوان يم. با

 يرو تان يپاها كف كه يحال در ،يراحت يصالندل كي يرو بر نشالسالته، صالورت
 . ديده انجام است، نيزم

هارت از گروه رهير - هد آموزان م لت نيهم در نيتمر طول در تا بخوا  يباق حا
 . كنند حركت يآگاه با داشتند، تيموقع رييتغ به ازين اگر و بمانند

 مهارت. كند يم آغاز را بدن كردن رصالالالد نيتمر تيهدا گروه رهير سالالالپس -
 و كرده توجه تنفس تمير به و آورند يم تنفس سمت به را خود توجه ابتدا آموزان

 ي هقيطر سالالتين الزم كه دهد يم حيتوضالال راهنما. كنند يم تجربه را بازدم و دم
 . كنند معطوف تنفس به را شان توجه يآرام به بلكه دهند رييتغ را شان تنفس
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 پوسالالت يرو بر لياس فتبا به» :يرديم بدن سالالمت به را توجه گروه رهير آنگاه -
 ديا دهيآرم آن يرو كه يسالالطح يها يبلند و يپسالالت به» ؛«ديكن توجه تان بدن

 . «ديكن توجه تان طيمح و بدن يدما به» ؛«ديكن توجه

سمت سمت به را توجه گروه رهير -  دارد درد اي سوزش كه يرديم بدن از ييها ق
ص طرز به اي سيك( نيسنگ يخا ست )  به را توجه تا ديواهبخ آموزان مهارت از. ا

 . است حساس العاده فوق اي ندارد يحس چيه كه بيرند بدن از يا محدوده

 توجه يا گونه به عضو هر و ابدي يم ادامه بدن ياعضا هيكل در بدن رصد نيتمر
 :شوديم انجام ريز صورت به معموال يبررس نيا. شوديم احساس كه شوديم

 پا دو هر انگشتان از -

  قوزك - نييپا -باال پا يها قسمت هيبق به -

 پا ساق -

 زانو -

 ران -

صره، لگن هيناح - ستخوان دنيالچه، كفل، خا سل اندام هيناح لگن، ا  آنجا از و ؛يتنا
 به

 سپس و شكم و بطن هيناح -

 نهيس -

 كمر نييپا -

 ها كتف و كمر يباال -
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 دست( مچ دست، پشت ها، دست كف )انگشتان، ها دست -

 بازو( نييپا ها، آرنج بازو، ي)باال بازوها -

 گردن -

شم ها، گوش گونه، ،ينيب دهان، )فك، سر و صورت -  سر، فرق ،يشانيپ ها، چ
 سر( يباال و پشت

 يسر پس يگود انيپا در و -

 بازگشت يبرا يآمادگ احساس آموزان مهارت و شد كامل بدن رصد نكهيا از پس
شتند، اتاق به  نشسته تيموقع به. كنند باز را شانيها چشم يآرام به توانند يم دا
 . گردند يبرم آرام و

 آگاهانه مشاهده  -1

 نيا با. باشد فرسا طاقت است ممكن افراد يبعض يبرا يبصر محرك وجود عدم
 يم آگاهانه مشالالاهده نيتمر. افتند ينم اتفاق يعيطي طور به سالالالم التيتخ حال،
 سالالاده يتيفعال ن،يتمر نيا. باشالالد ديمف دارند، يژگيو نيچن كه يافراد يبرا تواند

 انجام به را گروه گروه، رهير. دارد ازين دار منظره ي پنجره كي به تنها كه اسالالالت
 :كنديم تيهدا ريز يها گام

 . باشد داشته ديد رونيب به كه ديريبگ نظر در پنجره در ييفضا  -

 آنچه يبند دسته و زدن برچسب از. ديكن نگاه است، مشاهده قابل هرآنچه به  -
كهيا يجا به د؛يكن زيپره د،ينيب يم رونيب از نده» ن مت  يتابلو» اي «پر  عال

 . ديكن توجه ها بافت اي نگارها و نقش رنگها، به ديكن يسع د،ينيبي را «توقف
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 و فراوان يها شكل ديكن يسع د؛يكن توجه باد در ها علف و برگها حركات به  -
 . دينيبي است، تانيور شيپ كه ايدن از كوچك برش نيا در را يمتفاوت

س منظر از را پنجره رونيب يايدن ديكن يسع آنگاه سيت كه يك شانه نيا به ن  ها ن
 . دينيبي ست،ين آگاه

 !يوسواس نه ،ديباش اريهوش منتقد! نه د،يباش مراقب -

 و ديبكشالال رونيب افكار آن از را خودتان يآرام به ديشالالد منحرف ريمسالال از اگر -
 . ديبرگرد هنذ حيصح قالب به دوباره تا ديكن توجه شكل اي رنگ كي به دوباره

 آگاهانه دادن گوش -2 

 كند: يم يمعرف يگروه نيتمر كي عنوان به را آگاهانه دنيشن نيتمر نيآخر

 ذهن نيتمر كي عنوان به تواند يم و اسالالالت يمهم مهارت آگاهانه، دادن گوش
 شوند يم يراض يمانز تا مردم ،يكل بطور. رديگ قرار استفاده مورد يگروه يآگاه
 مستلزم آگاهانه دادن گوش گر،يد انيب به. باشند دهيشن و دهيد يكاف اندازه به كه
 گوش. شود يم گذاشته كنار «خود» بر تمركز آن در كه است يخودانضياط ينوع

 ،كند خلق )ارتياط( طرف دو هر يبرا يدرون آرامش ينوع تواند يم آگاهانه دادن
 شنونده، يها يداور شيپ و ها فرض شيپ از رها ،را ودخ ندهيگو كه يا گونه به

 دغدغه از مثيت، ارتياط ارزش با يها مهارت آموختن با شالالنونده، و كند احسالالاس
 است: ريز يها گام شامل آگاهانه دادن گوش نيتمر. شود يم آزاد يدرون يها

ساله كي به هركدام تا ديبخواه آموزان مهارت از - سترس شانيبرا كه م ست ا  زا
 . كنند فكر است، آور اقياشت شانيبرا كه ز،يچ كي به و
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 با را خودشان داستان نوبت، به يهمگ دادند، انجام را كار نيا همه نكهيا از پس -
 . گذارند يم انيم در گرانيد

شو را آموزان مهارت - س به مايمستق تا ديكن قيت  كردن صحيت زمان كه ياحسا
 چه كردند، يم صحيت زا استرس مساله مورد در كه يزمان كنند؛ توجه اند، داشته

 چه اند، گذاشته يم انيم در را بخش آرامش مساله كه يزمان و داشتند؟ ياحساس
 داشتند؟ ياحساس

سات افكار، ديبخواه آموزان مهارت از - سا س تظاهرات و اح  در را خود يبدن يح
 . كنند يبررس (دنيشن زمان و كردن صحيت )زمان بار دو هر

شان آموزان، مهارت تمام نكهيا از پس - شتراك به را اطالعات شتند، ا  گروه به گذا
س كوچكتر يها سخ ريز سواالت به و شده ميتق  مجددا را گروه سپس دهند؛ پا

 . ديكن بحث سواالت يرو بر و كرده جمع

 :سواالت

 ؟يداشت ياحساس چه يكرد يم صحيت كه يزمان نيتمر نيح در     -۱

 ؟يداشت ياحساس چه يكرد يم گوش كه يمانز نيتمر نيح در     -۲

 شود؟ منحرف تان ذهن كه بود يزمان ايآ     -۳

 بود؟ چه يپرت حواس نيا است، نيچن اگر     -4

 د؟يآور حال زمان به را تان توجه دوباره تا كرد كمك شما به يزيچ چه     -5

 كرد؟ قضاوت تان ذهن د،يداد يم گوش گرانيد به كهيزمان ايآ     -6
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 كه يهركس با را آگاهانه دادن گوش كيتكن اگر شود  يم چه شما نظر به     -7
 د؟يبير بكار د،يكن يم صحيت

 وهيش و شما متقابل  ارتياط نحوه بر آگاهانه دادن گوش ديكن يم فكر ايآ     -8
 گذارد؟ يم ريتاث د،يكن يم برخورد گرانيد با كه يا

 هر به نسالالاليت رش،يپذ و يمهربان ،ياوكنجك با ديبخواه خودآگاهانه اگر     -9
 داشت؟ ديخواه ياحساس چه د،يده نشان توجه د،ييگو يم اي ديشنو يم آنچه

 يك اي آرامش يوگاي اسالالت ممكن شالالد، عنوان كه يگروه يها تيفعال بر عالوه
نگ ند زين را (ينيچ آرام و بخش تمركز ورزش ي)نوع گو ها يهردو د؛يبپسالالال  آن
ش بر ديتاك و مندهدف تنفس ق،يعم حركات شامل ستند ياريهو  نيا يدو هر. ه
 . اند دهدا هيارا ،يآگاه ذهن بودن موثر و مثيت بر دال يشواهد ها ورزش
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 سوم فصل

 آوری تاب

 آوریتاب تعریف

 پذيري انعطاف كه درختان از بعضي شديد باد وزش و طوفان زمان در

 دارند بيشتري يپذير انعطاف كه ديگر بعضي و شكنندمي دارند كمتري

 و شوندمي شكسته ندرت به اما شوندمي خم طرف آن و طرف اين به

 هاانسان ما زندگي. گردندمي بر خود اول حالت به طوفان پايان از بعد

 تندباد معرض در و شده تالطم دچار هاسختي و مشكالت خاطر به نيز

-سختي ابلمق در انعطاف توانايي اين به. گيريممي قرار روزگار حوادث

 تحمل توانايي بر عالوه آوريتاب. شودمي گفته آوريتاب زندگي هاي

 ناگوار و زااسترس شرايط در را مناسيي عملكرد كندمي كمك ما به مشكالت

 تواندمي آوريتاب بنابراين. بگيريم ايعاقالنه تصميمات و باشيم داشته زندگي

-روان هايناراحتي يرسا و استرس افسردگي، اضطراب، مقابل در را ما

. نمايد واكسينه باشند، زندگي تندبادهاي ينتيجه تواندمي كه شناختي
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-مولفه به داشتند بااليي آوريتاب كه هايينظامي مطالعه با روانشناسان

 به زير در خالصه صورت به كه يافتند دست افراد اين در مشتركي هاي

 شود:مي پرداخته آنها

 وریآتاب فردی هایمولفه 

 موثر هايفعاليت بر ماندن متمركز توانايي 

 باالتر سطح هايديدگاه و قيلي تجربيات براساس اعتقاد 

 بردمي بين از را نگراني و داده شكل را مثيت نتايج كه مثيت تفكرات . 

 خود ذهني و جسمي كردن آرام توانايي 

 شودمي ساخته تدريج به آموزش  با كه استرس برابر در سرسختي . 

 تيم اعضاي بين در مشاركتي حمايت و تيم قوت نقاط از استفاده اناييتو . 

 هاحل راه كننده تسهيل كه مثيت تفكرات و اهداف بر تمركز توانايي 

 . باشندمي

 خود فيزيكي هايتوانايي بر اعتماد . 
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 را امكان اين افراد به كه عاملي 5 از مختصري توصيف (۲005) خوشابا و مودي

 آوري تاب زياد، مشقت و استرس با رويارويي هنگام سايرين به تنسي كه دهدمي

 كنند:مي بيان را. باشند داشته

 :باشد داشته كنترل قابليت كه است هاييچيز بر متمركز كنترل . 

 :هاچالش بر غليه براي درصدي ۱00 تالش به متعهد تعهد . 

 :هنگامي و دارد وجود سختي هايدوره زندگي در كه پذيرندمي آنها چالش 

 . كنندنمي تعجب چندان شوند،مي روبرو هاسختي با كه

 مشابه هايسختي در و كنندمي حمايت سايرين از آنها اجتماعي: حمايت 

 . كنندمي كمك آنها به

 هدف يا مثيتي نگرانهآينده انداز چشم سرعت به آنها: پذير تحول تفكر 

 . دهندمي سعهتو موجود هايچالش بر غليه با همزمان را گذاري

 به شده توصيف شخصيتي سيك به متعلق -چالش و كنترل تعهد،– عامل سه

 بااليي سرسختي كه افرادي دهدمي نشان تحقيقات. است "سرسخت " عنوان

. كنندمي حفظ فراوان استرس شرايط در حتي را خوب عملكرد و سالمت دارند،

 از بهتر استفاده و ايجاد و نآمد كنار فعاالنه هايرويكرد به اشاره همچنين آنها

 . دارند اجتماعي حمايت هايشيكه
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 رويارويي در كسي هر براي ارزشمندي منابع هافرآيند و هانگرش اين كه حالي در

 . هستند افراد در آوريتاب مهم هايمولفه آنها باشند،مي استرس با

 جهتو نكات این به آوریتاب تببین در كه باشد بهتر شاید بنابراین

 :كنیم

 . است پويا روندي آوري تاب -۱

 يك در سازگارانه رفتار يك يعني. است اوضاع به وابسته آوريتاب -۲

  .باشد ديگرناسازگار هايموقعيت در است ممكن موقعيت،

  .است محيطي عوامل با شخصيتي هايويژگي تعامل محصول آوريتاب -۳

  .شودمي دشوارتر مخاطره، پر شرايط در آوريتاب -4

  .است يادگيري قابل وريآتاب -5

 فردی عملكرد مدیریت هایتاكتیک

 خودگویی شناختی: ارزیابی

 زيادي ميزان به مثيت خودگويي از دارند، باال استرس در خوبي عملكرد كه افرادي

 باورها افكار، همان شناخت واقع در. بخشندمي بهيود را آن هميشه و كرده استفاده

. نماييم تفسير خود براي را وقايع تا گيريممي بكار را هاآن ما كه هستند هاييايده و

 شكل را ما رفتارهاي و هاهيجان دهيممي رويدادها به كه معنايي و تفسير اين

 تهديد يا منفي را موقعيتي انسان وقتي كه كرد مشاهده (۱966) الزاروس. دهندمي

 . بيندمي آن يمنف ارزيابي مستقيم نتيجه عنوان به را استرس بيند،مي كننده
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 ارزيابي بر كه دارد وجود مختلفي هايگرايش كرديم، بحث قيالً ما آنچه براساس

 احساس خطر پذيرش آمادگي افراد اغلب. گذارندمي تأثير زندگي هايچالش از ما

 راحتي و نموده اجتناب هاييموقعيت چنين از سايرين كه حالي در دارند، را شده

 . هستند آسوده استرس از ناشي ناراحتي و رنج زا و داده ترجيح را بيشتر

 شيآزما را خودشان تا هستند فرصت و چالش دنيال به كه يافراد از دسته آن يبرا

 وادي" ،"فوالد مثل محكم" مانند: خودگويي ماهيت با مختلفي هايعيارت ،كنند

 نبد از كه است ضعفي درد،" ،"شودنمي ميسر گنج رنج، نابرده" ،"گيري تصميم

 هايرويكرد عنوان به همه مشقت، گرفتن آغوش در" اخيراً  و  "آيدمي بيرون

 هاگفته اين. انديافته توسعه تنوع، و استرس مديريت و شناختي ارزيابي به اميدبخش

. هستند كننده كمك موثر رويارويي و مثيت خودگويي در افراد به و يافته گسترش

 فردي، تقويت براي هستند سخت هايچالش جستجوي در پيوسته كه افرادي

 . دانندمي مهم بسيار ها،موفقيت براي را خودگويي معموالً

  برانگیختگی مدیریت

 افراد كه باشدمي. . . و كردن عرق تنفس، قلب، ضربان افزايش شامل برانگيختگي

-تهديد به پاسخ در برانگيختگي تنظيم يا آرامش براي موثري هايروش با آور، تاب

 تنظيم و تعديل براي هاروش اغلب. اندديده آموزش معنادار زاياسترس واملع و ها

 (۱975) )ريلكسشن( آرميدگي پاسخ كتاب، در. اندآمده بوجود برانگيختگي ارادي

 توانايي يك توسعه براي را ايساده تجويزي هايآموزش ،بنسون هربرت دكتر
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 گراسمن ديو. كرد ارائه شآرام كننده ايجاد دروني حالت ايجاد جهت شده شرطي

 در رزمندگان به كه تنفسي هايتكنيك تجويز به (۲004) "نيرد در" كتاب در

 كند،مي كمك نيرد استرس به پاسخ در خود جسماني هايپاسخ تنظيم آموزش

 . پرداخت

 برانگيختگي تنظيم و انرژي مديريت براي استفاده مورد هايروش اغلب كل، در

 جيران به سمپاتيك شاخه. كنندمي عمل انساني خودكار ييعص سيستم شاخه دو در

 ،پاراسمپاتيك شاخه. دهدمي پاسخ بيروني هاينياز و تهديد تصورات آمدن كنار و

 جهت در شاخه دو اين. خواندمي فرا استراحت و آرامش و حياتي تعادل به را سيستم

 به بخشيدن آرامش و تاستراح و هانياز به خودكار پاسخ سيستم براي تعادل ايجاد

 . پردازدمي است، روبرو كمتري هاينياز با وقتي سيستم

 آنها برانگيختگي و هاسيستم اين هدفمند تنظيم با شده داده آموزش هايروش

 روش اغلب معموالً شناختي مولفه. باشدمي فيزيكي و شناختي مولفه شامل معموالً

 غير برانگيختگي براي عيارتي به را هيجاني غير و خنثي الگوي بر فكر تمركز

 براساس خودگويي، شامل است ممكن توجه اين. بردمي كار به شناختي مستقيم

 يمنظره يك تصور تنفس، شمردن قييل از هاييفعاليت يا شد توصيف باال در آنچه

 بودن بم و زير اساس بر و قضاوت بدون اطراف صداهاي بر تمركز باراني، و جنگلي

 ديافراگمي تنفس شامل اغلب تنظيم فرايندِ اين فيزيكي مولفه. دباشمي صداها

 هايماهيچه و صورت ها،شانه پاها، هايماهيچه و شكمي ريلكسيشن با همگام
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 صورت به شده گفته تمرينات ماه ۳ مدت به حداقل تمرين اثر در كه. باشدمي فك

 . شوندمي گرفته كار به سرعت با نياز زمان در و شده گرفته ياد خودكار

 اثربخش گذاری هدف

 در عملكرد شيافزا باعث كه كنند تمركز ياهداف بر كه اندآموخته آورتاب افراد

 روشي به كنند،مي ايجاد را مفيدي اهداف آور،تاب افراد. شوديم نظر مورد تيوضع

 ضعيفي عملكرد اغلب اجتنابي اهداف. شوندمي مثيت عملكرد تقويت به منجر كه

 اگر منفي(، گذاري )هدف "باشم مضطرب خواهمنمي من" -كنندمي ايجاد را

 موثر اجراي بر متمركز بايد عملكرد باشد، يارد ۳0 عمق با آب زير در شنا هدف،

 بايد آب در كه را مسيري و هادست گرفتن قرار نحوه قييل از شنا هايتكنيك

-رويداد در نه لحظه، هر رد آنها اجراي و هاتكنيك بر بايد تمركز. باشد كنند، دنيال

 عنوان با خود كالسيك كتاب در الك و التمن. باشد گذشته يا و آينده ممكن هاي

 جزئيات و بودن اختصاصي اهميت (۱990) "عملكرد اجراي و گذاري هدف نظريه"

 يا مخفف يك دارن، تي جورج ،۱98۱ در. كندمي بيان را موثر گذاري هدف در

 هدف هايمولفه نمودن اختصاصي براي مختلف دگاننويسن توسط كه را اختصاري

 هدف به كمك براي اختصاري همقدم. نمود ارائه روند،مي كار به موثر گذاري

 ميهم يا نامربوط اهداف حذف و خاص عملكرد بردارنده در كه هاعملكرد گذاري

 را مدل اين عملكرد، متخصصان اغلب مختلف، هايعيارت انواع با. باشندمي

 . اندتهپذيرف
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 بسيار كه معمولي اهداف. باشند دقيق و مشخص بسيار بايد اهداف مخصوص:

 سرعت" هدف دادن قرار. شودمي مواجه مشكل با آنها اجراي هستند، ميهم

 يك از كمتر در كيلومتر ۱0 دويدن" گذاري هدف اما است، ميهم بسيار "دويدن

 . است مشخص خوبي به "ساعت

 دويدن هدف ما. باشند گيرياندازه يا سنجش قابل بايد اهداف گیری:اندازه قابل

 مسابقه و آموزش در را زماني هاياستاندارد ما اگر دهيم انجام توانيممي خوبي به را

 متوسط اهداف دادن قرار. "هفته يك در كيلومتر ۱0 دويدن " مثالً:. دهيم قرار خود

 احتمال و است شده شناخته "عتقطي" عنوان به تر،بزرگ اهداف مسير در تركوتاه يا

 . كندمي فراهم را هدف تكميل

 داشته دستيابي براي بيشتري احتمال و پذيرامكان بايد اهداف یافتنی: دست

 براي شدن، ماراتون دونده براي ماهه يك زماني برنامه يك اجراي هدف. باشند

 . است شكست به محكوم نيوده دونده كه فردي

 بهيود هدف. باشند گذار هدف ارزش و عالقه به مربوط بايد اهداف بودن: مربوط

 دويدن به كه است كسي به مربوط مسابقه يك كامل اجراي يا دويدن هايزمان

 و عروق قلب، تقويت به عالقمند كه كسي يا است عالقمند جسماني آمادگي يا

 . باشدمي وزن كاهش

 اهداف. باشند هداشت كاملي زماني گذاري هدف بايد اهداف زمانی: محدودیت

 بايستي مثالً. شوندمي اجرا بهتر گردند، تنظيم و شناسايي زماني بازه يك در اگر
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 ماه مهر 7 تا يا. برسانم هفته در كيلومتر ۱0 به آبان 5 براي را دويدنم مسير طول

 . برسانم كيلو ۱۱0 به را زدنم وزنه ركورد

 قوی انگیزشی هدف یک ایجاد ذهنی: سازی تصویر

 منظور به پنجگانه حواس تركيب براي ذهني تصويرسازي از اغلب آورتاب افراد

 به دستيابي آنها. برندمي كار به آنها به توجه اثربخشي افزايش و انگيزه تقويت

 را خودشان است ممكن آنها. كنندمي تصويرسازي را خود براي شده تعيين هدف

 جانيه و غرور باعث نشيب نيا و نمايندمي دريافت را تيموفق نيا زهيجا كه ننديبي

 جهت در را افراد مطلوب، آينده با موجود هايحالت اين شدن جفت. شوديم

 از يكي با تواندمي ذهني تصويرسازي. دهدمي سوق جلو به رو هدف به دستيابي

 تماشاگران تشويق صداي است ممكن يكي. باشد پنجگانه حواس تركيب يا هااين

 . كند سازي تصوير فوتيال مسابقه طول در را زمين نور و

 با سخت بسيار هايتمرين براي الزم انگيزه بازيكنان به ها،سازي تصوير اين و

 در يعال عملكرد كي تجسم ،نظامي آورتاب افراد يبرا. دهدمي را قاطع مربي يك

 اي اضطراب و نفس به اعتماد شيافزا باعث است ممكن رزمي آموزش طول

 تا دهديم اجازه يرسازيتصو. شود يواقع كار انجام نگامه يكمتر يهاواكنش

 مثيت خودگويي كه زماني. شود انجام كار نيا يبرا نيتمر و يمجاز يساز مواجهه

 عمل رفتاري تقويت پكيج از بخشي عنوان به شود،مي همراه سازي تصوير با

 زيتصويرسا و خودگويي تركيب و شييهسازي تمرين مجدد تكرار از پس. كندمي
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 شوديم باعث كه كنندمي ايجاد را مثيت تجربه از باالتري ميزان بدن و ذهن مثيت،

 يمجاز نيتمر كه است داده نشان قاتيتحق. گردد حاصل ياشرفتهيپ عملكرد

 . است مؤثر عملكرد بهيود در اغلب

 شدید اشتیاق

 است، شمندارز فرد براي كه مواردي در شديد اشتياق با اغلب آورتاب افراد عملكرد

 در ويژه به نظامي، كاركنان كه معتقدند مردم از بسياري. شودمي دهي جهت

. نيستند حساس فردي بين نظر از يا و نيوده واكنشي هيجاني نظر از ويژه، نيروهاي

 اما. هستند هماهنگ هيجاني نظر از و بوده حساس بسيار افراد اين اغلب واقع، در

 اغلب است ممكن. اندشده شرطي خود، هيجان كنترل براي و بوده منضيط بسيار

 ممكن آنها. ندهند نشان واكنش كننده ناراحت هايرويداد مورد در مردم ساير مانند

 خوشايند هايرويداد در آنها واكنش در يا بخش آرامش هيجانات در حتي است

 اآنه. هستند شده كنترل و منضيط بسيار هيجاني نظر از اينها. نياشند گرم چندان

 در هيجان تقطيع و هيجاني واكنش بازداري در عالي بسيار ظرفيت نرمال، طور به

 با ارتياط يا هيجان كميود عنوان به غلط به تواندمي منضيط كنترل اين. دارند كل

 هيجاني نظر از عملياتي، نظامي كاركنان از بسياري مقابل، در. شود تفسير هارويداد

 تسلط حس كه هاييچيز مورد در يادگيري به آنها. دهستن سازگار و انطياقي و آگاه

 بردارنده در و بوده قائل ارزش هستند، موثر آنها زندگي بر كه عواملي بر كنترل و

 مشابه، طور به. باشندمي هارويداد به آنها هيجاني هايواكنش و خود بر تسلط
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 اجراي و بخشي انرژي براي هيجان مستقيم هدايت يا سركوب در آنها توانايي

 . است يافته توسعه خوبي به اهداف كامل

 زمانی تمركز

 ديگر، عيارت به. دارند توجه بسيار خود زماني موثر مديريت به اغلب آور،تاب افراد

 زماني چارچوب عنوان به آينده يا و حال گذشته، به موثري توجه توانندمي آنها

 تن، به تن نيرد يك در وزيپير براي. باشند داشته خود وظايف اجراي براي مناسب

 بصري يا فيزيكي عالئم از و باشم داشته حال زمان به توجه لحظه به لحظه بايد

 كار به فعلي موقعيت در موفقيت براي كه هاييتكنيك مورد در بايد. باشم آگاه

 از يا و جوايز اهداي تشريفات قيلي، حريف مورد در توانمنمي . كنم فكر برم،مي

 پايان به را مأموريت يا چالش يك آورتاب افراد وقتي. كنم فكر بقهمسا دادن دست

 دهدمي رخ مسابقه از پس )بالفاصله داغ شستشوي يا انتقادي خود يك در برند،مي

 كه حالي در شوند،مي درگير دهد(مي را فوري بازخورد امكان كنندگان شركت به و

 هايدرس توسعه براي را خود ردعملك و نموده ارزيابي را خود هايفعاليت همزمان

 طراحي براي را عملكرد از بعد زمان معموالً  آنها. كنندمي  تحليل شده، آموخته

 . گذرانندمي را اندگرفته ياد دقيق آنچه براساس هايياستراتژي و آينده هايفعاليت
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 شویم؟ آورتاب چگونه

 گفت توانمي دهد؟مي امانج كاري چه دقيقاً فرد آوريتاب در بپرسيد است ممكن 

 اتخاذ ناگوار شرايط با مواجهه در متفاوتي نگرش و استدالل ينحوه آور،تاب فرد

 و خود به آن تيعات در شدن گرفتار و مشكل از ساختن فاجعه جاي به كند؛مي

 موقعيت يك است ممكن شخصي چنين مثالً .كندمي بيشتري توجه هايشتوانايي

 جاي به هادشواري در و تهديد يك نه بگيرد نظر رد فرصت يك را پرمخاطره

 در مناسب سازگاري موجب آوريتاب بنابراين. كند تجربه را موفقيت اضطراب

 منفي پيامدهاي از ساده اجتناب از بيش چيزي اين و شودمي مشكالت با مواجهه

-خالقانه عمل هر دارند اعتقاد خالقيت يحيطه شناسانروان مورد همين در. است

 طور به آورتاب افراد كه رسدنظرمي به. است پيشين وضعيت ويراني متضمن اي

 تغيير يك با و حذف را «رواني آسيب-ناگوار شرايط» قديمي يرابطه خالقانه

 يعني. كنندمي آن جايگزين را «بالندگي و رشد-مخاطره پر شرايط» يرابطه جديد،

 آورياسترس موقعيت هر از بعد كه اندكرده ريزيبرنامه طوري را ذهنشان آورهاتاب

. شوندنمي رواني هايآسيب تسليم هاخيلي مثل و هستند خودشان رشد دنيال به

 گيرندمي قرار خطر معرض در كه رودمي كار به كساني مورد در آوريتاب خالصه

 اگر و شودنمي مختل چنان آن شانزندگي و شوندنمي رواني اختالالت دچار ولي

 شودمي باعث آوريتاب. گردندمي بر پيشين متعادل شرايط به سرعت به دبشو هم

 در خود موجود هايظرفيت از خطر عوامل وجود با و دشوار شرايط در افراد كه
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 هاآزمون و هاچالش اين از و كنند استفاده فردي زندگي رشد و موفقيت به دستيابي

  .آيند بيرون سربلند آنها از و رندگي بهره خود كردن توانمند براي فرصتي عنوان به

  آوریتاب افزایش جهت هاییتوصیه

 هاياسترس با آمدن كنار در مهمي نقش نفس عزت دهدمي نشان هاپژوهش

 مشكالت با درمقابله باشيد، خودباورداشته هايتوانمندي به چنانچه. دارد زندگي

  .كنيدمي عمل مؤثرتر بسيار

 هدف يزندگ در كه افرادي :باشید اشتهد هدف و معنا خود زندگی در -1

 سختي ره با اند،نيافته خود زندگي براي مهمي معناي و ندارند مشخصي

 . دهندمي دست از را خود انگيزة و پاشند مي هم از مشكلي، و

 محكم عياجتما و عاطفي روابط داشتن :دهید توسعه را خود ارتباطات -2

 بروز مهنگا و رودمي شمار به انسان روان سالمت در مهمي بسيار عامل

 روابط ينبنابرا. شودمي محسوب مفيدي بسيار پشتوانة زندگي هايبحران

 . دكني تقويت را خود خانوادگي و دوستانه

 به نسيت اگر ،تغيير يعني زندگي د:باشی پذیرانعطاف تغییرات به نسبت -3

 و مانيدمي باقي هراس و بيم در همواره نياشيد منعطف زندگي تغييرات

 . يددهمي دست از را آن با شدن مواجه توانايي
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 بدن در سالم عقل اندگفته قديم از :باشید خود سالمتی و تغذیه مراقب -4

 باشيد، خودتان جسم مراقب بينديشيد بهتر آنكه براي پس. است سالم

  .دهيد قرار خود سرلوحه را سالم زندگي سيك و ورزش سالم، تغذية

 هايلهاگرمقاب :بیاموزید را مشكالت با لهمقاب برای سالم های مهارت -5

 مشكالت با مواجهه هنگام به بياموزيد را سالم مدار هيجان و مدار مسئله

 حسب بر هك داريد مفيد راهكارهاي از پرمحتوايي و غني مخزن زندگي،

 . كنيد استفاده آنها از توانيد مي اوضاع

 درك ودشمي سيب شياندي مثيت با توأم بينانه واقع نگاه ید:باش خوشبین -6

 . دكني عمل متناسب ايشيوه به و باشيد داشته مسئله از مناسيي

 سرگرم ليتفعا چند يا يك در مشاركت د:كنی ایجاد مثبت هایدلبستگی -7

 ورزشي، اهباشگ در حضور مذهيي، هايهيئت در عضويت سالم، كنندة

 به شودمي موجب آن مانند و علمي هايانجمن و هنري هايكالس

 . يدبازياب را خود آرامش مشكل وجود نگامه

 در و دارند قوي ايمان كه افرادي :كنید تقویت خود در را معنویت -8

 كنند،مي توكل خداوند به تعقل و تالش ضمن هاسختي و شكالتم

  .كنندمي تجربه را ناپذيري وصف امنيت و آرامش
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 از پس است، شده آورده شما آوریتاب ارزیابی برای پرسشنامه یک ادامه در

 وضعیت باشد كمتر 50 از شما نمره چنانچه نمرات، كردن جمع و دادن پاسخ

 80 از اگر و متوسط شما آوریتاب باشد باالتر 50 از اگر و پایین شما آوریتاب

 . باشدمی عالی شما آوریتاب وضعیت باشد بیشتر

 دسونیوید و كونور آوری تاب اسیمق

 :دستورالعمل

شخص لطفاً  برايتان هنوز موردي اگر. كند مي صدق شما مورد در چقدر زير عيارات كه كنيد م

الداده رخ الت، ن الخ اس  افتاد، مي اتفاق آن اگر بوديد احساسي چه داراي كه اين طيق را خود پاس

 . دهيد پاسالخ سالؤاالت تمالامي به نماييد سعي. كنيد بيان

 تاب مقياس هاي گويه رديف
 آوردي

 شهيهم
 درست

 اغلب
 رستد

 يگاه
 درست

 بندرت
 درست

 كامالً 
 نادرست

 دهالالد مي رخ تغييري وقتي ۱
نم مي  آن بالالا را خودم توا

 . كنم سازگار

     

 كه هسالالالت نفر يك حداقل ۲
 صالالالميمي و نزديالالالك رابطه

 به استرس زمان در او بالالا ام
 . كند مي كمك من

     

 روشالالالني حل راه كه وقتي ۳
 ندارد، وجود مشالالكالتم براي

 تواند مي تقدير يا خدا گاهي
 . كند كمك
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 كه چيزي هر براي توانم مي 4
الرار راهم سر الي ق الرد، م  گي

 . بيانديشم اي چالاره

     

 گذشالالالته در كه موفقيتهايي 5
 در اطميناني چنان ام داشالالته

جاد من ند كرده اي  مي كه ا
 مشالكالت و چالشهالا با توانم

 . كنم برخالورد رو پاليش

     

شكال با وقتي 6  مي مواجه تم
 جنيالاله كالالنم مي سعي شوم

 . بيينم هم را آنها دار خنالده

     

 اسالالالترس با آمدن كنار لزوم 7
 مي شالالالالدنم قويتر موجالالب

 . گردد

     

موالً 8 ع يمالالاري، از پس م  ب
 به سالالختيها سالالاير و صالالدمه

 . گردم مي بالاز اولم حال

     

 خوب اتفاق هر در كه معتقدم 9
 . هست مصلحتي بدي يا

     

 تالشم بيشترين كاري هر در ۱0
 نتيجالالالاله بالالالاله و كنم مي را

 . ندارم كالاري هالم

     

 وجود عليرغم كالاله معتقالالدم ۱۱
هدافم به توانم مي موانع،  ا
 . يابم دست

     



 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 73 

يد امور كه وقتي حتي ۱۲  ناام
نده ند، مي كن  مأيوس شالالالو

 . شوم نمي

     

 بحران، و استرس لحظات در ۱۳
 كمالالك براي كالاله دانم مي

 مراجعه كجا بالالالاله الالالالرفتنگ
 . كنم

     

 فشالالالالالالالالالار تحت كه وقتي ۱4
 دسالت از را تمركالزم هسالتم
 فكر درست و دهالالالم نمالالالي

 . كنم مي

     

 خودم كالاله دهم مي ترجيح ۱5
 اين تا كنم حل را مشالالكالتم

 تصالالميمها تمامي ديگران كه
 . بگيرند را

     

 راحتي به بخورم شكست اگر ۱6
 . شوم نمي دلسرد

     

شها با وقتي ۱7 شكالت و چال  م
 مي نرم پنجه و دست زندگي
النم،  مي توانا فردي را خود ك

 . دانم

     

 توانم مي لزوم صالالالورت در ۱8
 و دشالالالوار هالالالاي تصالالالميم

 كه بگيرم اي غيرمنتظالالالالالره
حت را ديگران  قرار تأثير ت

 . دهد مي
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نم مي ۱9  احسالالالالاسالالالالات توا
 غالالالم، چالالالون ناخوشايندي

 نترلك را خشالالالم و تالالالرس
 . كنم

     

 مشالالالكالت بالالا برخورد در ۲0
 شالود مي الزم گاهي زندگي،

 و حدس براساس صالرفاً كاله
 . كني عمل گمان

     

 نيرومند حس يك زندگي در ۲۱
 . دارم هدفمندي

     

 زنالالدگيم بر كنم مي حس ۲۲
 . دارم كنترل

     

 دوسالالت را زندگي چالشالالهاي ۲۳
 . دارم

     

 عنموا نگرفت نظر در بالالدون ۲4
 رسالالاليدن بالالالراي رو، پالالاليش

 . كنم مي تالش اهالدافم باله

     

 خودم به پيشالالرفتهايم بخاطر ۲5
 مبال مي
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 چهارم فصل

 شغلی فرسودگی

سان سالمتي وضعيت در رواني و اجتماعي فيزيكي، مختلف عوامل . دارند نقش ان

 نيز را ندگيز هايحيطه ديگر تواندمي كه اسالالالت كار محيط عوامل اين از يكي

سمت. دهد قرار تاثير تحت شتغال صرف شخص هر روزانه زندگي از ايعمده ق  ا

شتغال محيط و شودمي بكار سيار تاثير وي شغل و وي ا سالمت زيادي ب  فرد بر

 خود به را شناسان روان توجه اخير سالهاي در كه مفاهيمي از يكي. داشت خواهد

 . است شغلي ودگيفرس آثار و علل ها،نشانه داشته، معطوف

سودگي آيدمي نظر به شار با شغل فيزيكي عوامل از بيش شغلي فر  رواني هايف

شي شته ارتياط آن از نا شد دا شارهاي. با  تعادل عدم كه دهدمي رخ وقتي رواني ف

 هاآن به دادن پاسالالالخ براي فرد توانايي با محيطي هايخواسالالالته و مطاليات بين

 فرد توانايي و يابد افزايش محيطي هايخواسالالالته و مطاليات چه هر. بيايد بوجود

 باعث كه شودمي ايجاد بيشتري رواني فشار يابد كاهش هاآن به دادن پاسخ براي

 در شغلي فرسودگي واقع در. گردد مي شغلي فرسودگي و فرد در منفي يتجربه

 كه گرددمي خدماتي كيفيت در تنزل موجب و آيدمي پديد رواني مداوم فشالالار اثر

 . گرددمي ارائه كاركنان بوسيله

سودگي تعريف در سودگي گفت: توانمي شغلي فر شانگان شغلي فر شي ن  فروپا

 در خصوص به نشانگان اين. است كار به اشتغال و درگيري سالها از بعد عاطفي



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 76

 اند، شاغل پزشكي و آموزشي قييل از انساني خدمات هايشغل در كه افرادي بين

شتر ست شايع بي شان. ا سودگي هايهن شتياق، و شور فقدان با فر ساس ا  اح

 مسالالئوليت، قيول به نسالاليت عالقگيبي كار، از غييت شالالكسالالت، و محروميت

 . شودمي مشخص جسماني عالئم و افسردگي

 )وظايف هستند بيروني عوامل بعضي. است متعدد شغلي فرسودگي بر موثر عوامل

ضي و (كار محيط  غير انتظارات و كار در دح از بيش شدن )درگير دروني علل بع

 . (شود انجام تواندمي آنچه مورد در واقعي

  :شغلی فرسودگی با مرتبط و ساز زمینه عوامل

سودگي ست كاري هايزمينه خاص حال عين در و فردي تجربه يك شغلي، فر . ا

شته سال ۲5 طول در شده انجام تحقيقات بنابراين،  دو متوجه را خود تمركز گذ

 هايويژگي و موقعيتي عوامل يعني اندنموده شالالالغلي فرسالالالودگي با مرتيط عامل

 . دارند شغلي فرسودگي پديده با تنگاتنگي ارتياط عامل دو هر كه فردي،

  :نقش تعارض

 چند به كه داشت خواهد را احساس اين دارد، متعارضي هايمسئوليت كه شخصي

 به همزمان را كار چندين بود خواهد مجيور شخصي چنين. شودمي كشيده جهت

 ميتال شالالغلي فرسالالودگي درنهايت و كار از خسالالتگي به نتيجه، در و برسالالاند انجام

 . شد خواهد
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  :نقش ابهام

 تنها افرادي، چنين. نيسالالالتد آگاه رودمي هاآن از كه انتظاري از افراد، از بعضالالالي

 اما باشالالالند، خود حرفه در كارآمدي شالالالخص رودمي انتظار هاآن از كه دانندمي

ندمي چگونه كه نيسالالالتد مطمئن  عدم اين و سالالالازند برآورده را انتظار اين توان

 كه ندارند راهنمايي يا الگو خود، نقش ايفاي براي كه اسالالت دليل بدين اطمينان،

 وظيفه به نسالالاليت آگاهي عدم اين نتيجه. نمايند الگوبرداري يا كنند پيروي او از

 نمود نخواهد تجربه را احسالالاس اين هرگز شالالاغل فرد كه بود خواهد اين محوله،

 . باشد موفق و ارزشمند خود، كار انجام در تواندمي كه

  :نقش ازدیاد

ضي شنهاد به توانندنمي افراد بع سئوليت و كاري پي  حدي از بيش و فراوان هايم

 خود به را زيادي وظايف و هامسئوليت نتيجه، در و بگويند نه شودمي هاآن به كه

ساني جمله از افرادي چنين نمايندمي تحميل ستند ك شتر كه ه  ابتال معرض در بي

 . دارند قرار شغلي فرسودگي به

  :نقش نبود

سازمان افراد از برخي  هيچگونه محيطي و فردي داليل به خود كاري محيط و در

 كاري محيط در موظفي ساعات تمام و ندارند سازمان آن اهداف پيشيرد در نقشي

 و پوچي احسالالاس نتيجه در كنندمي سالالپري كاري كوچكترين انجام بدون را خود

شتن ستمرار كه آيدمي بوجود هاآن در نقش ندا سودگي آن ا  دنيال به را شغلي فر

 . داشت خواهد
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  :شغلی فرسودگی مراحل

  :است زیر شرح به شغلی فرسودگی ایجاد مراحل

سل ماه مرحله ست زماني :ع ستخدام جايي در ما كه ا  و شور با و شويممي ا

 نياشد كار دنيال به رضايت و تشويق اگر. كنيم مي شروع را خود كار خاصي فشع

 از تدريج به باشالالالد متوجه خودش آنكه بدون فرد و شالالالود مي آغاز انرژي كاهش

 . گردد مي تهي رواني و جسمي انرژي

 و كند مي انرژي آوردن كم احسالالاس فرد كه اسالالت ايمرحله :مایه كار كمبود

 پناه طريق از كند مي سالعي فرد و شالودمي شالروع خسالتگي و شالغلي نارضالايتي

 فريب را خود نوعي به. . . و مخدر مواد ،سالاليگار مصالالرف زياد، خوابيدن به آوردن

 . دهد

 هاي سردرد مزمن، خستگي مرحله دراين :فرسودگی مزمن هاینشانه آغاز

 . كند مي پيدا بروز شديد افسردگي و خشم ،معده كردن ترش ي،ا هدور

 و اميدي نا ،شالالخصالالي توانائيهاي به شالالك عميق، بدبيني مرحله اين در :بحران

 . شودمي ايجاد مشكالت از فرار ذهنيت بروز

. شود مي شغل دادن دست از خطر مستعد فرد :رسیدن بست بن به مرحله

 فرزندان و همسالالر با نيز درخانه. شالالود مي درگير كار محل در مدير و همكاران با

 . كند مي پيدا تنش پر طهراب و مكرر برخوردهاي خود
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  :شغلی فرسودگی هاینشانه و عالئم

 و نارضالالايتي افسالالردگي، عصالاليانيت، اميدي، نا احسالالاس زندگي از هاييدوره در

ضطراب  هيجانات اين شغلي فرسودگي حالت در افراد اما. رسدمي نظر به عادي ا

به معمول حد از بيشالالالتر را منفي ندمي تجر لت بدترين در كن  نوعي از افراد حا

 شوق شور، در كاهش با شغلي فرسودگي. دارند شكايت عاطفي نقصان يا خستگي

 پيدا بروز عوارضي شغلي فرسودگي بدنيال. گرددمي مشخص شغلي درخشندگي و

 . است جسمي فرسودگي آن اولين كه كند يم

 شمرد: بر چنين را شغلي فرسودگي هاينشانه و عالئم توانمي كل در 

 كار به تنسي تفاوتيبي 

 كار ادامه به تمايل عدم و سستي و كسالت احساس 

 كار انجام قابليت و ظرفيت كاهش 

 گاه طييعي كار در اختالل ند بدن هايدسالالالت يان مان  تنفس، خون، جر

 غيره و عصيي سيستم

 دقت و قدرت كاهش علت به كار كيفي و كمي افت 

 غييت ساعت افزايش 

 كار از ناشي حوادث افزايش 

 و )تنش زندگي و كار محيط در برخوردها و هااختالف دازديا و تشالالالديد 

 (خانواده و كار محيط در پرخاشگري



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 80

 روزمره كارهاي انجام توانايي كاهش و رواني و عصالالاليي عوارض بروز 

 كار محيط از خارج در زندگي

 به تمايل و اجتماعي وظايف به توجه عدم اجتماعي، روابط در اختالل 

 ديگران با معاشرت

 ها بيماري برخي به شدن ميتال و عمر كوتاهي و زودرس پيري 

 ديگران با ارتياط از گيري كناره و فردي بين مشكالت 

 بدن در شده ذخيره نيروي كاهش 

 شالالكسالالت، و محروميت و عاطفي فروپاشالالي ذهني احسالالاس فوق موارد بر عالوه

 فيزيولوژيكي تغييرات پشت، مزمن دردهاي خواب، آشفتگي قييل از جسمي عالئم

شار در اختالل )مثل  شايع نيز عفونت برابر در مقاومت كاهش و سردرد ،(خون ف

ستند شكالت گيري،كناره عملكرد، كاهش با فيزيكي عالئم اين. ه  فردي، بين م

 . هستند همراه بيماري و كار از غييت مواد، از استفاده سوء

  :شغلی فرسودگی علل

 معلمين و پزشكان و پرستاران يلقي از انساني خدمات كار اندر دست افراد بايد چرا

  آيند؟ در پاي از ناگهان اندكرده دنيال فداكاري با را كارشان سالها كه

سيدن تا افراد اين اغلب شي نقطه به ر  اوليه مرحله. گذرندمي مرحله چند از فروپا

ساس حتي و زياد اميدواري هيجان، و شور با سالت اح شخص ر  افراد. شود مي م

ستراحت فرصتهاي اكثرا غليش فرسودگي مستعد  را تعطيالت و برندمي ياد از را ا

 شكوه و شده عصياني بيشتر رفته رفته. نمايندمي لغو وافر ضرورت احساس بخاطر
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 فرا عالقگيبي آنگاه. گردندمي افسالالرده و كرده ارزشالاليبي احسالالاس و كنندمي

 . رسدمي

 اغلب شوند كارشان وارد شوق و شور بيشترين با است ممكن كه افرادي بنابراين

 . نمايندمي تجربه را دلسردي بيشترين

سودگي شا هم شغلي فر شا هم و دارد بيروني من  شامل بيروني عوامل. دروني من

 دار، مشكل مراجعين كارها، سنگين بار با همراه ناتواني احساس اداري، فعاليتهاي

ست تكراري كارهاي و وظايف و العالج صعب بيماران سودگي رونيد منابع. ا  فر

 . است دلزدگي و واقعي غير انتظارات شامل، شغلي

 كارشان مورد در خشنودي احساس و دارند قرار باال سطوح مشاغل در كه افرادي

 روابط كه كاركناني. دارند شالالالغلي فرسالالالودگي تجربه براي كمتري احتمال دارند

كاران با خوبي ند خود هم فت ديگران از نيز بازخوردي و دار يا ندمي در  و كن

ساني همينطور ساس كه ك  قرار تاثير تحت را خود كار محيط توانندمي كنندمي اح

 . آيند در پاي از رودمي احتمال كمتر نيز دهند،

 به توانمي هسالالتند ارتياط در شالالغلي فرسالالودگي با كه ديگري متغيرهاي بين از

ضعيت شاره افراد تاهل و  از كمتري دموار كه دارند اين از حكايت تحقيقات. كرد ا

. است شده گزارش مجرد افراد به نسيت متاهل اشخاص بين در شغلي فرسودگي

 و اجتماعي هايحمايت و گرم عاطفي روابط وجود شايد نيز امر اين احتمالي دليل

 . باشد قييل اين از مواردي
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. اسالالت فرسالالودگي مهم جزء افسالالردگي كه اسالالت آن از حاكي جديد يافته يك

 بدي احسالالاس كنند يم تجربه را شالالغلي فرسالالودگي و دگيافسالالر افراد هنگاميكه

 احساسات دقيق تشخيص در ديگران كمك بدون افراد از بسياري عالوه به. دارند

 . هستند ناتوان خود

 فرسالالودگي عوامل مهمترين از يكي رفتاري، علوم نظران صالالاحب تحقيقات طيق

 اتخاذ انسازم سرپرستان توسط كه است خاصي رهيري سيك سازمان، در شغلي

 با كه كاركناني دارند، اين از حكايت تحقيقات مجموع در زمينه اين در شالالالودمي

ستان  و رفاه بودن پايين مثال، )براي كنندمي كار كم، كاري مالحظه داراي سرپر

سايش ستانه روابط بودن پايين و كاركنان آ ستان بين گرم و دو سنل( و سرپر  پر

سيت ستان با را تري صميمانه يرابطه كه افرادي به ن شتر دارند خود سرپر  در بي

 رفتار كارشناسان هايديدگاه اساس بر. قراردارند شغلي فرسودگي به ابتال معرض

 و دادن گوش مشالالاوره، قييل از هائي كار شالالامل كارانه مالحظه رفتار سالالازماني،

 ميزان تواند مي كه شالالالودمي سالالالازمان اعضالالالاي به دهنده ياري پيشالالالنهادهاي

 . دهد كاهش چشمگيري نحو به را فرسودگي

 فرسودگي كاهش در سازمان در معقول يكارانه مالحظه سيك وجود حال هر به

 . شود واقع موثر تواندمي شغلي

 فرسودگي ايجاد در متعددي رواني و جسمي عوامل و علل شد بيان كه طور همان

  :از عيارتند هاآن مهمترين كه هستند موثر شغلي

 هشد آموخته درماندگي 
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 كنترل فقدان 

 هماهنگي عدم 

 ارزشها در تعادل عدم 

 افراطي فعاليت 

 كارفرما همكاران، كار، محيط به بودن عالقهبی 

 يكنواخت كار 

 فرد توانايي به نسيت كار بودن زياد يا بودن كم 

 مالي و خانوادگي مشكالت و مسائل 

 روحي و جسمي هايبيماري 

 سياسي و اجتماعي مسائل 

 پاداش فقدان 

 عفض احساس 

 به شالالدن جايگزين و افراد شالالغلي عملكرد ارزيابي نظام بودن نامناسالالب 

 سازمان در ضابطه جاي

 رودمي انتظار كه كاري ميزان و حقوق پرداخت ميزان نيودن هماهنگ 

 دهد انجام سازمان در فرد

 براي اهداف اين نيودن درك قابل يا سازمان اهداف با افراد بودن آشنا نا 

  آنان

 دادن انجام در افراد بالقوه اسالالالتعدادهاي و توان همه از گيريبهره عدم 

  شغلي وظايف
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  :شغلی فرسودگی و استرس بین تفاوت

 وضالالعيت مانند دقيقا اما باشالالد امانبي اسالالترس ينتيجه اسالالت ممكن فرسالالودگي

 سالمت شديد رفتن بين از باعث زياد فشار با همراه استرس. نيست شديد استرس

 هاآن اگر كه كنند تصالالور توانندمي هنوز اسالالترس به تالمي افراد. شالالودمي رواني

 در. داشالالت خواهند خوبي احسالالاس آورند در خود كنترل تحت را چيز همه بتوانند

 . است كفايت عدم معناي به فرسودگي حاليكه

 نيودن توجه مورد و انگيزه فقدان بودن، توخالي احسالالاس معني به بودن فرسالالوده

ست، سودگيف يكنندهتجربه افراد ا  در مثيت تغييرات به اميدي گونه هيچ اغلب ر

ضعيت سترس اگر. ندارند شانو سئوليتها در شدن غرق شييه شديد ا شد، م  با

 . است صرف مسئوليتيبي در كردن گير فرسودگي

 از معموال شالالما كه اسالالت اين فرسالالودگي و اسالالترس بين تفاوتهاي ديگر از يكي

 شغلي فرسودگي كه شويدنمي توجهم كه درحالي آگاهيد خود بودن استرس تحت

 . دهد مي رخ موقع چه

  :استرس ویژگیهای

 شودمي شناسايي پرمشغلگي با 

 هستند فعال العاده فوق احساسات 

 است همراه زياد فعاليت و اضطرار با 

 شود مي مشاهده انرژي دادن دست از 

 شودمي منجر عصيي ناهماهنگي به 
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 است فيزيكي صورت به اوليه هايآسيب 

 بيرد بين از نابهنگام را شما است كنمم 

  :فرسودگی ویژگیهای

 شودمي شناسايي مشغلگيبي با 

 كنندمي افت احساسات 

 است همراه اميدي نا و همدميبي با 

 شود مي مشاهده اميدها و هاآل ايده انگيزه، دادن دست از 

 شودمي منجر رواني كسالت به 

 است رواني اوليه هايآسيب 

 دهد جلوه ارزشبي را زندگي است ممكن 

  :شغلی فرسودگی از پیشگیری

  :نمايد راهنمايي شغلي فرسودگي از پيشگيري در را ما تواندمي زير موارد

 انجام براي را هاآن هايتوانائي افراد، گماردن كار به از قيل اسالالت بهتر 

 افرادي و سالالنجيد رواني و فيزيولوژيكي فيزيكي، هايفعاليت نظر از كار

 . كرد مشغول كار به هستند ها توانمندي اين ارايد كه را

 و رطوبت صالالدا، و سالالر كاهش مانند كار محيط شالالرايط كردن مناسالالب 

 . كافي روشنائي مناسب، حرارت درجه

 براي شناس روان يك از گرفتن كمك و كاركنان حقوق و حق به توجه 

 . كاري روابط بهيود
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 توجه صورت در وري هبهر افزايش و زياد توليد كه موضوع اين به توجه 

 . آيدمي دست به ترراحت و بهتر كاركنان انساني ارزشهاي به

 وظايف شالالرح بودن مشالالخص و كار محيط در انصالالاف و عدالت رعايت 

 . كاركنان

 بيني پيش يمحدوده در هفتگي كار ساعات جمع و كاري روزهاي تعداد 

 . كار قوانين در شده

 سرعت با كار دادن انجام و كار در ضروري غير حركات حذف يا كاهش 

 . متعادل

 كار در تنوع ايجاد . 

 كار بين كوتاه هاياستراحت . 

 سخت كارهاي در ويژه به ضروري غير و زياد كاري اضافه از پرهيز . 

 و اعصالالالاب تمدد به كه قانوني هايمرخصالالالي و تعطيالت از اسالالالتفاده 

 . ميكند كمك روان و جسم قدرت افزايش

 شالالب هنگام در چون امكان، صالالورت در شالالب سالالاعات در نكردن كار 

 . آيدمي كاركنان سراغ به زودتر خستگي

 شويق و كاركنان رفاه به توجه . سالم تفريحات و ورزش انجام به هاآن ت

 مقابله و افراد توانمندي افزايش سالاليب ايمالحظه قابل طور به كار اين

 . شودمي خستگي با

 كار محل از خارج در كاركنان رواني وضعيت به توجه . 

 چاي و قهوه مثل زا،محرك مواد حد از بيش نكردن مصرف . 

 آمفتامين داروهاي و مخدر مواد دخانيات، مصرف عدم . 
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 كافي خوابي و استراحت . 

  :شغلی فرسودگی درمان

 و شواهد. بود خواهد درمان به نياز درآيد پيشرفته و مزمن صورت به خستگي اگر

شان علمي جديد هاييافته شت و بهيود امكان كه هددمي ن  فرد به سالمتي بازگ

 آن علت دنيال به بايد چيز هر از قيل شالالغلي فرسالالودگي درمان براي. دارد وجود

 شالالغلي فرسالالودگي درمان براي تالش. كنيم اقدام آن رفع براي بتوانيم تا باشالاليم

 عملي آموزش افزايش اجتماعي، حسالاساليت براي اسالت فرصالتهائي تهيه شالامل

 . مديريت كيفيت ودبهي و كاركنان

 كه مردمي رهيران. نمايندمي رواني فشالالالار ايجاد بكار، محتاط و مقتدر مديران

 . دهندمي كاهش را فرسودگي نمايند تعديل را خود رفتارهاي توانندمي

شهاي  سودگي براي گوناگوني درماني رو  هاآن مهمترين كه دارد وجود شغلي فر

  :از عيارتند

 فرسالالودگي نشالالانگان اصالالالح در را ايعمده سالالهم مانيدر روان :درمانی روان

يدن و ميتاليان منفي هاينگرش تغيير. دارد شالالالغلي  خود و نفس عزت روح دم

 مهارتهاي بايد مشالالكالت حل براي. باشالالدمي ميتاليان نيازهاي از ارزشالالمندي

. كرد تالش هايتوانمند بردن باال جهت در و آموخت هاآن به را كاري و زندگي

 آنان لياقت و كفايت و ندارند عادي غير وضعي كه شود داده اطمينان هاآن به بايد

سته اين از عاطفي و روحي حمايتهاي. شود يادآوري  نقش هاآن بهيود در افراد د

 . دارد مهمي
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 مكمل قالب در معدني مواد و ويتامينها با بدن تقویت :تقویتی هایدرمان

ستگي رفع به توانندمي دارويي يا رژيمي هاي ستفاده. كنند كمك خ  مواد اين از ا

 به يا سالالرخود نيايد وجه هيچ به و باشالالد معالج پزشالالك نظر تحت بايد داروها و

 . كرد استفاده آنها از آشنايان و دوستان پيشنهاد

 درمان براي. اسالالت ماسالالاژ فيزيكي درمانهاي ترينسالالاده :فیزیكی درمانهای

 شود،مي ايجاد سخت بدني كارهاي انجام اثر در كه عضالت كوفتگي و گرفتگي

ساژ سيار ما ست موثر ب ساژ. ا سريع با توانديم ما ضالت در خون جريان ت  دفع به ع

 جكوزي و بخار سوناي از استفاده. دهد كاهش را خستگي و كند كمك سمي مواد

 . كند كمك جسمي هاي خستگي رفع و عاليم بهيود به تواند مي نيز

 درماني دارو باشالالد، عصالاليي خسالالتگي علت هك مواردي در :دارویی درمانهای

ستفاده درماني دارو در. بود خواهد مفيد  در. شودمي توصيه بخشآرام داروهاي از ا

 به فعاليتي و اقدام گونه هر كه اسالالت ضالالروري نكته اين به اشالالاره درمان بحث

 سالالوي به قدمي افراد، شالالغلي فرسالالودگي هاينشالالانه و عالئم بردن بين از منظور

ست مثيت كاري فرهنگ و وري رهبه افزايش شانه به ميتاليان كه آنجايي از. ا  ن

سودگي هاي سيار جديت داراي و كار پر افرادي ابتال، از قيل شغلي فر  انجام در ب

 بسالاليار شالالاناوليه حال و وضالالع به هاآن برگرداندن بنابراين اندبوده محوله وظايف

 . كند مي تسريع را فرد بهيودي و بود خواهد كننده كمك و بخش اميد

 . باشدمي فوق درمانهاي از تلفيقي درمان نوع بهترين اينكه نهايت در
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  :خالصه

سودگي ست اختاللهايي جمله از شغلي فر  روان توجه مورد اخير سالهاي در كه ا

 قابل درصالالد كه دهدمي نشالالان نيز تحقيقات نتايج و اسالالت گرفته قرار شالالناسالالان

 نشانگاني پديده اين. هستند رنج در عارضه اين زا فعال سازمانهاي افراد از توجهي

 توام و است رواني و نگرشي هيجاني عاطفي، جسمي، فرسودگي شامل كه است

 معني بدين. است فرد در شخصي پيشرفت و عملكرد بودن پايين شديد احساس با

 در ترقي و پيشالالرفت هيچگونه كنندمي احسالالاس مسالالئله اين با درگير افراد كه

صي و ايحرفه زندگي  علل و عوامل سازماني هايمحيط در. ندارند خويش شخ

سودگي بروز براي توانمي را مختلفي  هاآن ترين عمده كه. كرد معرفي شغلي فر

شي ست رو ستان كه ا  كنترل و رهيري سيك عنوان به سازمان مديران و سرپر

 داراي كه كاري هايمحيط و سالالازمانها. كنندمي اتخاذ خود براي سالالازمان و افراد

ستند، كمتري كارانه مالحظه سيك شتر را خود كاركنان ه  به ابتال معرض در بي

سودگي پديده شانگان ديگر عيارت به. دهندمي قرار شغلي فر سودگي ن  شغلي فر

 مالحظه رفتارهاي كه گيرد مي موسساتي و سازمانها بين از را خود قربانيان بيشتر

 مديران. زندمي سر هاآن روساي و رانمدي طرف از كمتري عاطفي و گرم و كارانه

 فراهم از و كنندمي رفتار سازمان در رسمي و خشك كامال بطور كه سرپرستاني و

سلما. ورزندمي دريغ خود كاركنان براي گرم و عاطفي آرام، محيطي آوردن  بايد م

 رهنمون شالالغلي فرسالالودگي وادي به بيشالالتر را خود دسالالتان زير باشالالندكه آگاه

. دهندمي نشان خود از سازمان در وري بهره جهت در كمتري تالش و. سازندمي

صيتي لحاظ از افراد از برخي چه اگر شتر دروني و فردي صفات و شخ ستعد بي  م

 تدابير و هاشيوه اتخاذ با شغلي فرسودگي حال اين با. هستند عارضه اين به ابتال
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 آن درمان جهت در را تدابيري توانمي و است پذير برگشت و اصالح قابل خاصي

 . برد بكار

 بكار شالالغلي فرسالالودگي با بخشاثر آمدن كنار براي مختلفي هايشالاليوه تاكنون

  :از عيارتند آن از هايينمونه كه است شده گرفته

 صورتي در. دارويي درمانهاي و فيزيكي درمانهاي تقويتي، درمانهاي درماني، روان

 و كند پيدا نجات شغلي فرسودگي از اروشه نوع اين گيريبكار با نتوانست فرد كه

صل اطمينان شكل كه كرد حا صيتي هايويژگي يا او خود به مربوط م  وي شخ

 . دهد تغيير را كارش محل يا خود شغل است بهتر نيست
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 پنجم فصل

 ارتباطی مهارتهای

 و سالالالمت افزايش در اوليه اجتماعي عامل را خانواده جهاني، بهداشالالت سالالازمان
ستي ست كرده معرفي بهزي ستيابي. ا شكارا سالم جامعة به د  سالمت گرو در آ

شروط سالم خانوادة تحقق و خانواده  و رواني سالمت از آن افراد برخورداري به م
شتن ست يكديگر با مطلوب هايرابطه دا ضاي سازي سالم رواين از. ا  خانواده اع

 هنگامي. داشت خواهد دنيال به جامعه در را مثيتي اثرهاي گمان بي شانروابط در
 ميان صالالميمانه تعامل و گرم روابط و سالالالم محيط دربرگيرنده خانواده كانون كه

 . شود خانواده اعضاي پيشرفت و رشد موجب تواندمي باشد فردي

يادي از يكي افراد اجتماعي و فردي زندگي كيفيت  كه اسالالالت مفاهيمي ترينبن
 كيفيت بهيود با كه معتقدند سانشناروان. است شده مطرح روان سالمت با همسو
 احساسي زندگي كيفيت. كرد كمك افراد روان سالمت ارتقاي به توانمي زندگي

 و باشالالدمي زندگي مهم و مختلف هايجنيه مورد در رضالالايت، عدم يا رضالالايت از
 زندگي كيفيت. گيردمي دربر را خانوادگي و اقتصالالادي اجتماعي، رواني، هايحوزه

ست عيارت شي بودن خوب اساحس از ا ضايت از نا ضايت عدم يا ر  هايجنيه از ر
 و ذهني كامالً درك يك مفهوم اين. اسالالالت مهم فرد براي كه زندگي مختلف

 عملكرد رفاه، بر مؤثر عوامل از فرد رضالالايت يا خوشالالحالي بر ميتني شالالخصالالي
 براي فرد توانايي حفظ يا ارتقا جهت در كه اسالالالت اجتماعي و عاطفي جسالالالمي،

ضعيت و كردعمل بهترين شدمي ممكن و صويري با زندگي كيفيت. با  از فرد كه ت
. شالالالودمي تعريف زندگي درباره فكرش طرز و مواضالالالع نظرات، نقطه دارد، خود
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شان تحقيقات ست داده ن  پيش فردي، بين ارتياط ميزان و ارتياطي الگوهاي كه ا
شت فيزيولوژيكي تغييرات كنندة بيني  زندگي بهتر كيفيت نتيجه در و رواني وبهدا

هاي داراي كه افرادي و اسالالالت هارت ياط م  محيط در چه و خانواده در چه يارت
ستند خود اجتماعي ستحكام كننده بيني پيش ترينقوي  ه صيتي و هويتي ا  شخ

 كمك وي آوري تاب و نفس عزت نگهداري و حفظ به مؤثر ارتياط و اسالالت افراد
 . كندمي

مل از يكي هدا سالالالالمت، بر تأثيرگذار عوا  نحوة زندگي كيفيت و روان شالالالتب
 هايويژگي از. اسالالت يكديگر با ارتياطي مهارتهاي داشالالتن عيارتي به يا ارتياطات

 را هامهارت اين توانمي نتيجه در. هاستآن بودن يادگيري قابل ،ارتياطي مهارت
شتن صورت در و داد تغيير مثيت، جهت در  باالتري زندگي كيفيت رابطه، يك دا
 آن با كه دهدمي قرار فرد اختيار در ابزاري ارتياطي هايمهارت. ردآو دسالالت به را

 وثانويه اوليه نيازهاي انطياق موجب كه را صالالميميتي و بكند حل را تعارض بتواند
 موجب نامؤثر ارتياط. بخشالالد بهيود را خود زندگي كيفيت و داده افزايش شالالود،مي

. شالالودمي تجربه زندگي هايجنيه همة در كه شالالودمي عميقي فردي بين فاصالالله
 صالحيت عدم خانوادگي، مشكالت تنهايي، موارد اغلب در ارتياط فروپاشي پيامد

 . بود خواهد. . .  و جسمي بيماري رواني، فشار شغلي، نارضايتي و

 در را الگوهايي كه داشالالالته آن بر را پردازاننظريه و پژوهشالالالگران ارتياط، اهميت
 نمايند ارايه راهيردهايي و تعريف وجامعه نوادهخا در روابط چگونگي و رشالالد زمينه

 براي تعليمات اين ارايه بر زياد تأكيد و گوناگون آموزشي رويكردهاي اين وجود با
ست مشكالتي ترينرايج از ارتياطي مشكالت هم هنوز ،افراد  در جامعه افراد كه ا

ماع در يا كار ومحيط خانواده نابراين. برند مي رنج آن از اجت  از جلوگيري يبرا ب
 نوع اين از هاييآموزش ارايه فردي، بين روابط بهيود نيز و ،گسالالالسالالالتگي ايجاد
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 بين در ندارند دوسالالالت افراد از يك هيچ تقريياً. اسالالالت ضالالالروري و الزم همواره
 شالخصاليتي تعارضالات همه با فردي بعنوان خود جامعه مردم يا همكاران ،خانواده
  آشنايي عدم دليل به را  رفتاري تعارضات ناي از نيمي فقط اگر حال. شوند شناخته

 خوب درست هايشيوه بكارگيري در مهارت فقدان و مناسب ارتياطي الگوهاي با
 ارتياطي هايمهارت آموزش اهميت به باز بدانيم دادن گوش خوب و زدن حرف

 . بريممي پي گوناگون رويكردهاي با

 دوره اين به ورود براي آمادگي. اسالالت زندگي مهم مراحل از يكي ازنشالالسالالتگيب
ست ويادگيري آموزش به نيازمند نيز و ضروري  دوران اين از قيل تا فرد كه چرا ا

 دوره به ورود با اما است نموده سپري مشخص هدفي و برنامه با را زيادي ساليان
 اگر بنابراين. مهياست تغييرات براي وشرايط بوده نامتجانس كامال وضعيت جديد

 دوسالالت مفيد، تواند مي بازنشالالسالالتگي دوران شالالود، مديريت يخوب به دوران اين
 . شود تلقي بخش آرامش و لذتيخش داشتني،

ستگي دوران در كارها مهمترين از يكي ش شته ارتياط نگهداري و حفظ بازن  و گذ
 همكاران ،خانواده با محكم روابط اشتند. است جديد شرايط با آن بخشي انطياق
 اهميت روابط اين سالالن افزايش اب و بوده يتاهم حايز هميشالاله دوسالالتان و سالالابق

يدا دوچنداني عات. كند مي پ ماعي روابط اگر كه دهد مي نشالالالان مطال  فرد اجت
شد ضعيف ساني از پر اطرافش كه بود خواهد فردي برابر چهار تا مرگ خطر با  ك
ست سته فرد اگر و ورزد مي مهر آنها به هم او و ورزند مي مهر او به كه ا ش  بازن

ياطي مهارتهاي  هاي شالالالاخص مهمترين از يكي واقع در گيرد فرا بخوبي را ارت
 . است نموده تضمين را خود روان سالمت و عمر طول

شي آگاه فرايند دوره اين به ورود با اگر شكالتي قطعا نگيرد صورت بخ  قييل از م
 و خانوادگي اختالفات حتي و عاطفي رواني، تعادل وعدم زودرس پيري افسردگي،



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 94

سان جامعه. آمد خواهد وجود به نيز طالق ست معتقدند شنا  افراد در طالق درخوا
 خودش مردساالري و دهد مي رخ مردان سوي از معموال جوانترها برخالف مسن

 نشين خانه كه بازنشستگي آغاز و كار دوران از بعد مردان كه چرا دهدمي نشان را
ضوعي هر و دهند وفق جديد شرايط با را خود توانند نمي شوند مي  تواند مي مو

 همين و ندارند را جديد شرايط تحمل موارد برخي در و شود شان ناراحتي باعث
 تا معتقدند: انشناس جامعه. شد خواهد زندگيشان در مشكالتي بروز باعث موضوع

 مي بازنشسته كه زماني و دارند زندگي سيك يك كنند مي كار زوجين كه زماني
 رفتارشالالان در تغيير به منجر امر همين و كند مي تغيير آنها زندگي سالاليك شالالوند،

 كنند مديريت را خود رفتار و زندگي توانند نمي ديگر گاهي كه طوري به شود مي
 داليلبه. باشالالد سالالالمندي در طالق براي عاملي تواند مي نيز موضالالوع اين كه

شته در فرهنگي  يك زير افراد و شد مي انجام عاطفي طالق باالتر سنين در گذ
 نيز آنها عمل اين هرچند. گرفتند نمي طالق هم از اما كردند مي زندگي سالالالقف

شت، همراه به منفي اثرات و شد مي شمرده زشت  شكسته دليل به امروزه اما دا
 را عاطفي طالق زندگي، زيادي سالهاي از بعد زوجين طالق، فرهنگي قيح شدن
 حتي و بزرگ نفرزندا داشالالالتن رغم علي راحتي به و كنند مي طالق به تيديل
 . شوند مي جدا هم از داماد و عروس

سفانه  شد متأ ست نيز جوانان براي منفي الگوي سالمندان ميان طالق آمار ر  و ه
ستند نوه و داماد و عروس داراي كه مادر و پدر وقتي  شوند مي جدا يكديگر از ه

 رضعوا زندگي، از برهه دراين طالق آسيب. شوند مي جوانان براي منفي الگويي
 راهكارهاي و بررسي مشكالت موقع به اگر كه داشت خواهد جامعه بر را مختلفي
 . داشت خواهد ناپذيري جيران اثرات ،نشود گرفته نظر در آن براي اساسي
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 آموزش ،بازنشالالسالالتگي دردوران الزم هاي مشالالاوره و خانواده آموزشالالهاي ارائه
شهاي شهاي زندگي، در آرامش و ثيات رو سا حل رو شك و ئلم  افراد خاص التم

 كه اسالت اقداماتي جمله از. . .  و دوران اين در موثر ارتياط برقراري نحوه مسالن،
 با فصالالل اين در. گيرد صالالورت ايشالالان زندگي پايداري و حفظ براي شالالود مي

 . شد خواهيم آشنا بازنشستگي دوره در ارتياطي مهارتهاي

 ارتباط تعریف

 دادن ربط و دادن پيوند عناىم به لغت در (Communication) ارتياط واژه
 ارتياط، ند:كمى تعريف چنين را ارتياط معروف، شناسجامعه ،«كولى چارلز». است
ست كارى و ساز سانى روابط كه ا ساس بر ان سيله به و ا  و آيدمى وجود به آن و
 توسعه آن پايه بر زمان، و مكان در آنها حفظ و انتقال وسايل و فكرى مظاهر تمام
 و كلمات و صالالداها طنين و حركات و رفتارها و چهره حاالت ارتياط،. دكنمى پيدا

 راه در اخيراً كه را وسالالالايلى تمام و تلفن و تلگراف و آهن راه و چاپ و هانوشالالالته
 . گيردمى بر در را همه اند،ساخته زمان و مكان بر غليه

 چیست؟ ارتباطی های مهارت

. كند مي پيدا معني تعامل و ياطارت با اجتماع و اسالالالت اجتماعي موجودي نسالالالانا
 مشالالالكالت، بر غليه ،نفس به اعتماد زدن، حرف خوب نظير ارتياطي هاي مهارت

 چارچوب در گيهم ديگر مورد ها ده و وجود ابراز ،احسالالاسالالات ابراز گروهي، كار

 بسالالاليار مهارتها اين كسالالالب و آموزش. گيرند مي قرار ارتباطی های مهارت

سيار ارتياط و بوده ضروري سا چه. دارد فرد آينده با تنگاتنگي ب سالي افراد ب  بزرگ
شكالت اين كودكي از كه شيده دوش به خود با را م  هاي مهارت در كماكان و ك

 !دارند ضعف ارتياطي

https://drjebeli.ir/self-confidence
https://drjebeli.ir/show-emotions
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 ارتباطی های مهارت ودنب از ناشی مشكالت

 روي پيش را بسالالياري مشالالكالت و موانع ندارند خوبي ارتياطي مهارت كه افرادي

 :است زير بشرح آنها از بخشي. بينند مي خود

 اجتماعي حقوق و حق گرفتن در ناتواني 

 اجتماعي هاي فعاليت در شكست و ناكامي 

 طاليي هاي شانس و ها موقعيت رفتن دست از 

 انزوا و هاييتن به شدن محكوم 

 مشكالت از حاصل حسرت و افسوس 

 افسردگي نظير مشكالتي بروز و نفس به اعتماد متوالي آمدن پايين 

 ديگر مشكل ها ده و 

 آن اهمیت و ارتباطی های مهارت انواع

 هاي مهارت به نياز دليل همين به اسالالت اجتماعي موجودي خود ذات به انسالالان
 مهارت و كالمي هاي مهارت ي دسالالته دو به ارتياطي هاي مهارت. دارد ارتياطي

سيم كالمي غير هاي شتن با. شوند مي بندي تق  شخص روابط ها، مهارت اين دا
 پيشالالالرفت زندگي در و شالالالده بهتر وي تحصالالاليلي و كاري ارتياطات و ديگران با

شتري شت خواهد بي  همين به و نيوده ارثي يا ذاتي بحثي ارتياطي هاي مهارت. دا
 اليته. كرد تقويت خود در و گرفت فرا را ها آن توان مي شآموز و تمرين با سيب
 به اعتماد عدم دليل به اسالالالت ممكن ارتياط برقراري در فرد مشالالالكالت از برخي
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شكالت يا نفس شد آمده وجود به كودكي دوران م  مي فرد صورت اين در كه با
  .كند برطرف خود در را مشكالت اين مشاور، و روانشناس به مراجعه با تواند

 و موثر صورت به ديگران به اطالعات انتقال براي فرد توانايي به ارتياطي مهارت
 بهيود باعث تواند مي كارآمد و عميق ارتياطي مهارت. شالالالود مي گفته كارآمد،

 پيدا افزايش نيز زندگي از رضايت نتيجه در شود، خانوادگي و فردي بين ارتياطات
 پيدا سالالالپس و اطالعات توليد ديگران اب گرفتن ارتياط در مرحله اولين. كند مي

 ارتياطات برقراري فرآيند. باشد مي ديگران به اطالعات رساندن براي راهي كردن
 شيوه به كسي هر. دارد بستگي نيز آنها انتقال شيوة به اطالعات بر عالوه صحيح

 بر فرد چه هر. كند مي اسالالتفاده پيام انتقال براي ارتياطي هاي مهارت از خاصالالي
 با تواند مي بهتري شيوه به باشد، داشته بيشتري تسلط زندگي هاي مهارت ديگر

 . كند برقرار ارتياط ديگران

 ارتباطی های مهارت افزایش اهمیت

 هاي دوسالالالتي موفق، ازدواج يك گيري شالالالكل در ارتياطي هاي مهارت تقويت
. دارد نقش مختلف هاي زمينه در پيشالالرفت و بيشالالتر شالالغلي هاي فرصالالت پايدار،

 كاري زمينه در باالتري هاي جايگاه به توانند مي ارتياطي هاي مهارت با ادافر
ند دسالالالت خود ياط برقراري در ها مهارت اين تر مهم همه از. ياب  ديگران با ارت

 خود به نسالاليت تري مثيت ديد شالالود مي باعث و برده باال را فرد نفس به اعتماد
 در ويژه به خانواده، عضالالايا ميان در ارتياطي هاي مهارت افزايش. باشالالد داشالالته
 . رساند مي ياري سالم خانواده يك دهي شكل در فرد به فرزندان با ارتياط
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سيله ترينمهم گفتار، و بيان سان ارتياط و ست يكديگر با هاان  در متعال خداوند و ا
 ذكر بيان و زبان قدرت او، خلقت از پس را انسالالان مهم ويژگى اولين كريم، قرآن

 . آموخت گفتن سخن او به و آفريد را انسان الييان؛ علّمه * نساناال خلق كند:مى

 شخصيت )ع(، على امام تعيير به. هاستانسان احساسات و عواطف مييّن كلمات،
 تحت مخيوء المرء» اسالالت: نهفته سالالخنانشالالان بين و زبانشالالان زير در هاانسالالان

 . «لسانه

 كهآن. شالالنونده ديگرى و گوينده يكى طرفه، دو اسالالت فرايندى ارتياط، اصالالوالً
 زييا :فرمايدمى )ع( على امام. شنودمى نيكو كالم نيز ديگران از باشد سخن خوش
 . بشنويد زييا جواب تا كنيد خطاب

سفانه  و رد مانروزانه گوهاى و گفت در كه هايىواژه و سخنان به معموالً ما متأ
 تأثير ناخواه، خواه كالم آهنگ و لحن كه حالى در نداريم، توجهى شالالالود،مى بدل

 . گذاردمى را خود عاطفى و روانى

ساس، اين بر سالم ا  تأكيد كالم، در زييايى و گفتار در ادب و سخن در متانت بر ا
 به و أحسالالن؛ هى التى يقولوا لعيادى قل و» فرمايد:مى مجيد قرآن. اسالالت كرده

 سخن هشيو همين. بگويند سخن وجه بهترين به يكديگر با كه بگو من بندگان
 هاىواژه كارگيرى به. كندمى ترسالالسالالت يا و ترعميق را ارتياط كه اسالالت گفتن

 . سازدمى ترصميمى را پيوندها سازنده،

 اجتماعی زندگی الزمه دیگران با موثر ارتباط برقراری

ستان. كنندمى برقرار ارتياط همه با راحت خيلى افراد برخي سيارى دو  در و دارند ب
 چهره. دارند خوبى عمومى روابط اصالالطالح، به و اندموفق عىاجتما هاىمعاشالالرت
ّاش، بان بشالالال بان و نرم ز لب و مهر  از ديگران، به عشالالالق و احترام از ريزلب ق



 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 99 

 كه هسالالتند اشالالخاص از بعضالالى دسالالته، اين برابر در. اسالالت افراد اين هاىنشالالانه
شگرانه رفتارى شوبندمى بر رخدادى ترينكوچك با و دارند پرخا شه اينان. آ  همي

ستند ناالن ضايت اظهار كس هيچ و چيز هيچ از و ه  نيز سومى گروه. كنندنمى ر
 چهره با بيشالالالتر و ندارند اىصالالالميمانه و گرم رفتار اند،آرام كهاين با كه هسالالالتند

 دوست آنها با كسى و شوندنمى دوست كسى با شوند،مى ظاهر اجتماع در عيوس
 . شودنمى

 گرفته سالالرچشالالمه هايىزمينه و عوامل از متفاوت، و چندگانه رفتارهاى يقين، به
ست سان، نظر به. ا شنا  و هنر اجتماعى، سالم رفتار و مؤثّر و صحيح ارتياط كار

 . شودنمى حاصل تصادفى و اتفاقى و آورد دست به را آن بايد كه است مهارتى

هارت كه دارد وجود ضوورورتی چه باط برقراری م  فرا را موثر ارت

 بگیریم؟

ساس فردي بين اتارتياط سان كمال و هويت شالوده و ا ست ان  اوليه ميناي و ا
 و افراد شالالكوفائي موجب مؤثر ارتياطات. دهدمي تشالالكيل را ديگران با وي پيوند
 از مانع مؤثر غير ارتياطات كه اسالالالت حالي در اين. شالالالودمي روابط كيفيت بهيود

سان شكوفائي  تخريب را روابط تيح و دارد را سم حكم روابط براي و شودمي ان
 برقرار پيوند ديگران با و كنيم پيدا هويت تا شالالويممي ارتياطات درگير ما. كندمي

 و رفع را خود مشالالالكالت ضالالالمن، در و كنيم ترعميق را خود هايپيوند و كرده
 مهم هايشالالاخص از يكي كه گفت بايد ترتيب بدين كنيم؛ پيدا را موجود امكانات
 مصالالداق فردي بين روابط شالالك بدون. اسالالت فردي نبي ارتياطات سالالالم، زندگي

 . دارد را انساني جامعه بخش حيات خون
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 دليل ترينمهم. دارد زيادي داليل ديگران با كردن برقرار تعامل به انسان گرايش
 برطرف را او نيازهاي از بسالالالياري ديگران با ارتياط كردن برقرار كه اسالالالت اين
ست آن بر دال هايافته. كندمي ساس بر آدمي نيازهاي كه ا سله يك ا  مراتب سل
شدمي سله اين سطوح كليه در. با صلي ابزارهاي از يكي ارتياطات مراتب، سل  و ا

سان نيازهاي رفع اوليه ست ان شكال به توان مي مازلو هرم به توجه با كه ا  زير ا
 . برشمرد

 فیزیولوژیک: نیازهای بر فردی بین روابط تأثیر

سان  ساًان سا  نياز اين رفع به كردن برقرار ارتياط و دارد خود بقاء حفظ در سعي ا
 بعنوان) كردن گريه طريق از بقا حفظ براي تولد بدو در انسان نوزاد كند؛مي كمك
 والدين. دارد دردي يا و است گرسنه كه فهماندمي ديگران به (ارتياطي ابزار اولين

 نوزاد صورت، اين غير در كه چرا شوندمي ارتياطي وسيله اين متوجه نيز ديگران و
 . ماند نخواهد زنده

شد براي بقاء، بر عالوه شود،مي تيديل كودك به نوزاد كه تدريج به  سالمتي و ر
ست آن بر دال هايافته. دارد ديگران با ارتياط به نياز نيز، ساالني كه ا  در كه بزرگ

 از ،(كارآمد يفرد بين روابط فقدان) اسالالت شالالده رفتاري بد آنها با كودكي دوران
 . شوندمي مواجه مشكالتي با رواني سالمت لحاظ

سان سال هايان شد هم و خود بقاء حفظ براي هم بزرگ شرفت و ر  سالمتي، و پي
ستند تعامل در ديگران با دائماً شك به و شوندمي مريض. ه  كنند،مي مراجعه پز

 …و دارند ديگران با اجتماعي روابط به نياز خود شغلي و دانشگاهي محيط در

ست الزم ضمناً  سالمت بين شود: دقت شده انجام متعدد تحقيقات نتايج به كه ا
  .دارد وجود داري معني ارتياط ديگران با روابطش و انسان جسماني
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 :امنیت به نیاز بر فردی بین روابط تأثیر

 انسالالان سالالالمت براي غذايي وقتي. كندمي برطرف نيز را امنيت به نياز ارتياطات،
 آن بودن خطرناك از را مردم ارتياطي هايرسانه شود،مي داده تشخيص ناكخطر
ندمي مطلع غذا يت وقتي. كن يل هر به فردي امن تد خطر به دل ياط با بيف  با ارت

يد مي خويش امنيت تقويت و مشالالالكل رفع در سالالالعي ديگران ما  چقدر هر و ن
 . شود مي او به بيشتري كمك و حمايت باشد تر گسترده ارتياطات

 داشتن: خاطر تعلق به نیاز بر فردی بین روابط تأثیر

سانها همه  و كرده خوشيختي احساس آنها با كه هستند كساني يافتن دنيال به ان
 به نياز. كنند كسالالالب بيشالالالتري تجارب آنها كنار در و برده لذت آنها با ارتياط از

 ضالالمن تاسالال انسالالاني هر نيازهاي از آنان، تأئيد و پذيرش و ديگران با معاشالالرت
 نياز، اين مقابل نقطه. كند تأئيد را آنها و بپذيرد را ديگران دارد دوست نيز او اينكه

 . است تنهايي احساس

 گفته خودتان به ديگران با صالالحيت از پس كه اسالالت وقتي خاطر تعلق بارز مورد
  .بودم نكرده نگاه اينگونه را قضيه حاال تا من :باشيد

 :نفس عزت به نیاز بر فردی بین روابط تأثیر

سان شت از را خويش مورد در خود تلقي طرز ليناو ان  مورد در ديگران نظر و بردا
 تا ديگران چشم دريچه و منظر از خود به نگريستن فرآيند اين. كندمي كسب خود
 او زندگي مراحل تمام در انسالالان نفس عزت ترتيب، بدين. يابدمي ادامه عمر آخر

ياط نحوه تأثير تحت يل همين به. اوسالالالت با ديگران ارت  فاقد كه كسالالالاني دل
ياطات براي الزم هايمهارت يان ارت ند،فردي م  از برخي در كه اسالالالت ممكن ا
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صه شند موفق زندگي هايعر سي حس به ارتياطات در ضعف دليل به اما با سا  ا
 . رسيد نخواهند زندگي، مجموع در و ديگران خود، از رضايت

 شكوفائی: خود به نیاز بر فردی بین روابط تأثیر

 نفس عزت و خاطر تعلق آرامش، و امنيت بقاء، از بيش چيزهايي بدنيال انسالالالان
 پرورش خودشان در را جديدي ابعاد دارند دوست هستند، جو كمال هاانسان. است

 باشند داشته انگيزيچالش و متفاوت تجارب دهند، بسط را خود هايديدگاه دهند،
هارت و يدي هايم ند كسالالالب را جد ها. كن ند مي آن  سالالالاختن محقق با خواه

 هستند فوق موارد از كداميك. برسند وجوديشان حد باالترين به خود هايظرفيت
 باشد؟ نداشته آنها در نقشي فردي بين هايارتياط كه

ست اين واقعيت سان حركت تنها نه فردي بين روابط كه ا سير در را ان  و كمال م
 در. دهندمي نشان وي به را راه اول درجه در بلكه كنندمي تسهيل شكوفايي خود

ست ديگران با تعامل سد،مي را خود هايتوانائي كه ا  پيش تا كه هاييتوانايي شنا
 و تجارب كنندمي كمك وي به ديگران همچنين. اسالالت نيوده آنها از اثري آن از

 . بيابد جديدي هايفكر طرز

 ها،شارز و خودش مورد در انسالالالان ديد افق شالالالودمي موجب ديگران با گفتگو
سترش شرايط و وقايع روابط، شد به نتيجه در و يابد گ شتري كمال و ر ست بي  د
 . يافت خواهد

 خويش از جديد تفاسالالير و تعابير آزمودن كمال، و رشالالد هايشالاليوه از ديگر يكي
ياط محتاج فرد نيز جهت اين از. اسالالالت هداف گاهي. اسالالالت ديگران با ارت  و ا

 را جديدي هايهويت نيز گاهي. گذاردمي ميان در گراندي با را خود مشالالالكالت
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 آيا كه گيردمي تصالالميم و گيردمي نظر در را ديگران پاسالالخ و واكنش آزمايد،مي
  .گردد باز خود قيلي هويت همان سوي به يا بپذيرد را جديد هويت اين

 موثر ارتباط فرهنگی موانع

 در كالمي يا كالمي غير هاي نشالالالانه يا رفتارها يا و گفتارها برخي اوقات گاهي
ند مي كه دارد ديگري معني ديگر فرهنگ در و معني يك فرهنگ يك  در توا

ضاد شد اولي با ت سيي معني يا با شته نامنا شد دا سائل به بايد لذا با  در فرهنگي م
 تا نمود رفتار و زد حرف مقابل طرف فرهنگ با متناسالالالب و نمود دقت ارتياطات

شه ارتياط شود دار خد صاً فرهنگ اختالف. ن صو شور در خ  از غني كه ما پهناور ك
ست، و فرهنگها سائلي از يكي نمادها ست م  را اي ويژه توجه موثر ارتياط در كه ا

  .طليد مي

 موثر ارتباط موانع ترین اصلی از یكی كلمات، متفاوت مفاهیم

 به را خاصالالي معنايي بار اخير سالالالهاي طي كلمه اين كنيد؛ دقت دلواپس كلمه به
 ايران با ۱+5 مذاكرات روند دلواپس را خود اي عده كه زماني از. است گرفته خود

 طي كه كنيد تصالالالور حال. كرد پيدا خاصالالالي معنايي بار كلمه اين كردند، اعالم
ستمدار يك با صحيت سيد؟ هم شما " كنيد: ادا را ايجمله چنين سيا  اين "دلواپ

 بخشالالش غيرقابل ايكنايه حتي يا افتخار، نشالالان يك معني به دارد امكان جمله
 ماشين رژيم، مستضعف، منتظر، خام، مرفه، سوم، جهان مانند كلماتي. شود تلقي

 ذهن در را مختلفي معاني مخاطيان، توجه با ميتوانند …و روسالالتايي ميليوني، صالالد
 . نمايند تداعي مقابل طرف
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 پیام انتقال بستر به مربوط موثر ارتباط موانع

 پيام انتقال در درصالالالد 40 حدود تا گاه كلمات اداي لحن ف،مختل تحقيقات طيق
 اين. باشالالالد مي كننده تعيين بسالالاليار لحن پيامها از برخي در. كند مي ايفا نقش

ضوع سترهايي در تواند مي مو . دهد رخ شوند، مي ادا متني شكل به پيامها كه ب
 بخوانيد: متفاوتي لحن با را زير جمله

 !بدي نجاما رو كار اين بتوني اميدوارم

- آميز مسالالخره ،-كار اين روي تاكيد- آميز تحكم شالالكل به تواند مي جمله اين
 . شود ادا -اميدوارم روي تاكيد- دلسوزانه يا و -بتوني روي تاكيد

 ادراک سطح به مربوط موثر ارتباط موانع

ست مهمي مفهوم ادراك، ست اين ادراك سطح از منظور. ا  دريافت ما همه كه ا
 شالالخصالالي براي السالالتيك تعويض مثال براي نداريم! يكسالالان، فاقاتِات از برابري
 كه هنگامي لذا. باشد مي سخت بسيار ديگري شخص براي و آسان بسيار كاري

 از -دارم السالالتيك تعويض در كمي بسالاليار تجربه كه شالالخصالالي عنوان به-من
 يك به را خودم منظور توانم نمي تنهايي به گويم، مي سالالخن السالالتيك تعويض

سانم يك ايهپ راننده ستقيم ارتياط نيز ما موقعيت به تواند مي ادراك. بر شته م  دا
شد صر يك در كنيد فرض. با  فردي نظر از. كند باريدن به شروع باران بهاري، ع

 دستفروشي براي و آلايده هوا اين بزند، قدم پارك در خود نامزد با دارد دوست كه
شم كه صر امروز درآمد به چ ست عذاب منزله به رانبا اين دوخته، خود ع  حال. ا

ست به كرده نامزد تازه جوان كنيد فرض ستفروش دو  هواي چه كه بگويد خود د
 اليته. شالالد خواهد آزرده شالالخص خود اليته و تعيير اين از ايشالالان قطعا دلپذيري!

 . است صادق هم قضيه اين عكس
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 گذشته خاطرات به مربوط موثر ارتباط موانع

ستفاده مفاهيمي از رتياطا طول در شما دارد امكان  به مربوط ناخودآگاه كه كنيد ا
ش خاطره يك شايند يا و ينداخو شد شما گذشته در ناخو  خواهيد مي مثال براي. با
 اين. بزنيد مثال را خود كودكي محله و كنيد صحيت صميمي محله يك مورد در
 غذاها،. دارد محله آن به نسالاليت تلخي خاطره شالالما مخاطب كه اسالالت حالي در

 . دنباش موانعي چنين بستر دنتوان مي همواره تاريخي اتفاقات و رنگها مكانها،

 اين از وسالاليعي طيف مختلف منابع در و هسالالتند متنوع بسالاليار موثر ارتياط موانع
 بسالاليار مورد دو موثر ارتياط در جهت همين به شالالودمي بررسالالي و مطرح موانع

 :دارد اهميت

سد مي فرد ودخ نظر به آنچه از تر متفاوت ديدي از - سائل ر  شود ديده م
 . گيرد قرار توجه مورد نيز ديگر زواياي و

 در حتما موثر ارتياط موانع دارند، زيادي اهميت كه موضالالوعاتي بيان در -
 . شوند گرفته نظر

 پیام انتقال مهارتهای

. شالالالوند مي كالمي غير ارتياط و كالمي ارتياط مهارتهاي شالالالامل ها مهارت اين
 به منجر كه اصالالواتي ديگر و شالالده بيان جمالت و كلمات به كالمي هاي مهارت
ست مربوط شوند مي معاني و اطالعات انتقال شتر كالمي غير هاي مهارت. ا  بي
 از اسالالتفاده با كردن صالالحيت بر عالوه چگونه كه شالالوند مي بدن زبان به مربوط
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 اقعيمو در و بگذاريم تاثير ديگران بر ايستادن نشستن، طرز چهره، و بدني حركات
 . دهيم انتقال آنها به را پيامي

 پیام دریافت مهارتهای

 اين در. كنيم مي دريافت را مخاطب هاي پيام آنها از اسالالتفاده با كه هايي مهارت
 مدنظر دادن پاسالالالخ و جزئيات با مشالالالاهدة دادن، گوش خوب هاي مهارت مورد
 . است

 كالمی: ارتباط

ست كالمی ارتباط عریفت ست روابطي مجموعه لشام كالمي ارتياط :چی  ا

 مهارت مهمترين. گردد مي ايجاد ها واژه و كلمات بكاربردن و گفتگو طريق از كه
شتن و خواندن شنيدن، گفتن، شامل كالمي هاي ست نو  تامين شيوه دو با كه ا
 مصاحيه شامل و مشترك زبان اساس بر حضوري ارتياط آن اول شيوه شود، مي

سه برگزاري و مذاكره و ضوري غير ارتياط ديگر شيوه و جل ستفاده شامل ح  از ا
 . باشد مي نامه و تلفن و دورنگار و ها رسانه

 كه شود انجام دقت با ي بگونه كلمات از استفاده كه است الزم كالمي ارتياط در
 بنابراين ،نگردد مخاطب عواطف و احسالالالاسالالالات انتظار قابل غير تحريك باعث

 كننده مايوس و منفي مفاهيم كه كلماتي و الفاظ بردن بكار از كه شود مي توصيه
ست، ممكن غير توانم، نمي شود، نمي مانند دارند  دهم نمي هرگز، خواهم، نمي ا

 مثيت و دلپذير كه الفاظي به صالالاليوري و آرامش با مخاطب زيرا شالالالود پرهيز …و
 هاي جمله و كلمات شنيدن از ولي پذيرد مي تاثير آن از و دهد مي گوش هستند،

 مناسالاليي و مطلوب نتيجه و گردد مي خشالالمگين و مضالالطرب منفي، و معترضالالانه
 مي افراد ميان در واگرايي تقويت باعث منفي كلمات براينبنا شالالود نمي حاصالالل
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شتر اجتماعي مراودات در دانست بايد همچنين .شود شانه هب بي  غيركالمي هاي ن
 نشانه بين ناهماهنگي صورت در واقع در. كالمي هاي نشانه به تا كنند مي اعتماد
 پس شالالود مي داده كالمي غير هاي نشالالانه به اولويت كالمي غير و كالمي هاي

. كنيد تقويت را غيركالمي هاي نشالالالانه و كالمي هاي نشالالالانه بين هماهنگي
سيار گذاريد مي مردم بر كه تأثيري نخستين و برخورد نخستين  بد. دارد اهميت ب

 را اطالعات %55 حركات و %۳8 طنين و لحن ،درصالالد 7 كالم كه بدانيد تنيسالال
 . كنند مي منتقل

 بهره  كالم قدرت و كالم در قاطعيت از اسالالالت الزم كالمي ارتياط در همچنين
ستقيما قاطع كالم زيرا گرفت صلي ي نكته هب م  كه افرادي معموال و پردازد مي ا

يت از ند كالم در قاطع نده قانع همچنين و تر جذاب معتيرتر، برخوردار  از تر كن

 . هستند ينساير

 يك پيرامون و گردد مشالالخص ارتياط موضالالوع كه اسالالت الزم كالمي ارتياط در
 و هيجان از بدور شرايطي در ارتياط كه نماييد سعي. شود مكاتيه و مذاكره مطلب

 بايستي شود مي مطرح ارتياطي هر در كه مواردي مسئوليت. شود انجام اضطراب
 عدم علت كه اسالالت اهميت داراي نكته اين. شالالود پذيرفته كننده مطرح طرف از

 و دقت عدم از تواند مي و نيسالالالت مخاطب متوجه لزوماً ارتياط، يك در موفقيت
 كه است الزم. باشد ارتياط متقاضي سوي از نياز، مورد نكات و شرايط بكارگيري

 و تعمق و دقت و بگيرند فاصله مجازي فضاي از طرفين ارتياط، برقراري مدت در
جه ط به كاملي تو لبم ياحثي و ا يار همچنين و گردد مي مطرح كه م  و اعت

 . بشود مطالب مستندات و منابع و كننده مطرح صالحيت
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  زبانی های البق

 ديگري با كالمي ارتياط و مصاحيت وارد زباني متفاوت هاي قالب  از استفاده با ما
شيم كرده توجه كمتر اين به شايد. شويم مي  كه بياني و زباني هاي قالب كه با

 سالالالاخت در توانند مي دارند كه معنايي هاي ظرفيت دليل به كنيم مي اسالالالتفاده
سهيل موثر فردي ميان رابطه شند گر ت ستفاده سوالي قالب از گاهي مثال. با  مي ا
ست داريم حقيقت در ولي كنيم سيم: مي كه اين مثل كنيم مي درخوا  در ديگر پر
ست؟ سيب ظرف ست دخو ضمني مفهوم در سوال اين اما ني ست سيب درخوا . ا
 است: زير شرح به زباني هاي قالب انواع

 بيند را پنجره :امری . 

 رابينديد پنجره لطفاً :مودبانه . 

 بيندي؟ را پنجره ميشه :پرسشی- درخواستی 

 باشه؟ باز پنجره خواي مي :پرسشی 

 سرده اينجا-گذاشته باز را پنجره كي دانم نمي :مستقیم غیر 

 یكالم ارتباط مراحل    

 در فرد به مراحل اين شالالناخت كه اسالالت خاصالالي مراحل داراي كالمي ارتياط    
 مي كمك بسالاليار موثر و موفق ارتياطي داشالالتن براي كالمي هاي مهارت بهيود

 كه شود صحيت رفتار چند از مراحل اين به پرداختن از قيل كه است الزم اما كند
 كنند:مي ايفاء را مهمي نقش مراحل، اين همه در
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 تبسم و 1

 فردي وقتي. شودمي محسوب ديگران با ارتياط ايجاد در فرد آمادگي نشانه تيسم
 اين با حقيقت در پردازدمي صحيت به ديگري فرد با تيسم با همراه خوش روي با

ست مايل كه بفهماند مقابل طرف به خواهدمي خود رفتار طرز  برقرار رابطه او با ا
ست ديگر يسميت تيسم، يك انعكاس معموالً. كند ست واقعيتي اين. ا  تيسم كه ا

 فردي وقتيكه ولي اسالالالت مراد وفق بر زندگي كه نيسالالالت آن از حاكي جا همه
 براي را مناسالالاليي محيط ليخند، كند، باز را گفتگو باب ديگر فردي با خواهدمي

 . كندمي فراهم ارتياط يك شروع

 خوش برخورد و 2

 به تمايل هاينشالالالانه از دور و خشالالالك ردف رفتار ديگران با برخورد در كه زماني
 وي با ارتياط به تمايلي مقابل طرف كه باشد داشته انتظار نيايد طيعاً است، ارتياط

 چشالالمي تماس نداشالالتن و برگرداندن روي كشالاليدن، هم در ابرو. باشالالد داشالالته
 رويي، گشالالاده عكس، بر و اسالالت ديگران با رابطه به نسالاليت ميليبي هاينشالالانه
 برقراري اوليه مقدمات چشالالالمي هايتماس در دقت و ديگران به مؤدبانه توجه

 . است ارتياط

 چشمی تماس و ۳

 به فرد احساس مورد در ايپيچيده و مهم اطالعات هاچشم. اندروح آئينه هاچشم
گاه با انسالالالان. دهدمي ديگران بل طرف به خود كردن ن قا ندمي م  به كه فهما
ست عالقمند او با كردن صحيت شمان و صورت به كردن گاهن با. ا  مقابل فرد چ

 اسالالت مايل مقابل طرف كه فهمدمي او اسالالت، صالالحيت حال در او اينكه حين
 است ممكن مقابل فرد چشمان به شدن خيره است بديهي. بشنود را او هايحرف
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 و شده او سؤظن و گماني بد موجب يا و باشد داشته عكس نتيجه موارد ايدرپاره
 . نداد دست از را احتياط جانب بايستي كار اين در بنابراين د،كن ناراحت را او يا

شمي تماس در سياري در كه اينكته چ ست اين دهدمي جواب مواقع از ب  در كه ا
 خود رفتار در چند هر مقابل طرف. شالالود زده دوسالالتانه تيسالالمي گهگاه نگاه خالل

 مثيتي العملعكس و گرفته قرار هارفتار اينگونه تأثير تحت بتدريج باشد تفاوتبي
هد بروز خود از را ته. داد خوا گاه كه وقتي الي بل فرد به ن قا  به عالقه با همراه م

 . شد خواهد مخابره مقصد، به هم پيام اين طييعتاً نياشد گفتگو ادامه يا شروع

 آغازین: مرحله

 مد بايد مؤثر فردي بين ارتياط يا گفتگو يك شالالالروع هنگام كه اينكته ترينمهم
ست اين داد قرار نظر سياري كه ا شخاص از ب  آغاز از ذاتي حياي و شرم علت به ا

 گفتگو به تمايلي مقابل طرف اينكه از و ورزندمي امتناع گفتگو و صالالالحيت كردن
 قاعدتاً باشالالند ذهنيتي چنين داراي نفر دو هر اگر حال. دارند واهمه باشالالد نداشالالته

 شود: مي توصيه نهمي براي. گرفت نخواهد شكل ايرابطه گاههيچ

 شود: ارائه لبخند با همراه سالم یک و 1 

ستند هاييشاخص ترينمهم غيركالمي و كالمي هايرفتار  توجه با ديگران كه ه
ضاوت مورد را فرد آنها به  هايرفتار شاهد مقابل طرف كه وقتي. دهندمي قرار ق

شد ايغيركالمي و كالمي  و محترم دفر يك طرحواره شدن فعال به منجر كه با
عاً گردد، ذهنش در مؤدب جا وي بر كه اثري اولين قط ندمي ب حدي ما ما ب  زاگر
 اينكه بر عالوه ليخند با همراه سالالالالم. كند ذوب را رابطه يخ كوه كه بود خواهد

 فرد نفس به اعتماد برانگيختگي موجب انگيخت، برخواهد را مقابل فرد پذيرش
 . شد خواهد هم
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 شود: استفاده تعارفات و هساد هایپرسش از و 2 

 مؤدبانه تمجيد و تعارف يك يا و ساده پرسش يك موثر ارتياط برقراري مهارت در
 آشالالنايي او با اصالالالً تاكنون كه فردي با بتوان كه كرد خواهد فراهم را امكان اين

 نمود: استفاده شيوه اين از توانمي شكل سه به. كرد برقرار ارتياط ندارد، وجود

 شود مطرح سؤالي ليخند، با همراه سالم از دبع ال الف

 شناسيد؟مي اطراف اين در را فروشي روزنامه شما آيا. خواهممي معذرت–

شنايي آن بافت با و امشده ساكن منطقه اين در بتازگي من بيخشيد–  آيا. ندارم آ
 بدهيد؟ من به را اطالعاتي باره اين در است ممكن

 رفت؟ … ميدان به توانمي مسيري چه از دانيدمي شما. خواهممي عذر–

ست الزم اينجا در سته سؤال نوع دو مورد در كه ا ضيحاتي باز و ب . شود داده تو
سته سؤاالت سخ كه شودمي گفته سؤاالتي به ب  يا بوده خير يا بله حد در آنها پا

سيار شدمي كوتاه ب  آيا، :شوندمي شروع كلمات اين با سؤاالت اينگونه معموالً. با
 كدام كي،

 كنيد؟مي زندگي حوالي اين در شما آيا

 آمديد؟ اينجا به كي

 شماست؟ مال كتاب كدام

ستند سؤاالتي باز سؤاالت عوض در سخ كه ه صيفي هايپا شريحي يا تو  را ت
 داشت: خواهند بدنيال
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 شديد؟ عالقمند كار اين به چگونه شما

 داريد؟ ايبرنامه چه خود تعطيالت براي

 كنيد؟مي ارزيابي چگونه را  ستگيبازنش بعد دوران

 :شود توجه مقابل طرف هایعالقمندی به و ۳ 

ست كافي صحيت آغاز براي ست؛ عالقمند چيزي چه به مقابل فرد شود توجه ا  ا

 هاييپرسش او عالقه مورد موضوع درباره سپس … و طييعت شعر، آشپزي، كتاب،
شنده از شديد اي كتابخانه وارد اگر مثالً. شود مي مطرح  نظر به :كنيد سوال فرو

 است؟ ترمناسب  سرگرمي براي رمان كتاب كدام شما

 شود: تمجید متعارف حد در مقابل شخص از و ۴

ستگان معموال ش شتر منزل در بازن سران با بي ستند هم  زييا جمالت بردن بكار. ه
 كند: مي ايجاد زناشالالويي زندگي در را زيادي تحول همسالالر از تمجيد بخصالالوص

 . كرد آغاز را هدفمندي گفتگوي آنها، از استفاده با توانمي

   بينمت مي شاداب خوشحالم چقدر

 كنيدمي آشپزي دقت با چقدر

 آيدمي تو به خيلي پيراهنت

 رادادي سالمم پاسخ ليخند با صيح اول كه چقدرخوب

 شود: داده اطالعات خود مورد در و 5

 مورد در ابتدا در كه است اين  گفتگو قالب در ارتياط يك گرفتن شكل راه سومين
سته معموال. شود داده اطالعاتي خود ش  خود، خدمت دوران از پذيري تاثير با بازن
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 توانمندي به توجه با تواند مي ولي دارد شخصي اطالعات حفظ در سعي همچنان
 چه خدمت سال سي طول در اينكه مثالً نمايد ارائه حوزه آن در را اطالعاتي خود،

س تجربياتي ست اين دارد قرار روش اين وراي در كه منطقي،.. . و كرده بك  كه ا
ضي صور افراد از بع سش كه كنندمي ت  غير كنجكاوي نوع يك افراد كار درباره پر
 اين در اطالعاتي و معرفي از علت بهمين و آيدمي شالالالمار به فضالالالولي يا مؤدبانه

. كندمي سد را ايرابطه هر ايجاد راه فكر طرز اين مسلماً. ورزندمي امتناع محدوده
 خوب علت بهمين. نيايد پيش ديگران با روابط در سالالدي چنين شالالود سالالعي بايد

 خود از مقابل، طرف براي فهم قابل و سالالاده كوتاه، هايجمله قالب در كه اسالالت
 اطالعاتي وي از مقابل طرف نخواهئدكه فرد اگر عكس بر. شالالالود داده اطالعات
 يك به منجر احتماالً كه هآورد بوجود را سالالدي طهراب ايجاد براي باشالالد، داشالالته

 . شد نخواهد اجتماعي رابطه

 گفتگو ادامه دوم، مرحله 

ست درست  جانيه دو ارتياط يك ايجاد الزم شرط گفتگو، يك شروع توانايي كه ا
 از ديگري بخش گفتگو، يك به دادن ادامه توانايي. نيست كافي شرط اما باشدمي

 با ارتياط زمينه در فرد شالالالدن توانمند به منجر كه سالالالتا ارتياطي هايمهارت
 از: عيارتند كه شده گرفته نظر در اجزائي هم مرحله اين براي. شودمي ديگران

  دادن گوش خوب هنر  و 1

ست اين واقعيت ست هاييتوانايي ترينمهم از يكي دادن گوش كه ا  در هم كه ا
 دادن گوش با كه چرا. دارد اربردك گفتگو، يك خاتمه در هم و ادامه در هم شروع،

شمندي - خود حس معموالً صحيح  موضوع همين و شده فعال مقابل فرد در ارز
 . كندمي تسهيل ايمرحله هر در را ارتياط روند
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نايي فرد كه وقتي نه اين در را الزم توا مال به آورد بدسالالالت زمي ياد احت  جو ز
فاهم هد بوجود را آميزيت  طرف نظرات كرد خواهند سالالالعي طرفين كه آورد خوا
 . دهند قرار نظر مد هم را مقابل

 كردن توجه مستلزم خوب دادن گوش موثر ارتباط برقراری مهارت در ووو الف

 است:

 و گويدمي چه او اينكه اول. دارد نظر مد را هدف دو دادن گوش در كردن توجه
 گويدمي چه مقابل فرد اينكه به توجه عدم. دارد هيجاني و احساس چه اينكه دوم

 كه دارد … و حسالالرت شالالادي، خشالالم، غم، مثل احسالالاسالالي هايحالت چه اينكه و
ست ممكن شد او هايصحيت با ارتياط در ا شد، يا و با  را آمده بوجود رابطه يا نيا
 . شد خواهد ارتياط فرايند يافتن ادامه از مانع يا و كرد خواهد متوقف

شي  چرا گردد،برمي توجه عامل نهمي به دادن گوش و شنيدن بين تفاوت از بخ
 منظور به الزم تمركز با و آگاهانه فرد كه اسالالت عمدي عمل يك دادن گوش كه

 بصالالورتي شالالنيدن در آنكه حال كندمي دريافت را اطالعات كردن، برقرار ارتياط
 . گيردمي قرار اطراف اصوات معرض در منفعل كامالً

 توجه كندمي بروز مقابل فرد صالالالحيت به توجه زمينه در كه نواقصالالالي جمله از
ست منقطع شته وجود توجه گاهي كه معني اين به ا شته گاهي و دا شد ندا  در. با

 شود، منحرف توجه اگر نيست، تكرار قابل شفاهي ارتياط كه گفت بايد رابطه اين
 و گفتگوها زندگي طول در. نيسالالالت رفته دسالالالت از تجربه تكرار براي راهي هيچ

ماتي كال جه راگ كه دارد وجود م  محتواي از بخشالالالي و بوده منقطع نوع  از تو
 تكرار گفته كه را آنچه كه شود خواسته او از اگر حتي برود، دست از فرد هايگفته
 . بود نخواهد تكرار قابل او غيركالمي هايرفتار و بدني زبان احساس، قطعاً كند،
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 است: بودن صبور فعاالنه، دادن گوش الزمه و ب

ص شكييايي و صير صي ست ايهخ صداق ترينعملي بتوان شايد كه ا  در آنرا م
شتر كردن گوش. يافت كردن گوش توانايي شري فعاليت هر از بي ستلزم ب  صير م

 بيان قصد فرد كه دارد وجود هاييصحيت گاهي فردي بين هايموقعيت در. است
 كه است صير با. است كردن صحيت مشغول مقابل طرف ولي دارد آنرا بالفاصله

ست خواهد فرد سته اين بر كه توان  دادن گوش به صيورانه و كرده غليه خود خوا
 در فعاالنه دادن گوش در ضالالالعف معموالً. دهد ادامه مقابل طرف هايصالالالحيت

شان بگويد، خواهدمي گوينده كه را آنچه مايلند كه دارد وجود افرادي  بگويند خود
 و صير. كنندمي خالي هشان دادن گوش خطير مسئوليت از ناخواسته ترتيب بدين و

 ارتياط كنندهسد خصيصه اين بر بتواند كه دهدمي فرد به را توانايي اين شكييايي
 كمك فهميدن به كه اسالالت اين دادن، گوش در صالاليوري ديگر حسالالن. كند غليه
 به است شده شروع دوستانه كه بحثي كه شودمي مانع مواقع از بسياري و كندمي
 . شود ميدل جدل يك

 است: صحیح دادن گوش از جزئی كردن الصهخ و ج

صه سمت ترينمهم از يكي كردن خال ست دادن گوش هايق  وقتي تا بايد ولي ا
 گوينده داد اجازه بايد. بيفتد تأخير به ندارد وجود اطمينان مقابل فرد موقعيت از كه

  كرد: خالصه را او هايصحيت مناسب، موقعيت در سپس و كند تمام را حرفش

 ؟ …كه است بوده درست من برداشت آيا هايتانصحيت به هتوج با

 ؟… كه است اين شما منظور آيا

 ارزيابي از قيل شود مي داده گوش كسي هايصحيت به وقتي ديگر بعيارت پس
 اين. دهد شالالالرح را خود گفته كامالً مقابل فرد داد اجازه بايد كردن خالصالالاله و
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 دوست دو بين رابطه، اين چه حال اجراست قابل فردي بين روابط همه در موضوع
 . اندكرده آغاز را گفتگو يك بتازگي كه نفر دو بين چه و باشد قديمي

 طلبد:می ظرافت مقابل، فرد هایگفته تفسیر و د

 كه است ايهديه بزرگترين آنها خود سخنان اساس بر ديگران صحيتهاي تفسير
 به را خود ذهن هايدروازه كهآن جز نيست چيزي هديه اين. داد ايشان به توانمي

 منظور و ديگران خالصالالانه كرد سالالعي بايد اليته. كنيم باز آنها نگرش و نگاه روي
 تجربيات و هاكليشالالاله ها،ذهنيت از پذيري تاثير با افراد معموالً. كرد درك را آنها

شته ساس بر و خود گذ سير به آنها ا  پردازند،مي ديگران هايصحيت و هاگفته تف
 كنار را خودش كه اسالت كسالي ماهر، شالنونده متخصالصالان، عقيده به نكهآ حال

 . بفهمد را سخنگو هاينظر نقطه كند سعي و گذارد

 بعنوان را ديگران كه اسالالالت اين مسالالالتلزم كامل فردي ميان ارتياط كه آنجا از 
 آنان منظور امكان حد تا بايد رو همين از گرفت، نظر در فرد به منحصالالالر افرادي

 آنان خود سالالخنان ميناي بر ديگران درك مسالالتلزم مؤثر دادن گوش .شالالود درك
 . است

 دارد: بدنبال را دهی پاسخ ثمربخش، دادن گوش و هو

ست خطي فرايند يك فردي، بين هايارتياط  صحيت فقط نفر يك آن طي كه ني
 هاينقش طرفين كه است تيادلي فرايند يك بلكه دهد، گوش فقط ديگري و كند
سخ ماهر شنوندگان ميان، اين در. كنندمي عوض را خود  كه دهندمي ارائه هاييپا

ست عالقمندي و پيگيري از حاكي شمي، تماس :آنها  ايقيافه سر، دادن تكان چ
 به را مقابل طرف كه نظرهايياظهار و پرسالالش باشالالد، تمركز و توجه نشالالانگر كه

 اين كه اندهاييرفتار و هاپاسالالخ كند،مي دعوت سالالخنانش بيشالالتر چه هر تشالالريح
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ساس  دهندمي گوش حرفهايش به ديگران كه آوردمي بوجود گوينده فرد در را اح
 . بگيردپي را سخنانش بيشتري عالقه با و ترواضح كه شودمي موجب مسأله اين و

 بلكه كنيمنمي پاسخدهي به شروع مقابل طرف هايصحيت اتمام از پس فقط ما
سياري سخ از ب . شوندمي منعكس مقابل فرد هايگفته ينح در غيركالمي هايپا

ست مهم پس سخ به هم ما كه ا  الزم آگاهي خود غيركالمي هم و كالمي هايپا
 . باشيم داشته را

 گفتگو به عالقمندی دادن نشان و 2

ست عاملي گفتگو، ادامه به عالقمندي سرعت كه ا سط ب شف طرف دو هر تو  ك
لت بهمين. شالالالودمي گام ع مه رايب ديگري با گفتگو هن ندي آن، ادا  به عالقم

شان ديگري به بايد گفتگو، سخ شايد. شود داده ن سش اين به پا شكل كمي پر  م
 ادامه به عالقمندي متوجه مقابل فرد تا داد انجام را كارهايي چه بايد كه باشالالالد
شود گفتگو ست كالميغير و كالمي رفتارهاي مجموع ارزيابي با او كه چرا ب  كه ا

 مؤثر، دادن گوش ،ليخند مناسالالالب، چشالالالمي تماس رسالالاليد؛ دخواه نتيجه اين به
كان نظير بدني حركات قب يا سالالالر دادن ت گاهي، گاه رفتن جلو و ع  تغييرات ب

 دنيال تعجب، نشالالانه به ابروها رفتن باال مثالً فرد هايگفته با متناسالالب ايچهره
ياري و مرتيط سالالالؤاالت با وي هايصالالالحيت كردن هاي از بسالالال تار  ديگر، رف

 . باشدمي آن ادامه و گفتگو به عالقمندي ايهشاخص

 فعال اوليه عامل عالقمندي، به معطوف دروني هايگفتار كه گفت بتوان شالالالايد
 بصالالورت اينكه قطعاً. باشالالدمي ديگران با گفتگو به عالقمندانه رفتارهاي شالالدن
 ادامه گفتگو اين كه عالقمندم من شالالود: سالالوال فرد درون در آگاهانه خود كامالً
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 نظير جمالتي و بياموزم؟ را چيزي آمده بوجود ارتياط اين از دارم دوسالالالت يا د؟ياب
 . كرد خواهند پيدا نمود ما رفتارهاي در اين،

 خود عالیق كردن مطرح و ۳

 الزم مقابل فرد عالئق به توجه  گفتگو، و ارتياط يك شالالالروع براي همانطوريكه
 عقايد و نظريات عالئق، زا نيز ديگر طرف كه كندمي ايجاب گفتگو ادامه اسالالالت،
 مورد مطالب كه اسالالالت اين تداوم، براي راه بهترين بنابراين. شالالالود آگاه مخاطب

 …و تمايالت و عالئق آن، وقايع و زندگي درباره افكار بيان. شود بازگو فرد عالقه
 موضالالوع، همين و شالالود مقابل طرف ذهن در سالالؤال هاده طرح منشالالأ توانندمي
ست ارتياطي ستد و داد يك آغازسر سا، ساده، مطالب، بايد افكار بيان در. ا  و ر

 . شوند بيان منظم و مرتب

 صحبت موضوع موقع به تغییر و۴

 دو ارتياط يك گيريشالالالكل از مانع معموالً موضالالالوع يك روي حد از بيش ادامه
 جذابيت صالالالحيت موضالالالوع كه آيدمي پيش هاييموقعيت گاهآً. شالالالودمي جانيه

نايي. داردن مخاطب براي آنچناني له اين موقع به درك توا  دادن تغيير و مسالالالأ
 قطع موجب كه اسالالت مهارتي مقابل فرد برانگيختن سالالمت به صالالحيت موضالالوع
 . شودمي بحث در او شدن وارد و يكطرفه صحيت

  گفتگو یک به دادن پایان سوم، مرحله

ياط برقراري مهارت در يان موثر ارت ياطي در گفتگو يك به دادن پا  يهجان دو ارت
 سطح از هواپيما برخاستن به را فردي بين ارتياطهاي شروع اگر. است اهميت حائز

 فرود همان گفتگو يك پايان كنيم، تشالالالييه گفتگو يك ادامه به را پرواز و زمين
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ست ستي فرود اگر كه هواپيما شود، انجام بدر  دو در كه انرژي و وقت تمام قطعاً ن
  .رفت خواهد هدر به شده، صرف قيل مرحله

كار كات بردن ب مك زير ن ندمي ك  بصالالالورت چه و طييعي بصالالالورت چه كه ك
 . شود داده خاتمه مناسب، ايشيوه به فردي بين ارتياط و گفتگو يك به اضطراري،

 برسد پایان به طرفه دو خوشایند احساس یک با باید گفتگو و 1

 گذرا و موقتي ارتياطات از بخشالالي دارد، كاربرد سالالطح دو در ارتياطي هايمهارت
 مورد اين در كه مثالي. شالالالد نخواهند تكرار آينده در زياد احتمال به كه هسالالالتند

شناسند، را همديگر قيل از اينكه بدون كه هستند مسافر دو زد، توانمي  يك در ب
 . اندشده  سفر هم اتوبوس

 شالروع گذشالته در كه هسالتند عميقي و دائم ارتياطات ارتياطات، از دسالته دومين
 با فرد كه ارتياطي مثل داشالالالت خواهد ادامه هم آينده تا زياد احتمال به و شالالالده

 . دارد خود صميمي دوستان و خانواده اعضا

 ارتياطات به گذرا ارتياطات كردن تيديل ارتياطي، هايمهارت كاركردهاي از يكي
ست دائمي  پاياني با بايد ارتياط نوع دو اين به مربوط گفتگوهاي نوع دو هر ولي. ا
سد اتمام به خوش ساس ايجاد. بر  تداوم اينكه بر عالوه گفتگو خاتمه در خوب اح
 شنونده الالالال گوينده فرد، هم اينكه از است شاخصي داشت خواهد بدنيال را ارتياط

 مقابل: طرف هم و بوده آمديكار

 . كنم مالقات را شما مجدداً كه اميدوارم و شدم خوشحال شما با آشنايي از

 . كردم زيادي فادهاست شما هايصحيت از

 . گرفتم انرژي شما با كردن صحيت از
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ستند هاييجمله نمونه فوق، جمالت شنا افراد با گفتگو خاتمه در كه ه ضايت ناآ  ر
 زياد احتمال به شده تمجيد مقابل فرد از چون و كندمي آشكار را خوب احساس و

 احسالالالاس جاداي داشالالالت توجه بايد اليته. آمد خواهد بوجود هم او در حالت همين
 شود نمايان گفتگو، يك پايان در ناگهان كه نيست ايمسأله مقابل، فرد در خوب
ست اينتيجه احساس اين بلكه ضايت ادامه يك و شروع يك از ا  اگر و برانگيز ر
 توقع مقابل فرد در خوب احساس انتظار شايد باشند، نشده طي درست مراحل آن

 احساس شدت گفتگو پايان در جمالت ونهاينگ بردن بكار همچنين. باشد نابجايي
 . رسد مي پايان به بهتري حالت با رابطه و كرده كم را فرد ناخوشايند

 . بزنيم حرف هم با بايد هم باز ولي داشتي مورد اين در خوبي اطالعات چقدر

 . كردي گوش هايمحرف به كه ممنون

 هستي خوبي شنونده كه جداً

 . كرد خواهند كمك رابطه يك استمرار به كه نداجمالتي نمونه نيز، فوق جمالت

 شود توجه باید مقابل فرد غیركالمی هایرفتار به و 2

ياط برقراري در يت موثر ارت هاي اهم تار هاي از بيشالالالتر اگر غيركالمي رف تار  رف
 شالالوندمي خسالالته گفتگو يك از افراد وقتيكه. نيسالالت كمتر قطعاً نياشالالد، كالمي
 صحيت چشمي، تماس قطع دهند: مي نشان بدن انزب با را خود خستگي معموالً
سات بروز شدن، پا آن و پا اين كردن، نگاه ساعت به نكردن،  در ناخوشايند احسا
 از كردن بازي خود جاكليدي با صندلي، دادن تكان گرفتن، ضرب دست با چهره،
. هستند گفتگو اتمام به تمايل و خستگي دهنده نشان كه هستند رفتارهايي جمله

سيار حركات اين بروز اول نوع فردي بين روابط در اينكه ضمن  روابط از ترشايع ب
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 بوجود قطعاً اوليه هايمالقات در گفتگو شدن طوالني و است دوم نوع فردي بين
 . شد خواهد هارفتار گونه اين آورنده

 است مهم گفتگو به دادن پایان در فعال نقش داشتن و ۳

 امكان اينكه يكي. دهد خاتمه گفتگو به نتواند تعل دو به اسالت ممكن مقابل فرد
 و شالالالودمي ناراحتي باعث خودش طرف از دادن پايان كه كند فكر اينگونه دارد

 گفتگو به دادن پايان جهت در مقابل طرف از شده صادر عالئم متوجه اينكه ديگر
ياشالالالد نابراين. ن  گفتگو به دادن پايان در موثر نقش داشالالالتن حالت، دو هر در ب

 . است روريض

 داد خاتمه گفتگو به باید جدید موضوع یک شروع از قبل و ۴

 داده پايان گفتگو به موضوع، يك مورد در گيرينتيجه از بعد كه است شده توصيه
 خوبي ذهنيت موضوع، كردن رها است ممكن جديد موضوع شروع با كه چرا شود

 . شود ناراحتي موجب و نياورد بوجود را

   است: كننده كمک گفتگو مراحل در آنچه خالصه 

  آغازین مرحله

 بگيريد چشمي تماس ديگري با ماليم ليخند يا تيسم يك با . 

 دكني شروع ساده سئوال يك با . 

 بگوييد خودتان مورد در . 

  دهيد نشان توجه مقابل طرف به  

 كنيد استفاده تأييد و تمجيد و تعريف از . 
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 گفتگو ادامه        

 يدباش فعالي شنونده . 

 دهيد نشان توجه و عالقه او با صحيت به . 

 دهيد بازخورد . 

 بگوييد مشترك هاي مندي عالقه از . 

 او به و كنيد خالصه را گفته نچهآ مخاطب كالم كدر دادن نشان براي 
 . بگوييد

 موضالالوع موقع به شالالود كننده كسالالل يا رود بيراهه به سالالخن نگذاريد 
 . كنيد عوض را صحيت

 وگفتگ پایان       

 مام اوج در يد ت نا اين به نه. كن ندي جمع از قيل كه مع مام و ب  كردن ت
 . باشد مطروحه موضوع

 از :باشالالالد طرفه دو خوشالالالايند احسالالالاس يك با گفتگو به دادن پايان 
 شدم خوشحال تان آشنايي از يا  شدم خوشحال شما با مصاحيت

 به تر سريع ديديد ميلي بي و خستگي از ناشي غيركالمي رفتارهاي اگر 
 . دهيد پايان گفتگو

 كنيد بندي جمع گفتيد آنچه از . 
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 داشت؟ خاطر به باید فردی میان ارتباط در را مواردی چه 

 شت شتن نظر در بدون و هم سر پ  بهترين. نكنيد صحيت مخاطب دا
 . بشنويد تا باشيد منتظر بعد و بگوييد كمي. است پنگي پينگ نوع گفتگو

 كنيد بيان واضح و نروش گوييد مي را چه آن . 

 سط زياد را كالمتان شيه يعني. ندهيد ب  و زياد سخن. نكنيد پردازي حا
 . برد مي سر را مخاطب حوصله جزئي

 كنيد برقرار هماهنگي صدايتان آهنگ و تن و گوييد مي آنچه بين . 

 كنيد حفظ گفتگو مراحل تمام در را چشمي تماس . 

 بگيريد نظر در را او احساس و گذاشته شنونده بجاي را خود . 

 ندهيد نصيحت و پند . 

 مثيت معنايي بار كه جمالتي و كلمات با كه باشالالالد اين بر تان سالالالعي 
 . باشيد داشته گفتگو ،دارند

نده مورد در موانعی چه       ند می گوی یان گفتگوی به توا  فردی م

 زند؟ب ضربه

 ظاهري رفتار بر زياد تأكيد  

 مقابل طرف به شپرداز فرصت ندادن و زدن حرف سريع 

 صدا تن مورد بي بردن باال  

 نامناسب آهنگ و لحن 
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 پيام ارائه در مناسب بندي زمان عدم 

 (معاشرت آداب و ادب )رعايت موقعيت با گفتار بودن متناسب نا 

 آن به پاسخ و بازخورد از استفاده در توانايي عدم 

 پيام نيودن روشن و بودن نارسا      

 (كردن برخورد سرد و )خشك گفتار در ابرازاحساس عدم 

 می ضربه فردی میان گفتگوی به شنونده مورد در موانعی چه       

 زند؟

 چشمي تماس عدم 

 نكردن گوش 

 انتقاد ال تحقير ال تمسخر 

 عجوالنه گيري نتيجه 

 داوري پيش و قاليي عقايد و تعصيات داشتن 

 گوينده پذيرش عدم 

 ندادن بازخورد 

 زند؟ می ضربه فردی یانم گفتگوی به محیطی موانع چه     

 آمد و رفت ال وصدا سر ال شلوغي 

 فيزيكي موانع 

 بدن وضعيت 
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 غیركالمی: ارتباط تعریف       

 تقريياً اما ندارد، وجود غيركالمي ارتياط تعريف روي بر كامل نظر اتفاق چه اگر 
 را مشالالالابهي يمحدوده متفاوت، هايواژه و كلمات وجود با ها،تعريف اين يهمه
 . كنندمي مشخص غيركالمي پيام براي

 ارتياطات نيز و فرهنگي ميان مياحث بزرگ محققان از يكي عنوان به هال ادوارد 
 از كه تعريفي. دارد غيركالمي ارتياط از شده شناخته اما ساده تعريفي غيركالمي،

 بدن و رد بدون كه ارتياطي :شالالالودمي خالصالالاله غيركالمي ارتياط خودِ در او نظر
 . گيردمي شكل تكلما كردن

 آنها ترينرايج از مورد چهار به جااين در كه دارند وجود هم ديگري هايتعريف اما
  .كنيممي اشاره

 هاله جرالد غيركالمي ارتياط تعريف (Gerald Halle) 

ياطات  ناي به غيركالمي، ارت عه مع تارهايي مطال عامل در كه اسالالالت رف يان ت  م
سان سيله به و كرده بروز كلمات از غير چيزي يپايه بر هاان  و مفاهيم ها،آن يو

 . شودمي بدل و رد هاآن ميان طرفين، ميان درك قابل هايپيام

 برلسون برنت غيركالمي ارتياط تعريف(Brant Burleson) 

 يا است؛ پيام يك ارسال آن هدف كه نمادين رفتار يا ژست، نمايش، از شكلي هر
 . كندمي منتقل را پيامي ناخواسته صورت به كهاين

 گرين جان غيركالمي ارتياط تعريف (John Greene) 
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 يجمله از كه دهيممي انجام گفتگو در كلمات بردن كار به از غير ما كه كاري هر
 ها،لياس وسالالايل، حتي و چشالالمي ارتياط ها،ژسالالت چهره، عالئم به توانمي هاآن

 . كنيممي هاستفاد هاآن از كه كرد اشاره جواهراتي و هاحلقه

 كناري دنيل غيركالمي ارتياط تعريف (Daniel Canary) 

 قرار اسالالالتفاده مورد ايده يك انتقال براي كه اختيار سالالالر از نمادين رفتار نوع هر
 . گيردمي

 جزئی ارتباطی های مهارت انواع

 فردی بین ارتباطی های مهارت. 1

 و افزايش. دارد اهميت بسالالاليار ديگران با روزمره ارتياط در ها مهارت اين پرورش
 دريافت و انتقال هاي مهارت تقويت از اسالالتفاده با فردي بين هاي مهارت تقويت

 به را زير نكات خود در ارتياطي مهارت اين افزايش براي. گيرد مي صالالالورت پيام
 ياري ديگران با آميز صلح و موثر ارتياط برقراري در را شما نكات اين. بگيريد كار
شيد خوبي شنوندة كنيد سعي بايد اول ةمرحل در. دهد مي  ميزان چه به اينكه. با

 مقابلتان طرف هاي گفته عميق درك به برسالالالانيد مخاطب به را خود پيام بتوانيد
شان اينكه براي. داريد نياز ستيد، مند عالقه ديگران هاي صحيت به دهيد ن  از ه
 . بپرسيد سوال آنها

ساني سمت به افراد سيت را آنها واقعي قةعال كه شوند مي جذب ك  برقراري به ن
. باشيد خوشرو و بزنيد ليخند ديگران با ارتياط در همواره كنيد سعي. بيينند ارتياط
 درك. است موثر ارتياط برقراري هاي روش موثرترين از ديگران با چشمي تماس
ستانه و عميق روابط به بودن آنها شنونده و مختلف هاي ديدگاه  زيادي كمك دو

شه. دكنن مي شيد منفعل و كنيد وجود ابراز ها جمع در همي  مي باعث كار اين. نيا
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 اي زمينه مورد در نيايد اليته. بدانند جذاب و اجتماعي فردي را شما ديگران شود
 . كنيد گويي گزافه نداريد اطالعات كه

 كاری ارتباط های مهارت. 2
سيار نقش كاري هاي مهارت يادگيري  توليدات كاركنان، اخالق بهيود در زيادي ب

ضايت و فروش افزايش باالتر، شتري ر سياري در. كند مي ايفا م  مديران مواقع ب
كت يالغي موفق هاي شالالالر هارت آموزش براي را م ياط هاي م  براي كاري ارت
 تمام كاري زمينة در كيفيت با ارتياط داشالتن براي. كنند مي هزينه خود كارمندان

 تقويت از كار اين براي. كنيد صالالالرف دخو مخاطب درك روي بر را خود انرژي
 . بيريد بهره كالمي غير و كالمي هاي مهارت

 نوشتاری ارتباطی های مهارت. ۳
 تر عميق خواننده براي را شالالما نوشالالتاري هاي پيام درك نوشالالتن، مهارت تقويت
شتري تاثير و كرده شتاري ارتياطات. گذارد مي او بر بي  ها،ايميل ها،نامه شامل نو

ش شته. شود مي هاپيامك و هاتياددا سيي شكل به بايد شما نو  و شود آغاز منا
سب اي مقدمه شته منا شد دا شتاري ارتياط كليد. با شخص نو ضوح و كردن م  و
ست پيام انتقال از هدف ستفاده مكالمه، لحن. ا ستور از ا سب زبان د  امالي و منا

 . ستنده موثر نوشتاري ارتياط يك در توجه قابل نكات از كلمات درست

 جویی حسن

ست شما مخاطب از مثيت ويژگي يك تاييد ساده، معني به جويي، حسن  اليته. ا

 افراد شخصيت ضعف از چاپلوسي. دارد اساسي تفاوتهاي چاپلوسي با جويي حسن
 منظور به كه شالالالودمي شالالالامل را دروغين تعريفِ يك عموماً و گيردمي نشالالالات

 باال نفس عزت از ناشي جويي سنح اما. شود مي انجام سود يك به يابيدست

https://www.ertegaa.com/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://www.ertegaa.com/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 به تعريف، اين لحظه آن در اينكه از فارغ) را موجود واقعيت يك واقع در و اسالالت
 رئيس از فردي وقتي مثال براي. كند مي ابراز (نه يا اسالالت گوينده شالالخص نفع

 چاپلوسالالي يك اين كند، مي ياد نزاكت با فردي عنوان به خود بددهن و بداخالق
 برخورد دليل هب رسالالتوران يك گارسالالون از وي كه هنگامي اما اسالالت، آشالالكار
 تر،ساده عيارت به. شود مي تلقي جويي حسن يك اين كند، مي تعريف مناسيش

 . دافرا مثيت هاي يويژگ تاييد و كردن لحاظ يعني جويي حسن

 كنیم؟ جویی حسن چگونه

 آشپزي مورد در جويي حسن مثال براي. است صداقت ،جويي حسن شرط اولين

 كنايه يك به اسالالالت، معروف فاميل در بد پخت دسالالالت داشالالالتن به كه فردي از

 كه وقتي بگيريد نظر در مثال براي. اسالالت موقعیت مورد، دومين. دارد شالالياهت

شغله مديري ست، شركت مختلف سائلم درگير پرم شي از شما ا  وقت اداره من
صه لطفا گويد مي مدير كه اي بحيوحه در حال. ايد گرفته  تا بفرماييد امرتونو خال

سم، كارهايم ادامه به من سن به شروع شما بر  آقاي كه: بگوييد و كرده جويي ح
 ! .هستيد متين و آرام بسيار فردي شما مدير

 و تيپ به شخصي مثال، براي. است جوییحسن مورد موضوع مورد، سومين

سيار خود لياس شتن نگه زييا و تميز در ديگر فردي و دهد مي اهميت ب  ماشين دا
 به جوييحسن هنگام در ما كه بود خواهد هوشمندانه چقدر. دارد دقت بسيار خود،

 حسالن در. نماييم اشالالاره گذاردمي بيشالالتري ارزش آن براي فرد خود كه مسالالائلي
 كه تلفني تماس يا و مجازي ارتياطات همچون شالالرايطي در صالالاًخصالالو جويي،

 تكرار دوبار يا يك را فرد نام نيسالالت، ارتياط در شالالما با مسالالتقيم طور به مخاطب
 هم موضالوع چهارمين. دهيد قرار اشالاره مورد را فرد نيك خصاللت سالپس نموده،
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 كنيد فرض مثال براي. است جويي حسن كننده تاييد كه است رويدادي به اشاره
سه يك از بعد سن خود همكار از شما كاري، موفق جل  شما كنيد: مي جويي ح

 . هستيد ايحرفه و مسلط بسيار متقاعدسازي، و مطلب ارائه در واقعا

 تا است بيشتر مراتب به شارزش خانواده افراد از جويي حسن آخر، نكته عنوان به

 . غرييه افراد از جوييحسن
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 ششم فصل

 روان متسال و ورزش

 بلكه ،دارد تاثير بيماريها از بسياري تشديد و بروز در تنها نه رواني و روحي عوامل
 بيماريهاجنيه از بسياري. است بيماران درمان روند در گذار تاثير عوامل مهمترين از

 يا استرس يك با اما باشد پنهان ديابت دچار سالها فردي است ممكن. دارند رواني
 و روحي مشكالت ديگر سوي از. شود آشكار و تشديد وي بتديا ،روحي مشكل
 بيماريهايي زمينه در خصوص به ،بيماريهادارد اكثر درمان در شگرفي تاثير رواني
 باعث تواند مي رواني مشكالت حقيقت در. دارند رواني منشاء كه اس ام مثل

 سيستم خود وبهن به كه شود بيماران اين در افسردگي ايجاد يا و بيماري سير تشديد
 خواهد آنان درماني روند در اختالل باعث و دهد مي قرار تاثير تحت را بدن ايمني

 قرار رواني و روحي فشارهاي تاثير تحت بيماريهاكه به ميتال افراد همچنين. شد
 درمان با مستقيم تاثير رواني فشارهاي و استرس بروز اين حالت هر در ،دارند

 . بيماريهادارد
 واقعيت، به پاسخي كه است دياليزي بيمارن در رواني شكايت ترينشايع يافسردگ 

 و تصور پايدار، افسرده خلق شامل آن تظاهرات. است موهوم فقداني يا ترس
 رواني مشكل مهمترين افسردگي. است نااميدي احساس و خود از ضعيف نگرشي

 قطع يا شيخودك به منجر تواندمي درمان يا شناسايي عدم صورت در كه است
 . شود دياليز
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 ورزش از پس اضطراب كاهش
 به اعتماد عدم نگراني، با كه است همراه منفي فكر يك شدن  پديدار با اضطراب،

 از كه است فرد هاي خواسته بخاطر معموالً اضطراب. يابد مي نمود دلهره و نفس
 يا نيستند شدن برآورده قابل كه هايي خواسته برابر در يا هستند فراتر موجود منابع
. آيند مي بوجود آيد، نمي فراهم خود به خود آنها، با متناسب هاي پاسخ اينكه

 برابر در پوست مقاومت خون، فشار قلب، ضربان مانند جسمي شواهد با اضطراب
 تر مشخص موقعيتي اضطراب. است همراه عضالت، انقياض و الكتريسيته جريان

 لحاظ از نوع دو اين اگرچه،. است صبخصو لحظه يك در فرد اضطراب و بوده
 . دهند مي نشان چشمگيري همپوشاني اما هستند، متمايز رواني

 هم و شديد ورزش هم. است مرتيط اضطراب كاهش با داري معني بطور ورزش
 . است متوسط تا كم از كاهش مقادير. دهد مي كاهش را اضطراب ممتد، ورزش
 ،اضطراب بيماري در  است بهتر ماتمپروبا مانند، هايي مسكن به نسيت ورزش

 اضطراب تزريق ،درماني گروه يوگا، )مانند اضطراب درمانهاي ساير و ورزش بين
 درمانهاي تمامي به نسيت ورزش شايد. دارد وجود داري معني تفاوت تيشن( ومدي

 درمانها، ساير اندازه به تواند مي هوازي ورزش اينكه. باشد دشته ارجحيت شده، ذكر
 - ديگري)قليي مزاياي داراي ورزش زيرا است، توجه درخور باشد، داشته يرتأث

 . هست نيز  وزن( كاهش و عضالني عروقي،
 غير مضطرب/ ناسالم، سالم/ زن، مرد/ از اعم افراد تمام براي اضطراب كاهش

 . خورد مي چشم به سالخورده / جوان و بيمار، / سالم مضطرب،
 بيمار چند از متشكل گروه يك در استقامتي، ظممن دويدن اي هفته ده دورة يك

 داري معني بطور اضطراب كلينيكي كاهش با شديد، تا متوسط اضطراب  به ميتال
 با اي، هفته ۱0 برنامة يك انتهاي در ورزش بدليل اضطراب كاهش. است مرتيط

 . است مقايسه قابل )كلوميپرامين( دارويي درمان تأثير
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 اضطراب از كه افرادي پس. يابد مي افزايش الكتات، لا دي تزريق از پس اضطراب
 افزايش باعث ورزش زيرا كنند، اجتناب شديد ورزش از بايستي بردند مي رنج

 . شود مي اضطراب افزايش باعث و شده خون الكتات
 كاهش. است ديگران از بيش دارند شديد اضطراب كه افرادي در اضطراب كاهش

 و مطالعه مورد افراد اوليه اضطراب مقادير به است ممكن اندازه لحاظ از اضطراب
 وشديدا بيمار درافراد. باشد داشته بستگي ورزش از قيل آنها جسمي اوليه شرايط

 . است انتظار مورد تاثيربيشتري مضطرب
 ،)هندبال هوازي غير ورزش مقابل در سواري( دوچرخه شنا، )دويدن، هوازي ورزش
 . دهد مي نشان اضطراب كاهش در را بيشتري تاثير ورزش (كشتي

 به تأثير اين. يابد مي كاهش مقاومتي تمرين دقيقه ۲0 از پس موقعيتي، اضطراب
 . دارد بستگي ورزش شدت

 تأثير باشد، هفته ۱5 ترجيحاً  و هفته ۱0 حداقل هوازي ورزش طول كه هنگامي 
 ورزش از پس فاصله بال تقريياً  اضطراب، كاهش. است بيشتر ،اضطراب كاهنده

 70 شدت با دقيقه ۲0 حداقل بايستي. يابد مي ادامه ساعت 6 تا 4 و شود مي  آغاز
 . كرد ورزش درصد 80 تا

 سالمت ،كفايت احساس اجتماعي، روابط حواس، شدن ورزش،پرت از فرد توقع
 توسط اضطراب كاهش علل جمله از بدن دماي و ها آندورفين عروقي، -قليي

 . هستند ورزش
 . دهد كاهش را اضطراب تواند مي سيك ائيراهپيم حتي

 آزاد سنگين، مقاومتي ورزش و مدت طوالني هوازي ورزش از پس ،ها اندورفين
 . شوند مي
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 ورزش افسردگی آثارضد
. هستند همراه افسردگي دار( )معني كاهش با ممتد ورزش هم و شديد ورزش هم

 مي كاهش را افسردگي ريلكسيشن، از بيشتر ورزش. است تأثيرمتوسط عمومااين
 . دارد درماني روان با مشابهي تأثير ورزش. دهد
. خورد مي چشم به سنين تمام در مردان و زنان براي ورزش، افسردگي ضد آثار

 نسيت هستند برخودار كمتري جسمي سالمت از يا تر افسرده ابتدا در كه افرادي
 سطح با آثارورزش ييعن. شود مي عايدشان بيشتري نفع ورزش از افرادسالم، به

 . هستند مرتيط افسردگي كلينيكي
 با هورمون دو اين)سازد مي متأثر را نفرين اپي ونور سروتونين ترشح ورزش

 بروز احتمال ورزش، كه ندارد وجود شاهدي هيچ. هستند( مرتيط افسردگي
 با ورزش تأثير. است مقدم افسردگي تغييرات بر ورزش. دهد افزايش را افسردگي

 . است مقايسه قابل گيرند، مي را سروتونين مجدد جلوجذب كه نهاييدرما
 طوالني هفته 9 از ورزشي تمرين برنامه (۱) :كه هنگامي دارد تأثيربيشتري ورزش

 يك در نه و آزمايشگاه در ورزش (۲). باشد بيشتري جلسات تعداد شامل و بوده تر
 براي كه كنيد توجه. باشد مقاومتي يا هوازي ورزش (۳). شود انجام درماني مركز

 دهد مي نشان كه دارد وجود آشكارتري شواهد اضطراب، با مقايسه در افسردگي
 همزمان ورزش افسردگي ضد تأثير. است مؤثر افسردگي كاهش در مقاومتي تمرين

 . ماند مي باقي نيز ورزشي برنامه خاتمه از بعد و شود مي آغاز ورزش جلسه اولين با
 اين. دهند مي تاثير تحت را سروتونيني  اعصاب عمدتا،گيضدافسرد داروهاي
 سر مدت طوالني كاهش. شوند مي نرون توسط سروتونين بازجذب مانع داروها،
 است، مرتيط آنها خستگي احساس با افسرده، بيماران عصيي سيستم در تونين
 . است مشكل آنها براي رختخواب از شدن بلند همين براي



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 134

 به دسترسي ميزان ورزش،. يابند مي تغيير ورزش وسيلهب سروتونيني، اعصاب
 ورزش هم. دهند مي كاهش را اثر كم ولي عميق خواب و افزايش را سروتونين

. دارد ارتياط خواب زمان كل و مؤثر خواب افزايش با ممتد، ورزش هم و سنگين
 . ددهن افزايش بيداري، در ورزش با را سروتونين سطح توانند مي افسرده بيماران

 هاي متابوليت كاهش. است مرتيط مغز در نفرين نوراپي ساخت كاهش با افسردگي
 ادراري هاي متابوليت. است گرديده مشاهده افسرده بيماران ادرار در نفرين نوراپي
 در نفرين نوراپي سازي آزاد. يابند مي افزايش سنگين ورزش از پس نفرين نوراپي
 . يابد مي افزايش سنگين ورزش

 تحمل افزایش و ورزش
 اين. باشد داشته نقش پرطاقت شخصيت گيري شكل در است ممكن ورزش

 مقاومت آنها برابر در يا داده شكل تغيير را زا تنش هاي پديده تواند، مي شخصيت
 ورزش كه است اين بر اعتقاد افراد طاقت رفتن باال در ورزش تأثير به توجه با. كند
 برابر در مقاومت افزايش طريق از بيماري، از شكايت كاهش به منجر تواند مي

 . شود زندگي زاي استرس هاي پديده
 به كمتري رواني پاسخ داري معني بطور هستند، سالم هوازي لحاظ از كه افرادي
 پس را زا استرس   عوامل به پذيري واكنش كاهش تحقيقات اكثر. دارند استرس

 ،درصد 70 شدت با سواري هدوچرخ دقيقه 40 با. اند داده نشان شديد ورزش از
 مي كاهش زا، استرس عوامل معرض در گرفتن قرار از پس خون فشار ميانگين

 . يابند
 برخوردي خوش گمي، در سر خستگي، اضطراب،خشم، افسردگي، مانند، مفاهيمي

 ،(منفي و )مثيت روحيه كلمه. شوند مي بندي طيقه روحيه عنوان تحت شادي و
 يكديگر بجاي ورزش، تأثير ارزيابي هنگام اغلب "تيسالم" و "رواني برتري"

 . شوند مي استفاده
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 كاهش و مثيت روحيه بهيود با ورزش مسن، افراد در. كند مي بهتر را روحيه ورزش،
 از پس جوانتر افراد در نشاط و شور افزايش با مطلب اين. است مرتيط منفي روحيه
 ديگران، با مقايسه در كنند مي شورز كه تر مسن افراد. است سازگار هوازي، ورزش

 از پس ،سال 65 زير افراد. است بهتر شان روحيه كنند، مي كار يوگا كه كساني يا
 براي تأثير اين. دهند مي نشان مثيت روحيه در را مداومي اما كم افزايش ورزش،

 . دارد را مقدار بيشترين سال، 40 باالي  افراد و زنان
 وجود مثيت روحيه و ورزش شدت بين موقت تمالياح رابطه يك آيد مي نظر به

 ثانيه ۲0 در كه است مقداري از بيش ورزش از پس دقيقه 5 در مثيت تأثير. دارد
 محيط و فرد توسط هدف شناخت و تشخيص. شود مي ديده سنگين ورزش پاياني
 . است گذار تأثير واكنشها روي بر ورزش، انجام

  روانی سالمتورزش و 
 . دارد را رواني سالمت ارتقاء توان هوازي، ورزش توسطم تا كم ميزان

 خودباوری و ورزش
 كليدي شاخص يك زيرا ،دارد رواني سالمت با اي مالحظه قابل ارتياط باوري خود

 هاي كننده بيني پيش بهترين از يكي. است فرد هاي وخواسته ذهني ثيات از
 انعطاف ،مثيت اجتماعي جايگاه زندگي، از رضايت با باوري خود. هست هم سالمت
 . است مرتيط ،موفق رفتارهاي و استرس به نسيت پذيري

 دار معني بطور اي هفته ۱6 هوازي ورزش دورة يك از پس افسرده شديداً افراد
 دارونما، اثر با را خودباوري است ممكن شودورزش مي بيشتر شان خودباوري نمرات
 . بخشد بهيود
 بويژه ورزش. است بيشتر سالم كودكان برابر در لمعلو كودكان براي ورزش تأثير
 تأثيرات اين وجود با. است مؤثر دارند، كمي خودباوري ابتدا از كه كودكاني براي
 به نسيت هوازي آمادگي. شود مي مشاهده سني طيقات تمام در باوري خود مثيت
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 ،تر مسن افراد براي. دارد كودكان خودباوري روي بيشتري تاثير فعاليتها ساير
 تر، سنگين ورزشهاي. دارند بهتري تاثير مدت كوتاه در زدن ووزنه هوازي ورزش

 از تر طوالني ورزشي هاي برنامه. دارند بيشتري تأثير ،معلول پسرهاي يادگيري در
 بيشتري تغييرات ايجاد به منجر كمتر، يا اي هفته 8 هاي برنامه به نسيت هفته ۱۲
 . شوند مي باوري خود در

 در يا باشد سالمت جسمي لحاظ از بدن كه نيست الزم ،خودباوري افزايش براي
 افزايش علل ،فردي كنترل و عمل آزادي. آيد حاصل پيشرفتي بدني سالمت

 . هستند ،خودباوري

 تفكر و ورزش
 افزايش را ،دوپامين و نفرين اپي نور سطح ،مغزي خون جريان تواند مي ورزش

 تغييرات اين از برخي. شود مغز دائمي ساختاري تغييرات به منجر است ممكن و داده
 و سازند متأثر را مغز به اكسيژن رساندن توانند مي ،هستند مرتيط ورزش با كه

 . كنند ايفاء نقش حافظه بهيود در است ممكن ديگر برخي
 و هوش آزمون واكنش، سرعت ارزيابي ،حافظه ارزيابي نظير كارهايي طول در

 . كند مي ايجاد تفكر در  را داري معني بهيود ورزش ،گاهيدانش امتحانات
 همچنين. دهد مي نشان ممتد ورزش به نسيت را كمتري تأثير سنگين، ورزش
 بيشتري تأثير با سنگين ورزش باشند، ورزش گروه در نفر ۲0 از بيش كه وقتي
 أثيرت به منجر ممتد ورزش باشند، گروه در نفر ده از كمتر وقتي و است، همراه

 مي قرار تاثير تحت مسن افراد از بيشتر جوانها ممتد ورزش در. شود مي بيشتري
 . گيرند

 بر ورزش تاثير مسيرهاي جمله از رواني سالمت و مغزي،انگيزش خون جريان
 تفكرمي تضعيف به منجر هيپوكسي و مغزي خون جريان در اختالل. هستند تفكر
 مثيت تأثير تفكر روي لذا كنند، مي ككم مغز به اكسيژن رساندن در ورزش. شوند



 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 137 

 نوروترانسيمترها، ساخت كاهش )مانند سن رفتن باال از ناشي تغييرات ،ورزش. دارد
 ورزش. كند مي تعديل را (مركزي عصيي سيستم تخريب و نورونها شكل تغيير

 بيماريهاي. دارد ارتياط مغز در اطالعات كردن فرايند عمل بهيود با منظم هوازي
 پديده باعث همگي )كه باال خون فشار ،انسولين به وابسته ديابت ،عروق و قلب

 اين كنترل ،ورزش نقش. كنند تضعيف را تفكر است شوند(ممكن مي سالخوردگي
 . تفكراست پسرفت بر تأثيرشان دادن كاهش سرانجام و بيماريها

. كنيد بررسي را عضالني انقياض و جمع را پا پنجه. كنيد نگاه خودتان پاهاي به. ۱
 سپس. كنيد تكرار را كار اين ديگر يكيار و برگردانيد اوليه بحالت را پا پنجه سپس
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت

 و پاها در را عضالني انقياض سپس و بيريد صورت بطرف باال، بطرف را پاها. ۲
 اول بحالت سپس و داريد نگه وضع همان در را آن و نموده اهدهمش عضالت

 و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس كنيد تكرار دوباره آنرا و برگردانده
 . دهيد انيساط را عضالت

. دهيد فشار زمين كف روي را آنها بريد، مي فرو شن در را ها پاشنه كه همانندي. ۳
 بحالت سپس. كنيد بررسي را ران پشت انقياض و تهداش نگه وضع آن در را انها

 بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار ديگر يكيار را تمرين و برگردانده اوليه
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را

 داشته نگه آنرا كنيم، مي بلند ماليمت به را پا ساق و كنيم مي منقيض را ران. 4
 پاي با سپس گردانيم برمي اوليه بحالت آنرا سپس. يمكن مي بررسي را انقياض و

. كنيم مي تكرار پا دو هر با را عمل اين دوباره كنيم، مي تكرار را تمرين اين چپ
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس
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 آنرا. دكني بلند زمين از كمي ماليم خيلي آنرا سپس و كنيد منقيض را نشيمنگاه. 5
 بحالت سپس. دهيد قرار توجه مورد آنرا انقياض و داشته نگه وضعيت بهمين مدتي
 را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار دوباره را تمرين. گردانيم برمي اوليه
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل

 پسس. داريد نگه انقياض حال در مدتي آنرا و كرده منقيض را شكم عضالت. 6
 تكرار دوباره را تمرين و برگردانده اوليه بحالت بعد. كنيد بررسي را انقياض وضعيت

 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد

 پائيني قسمت سپس بكشيد( عميق نفس)بيريد، داخل بطرف را شكم عضالت. 7
 معده به وارده فشار تا داشته نگه التح بهمان آنرا و بخوابانيد زمين روي را پشت

 دوباره را عمل. برگردانيد اوليه بحالت بعد. كنيد احساس را پشت پائيني قسمت و
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار

 ملع اين. دهيد بيرون آنرا سپس و داشته نگه سينه در آنرا و بكشيد عميق نفس. 8
 آرام خيلي و داده بيرون آرام بحالت را هوا كه باشيد داشته توجه بايد. كنيد تكرار را

 را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. برگردانيد اوليه بحالت
 . دهيد انيساط

 آنرا و كرده جمع محكم را مشت دو هر و داده قرار بدنتان كنار را بازوهايتان. 9
 اوليه بحالت بعد و كرده بررسي را انقياض حالت سپس. داريد نگه حالت بهمين

 شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار ديگر يكيار را عمل. برگردانيد
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده

 محكم همينطور را انها و كنيد خم را آرنج ها شانه بطرف دستها باالبردن با. ۱0
 اول بحالت سس. كنيد بررسي را بازو عضالت كشش و ريددا نگه انقياض بحالت

 كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار دوباره را عمل و برگردانده
 . دهيد انيساط را عضالت و
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 قسمت عضالت و بخوابانيد زمين روي را بازوها باشد، باال دست كف كه طوري. ۱۱
. كنيد بررسي را مربوطه عضالت انقياض لتحا. دهيد فشار زمين روي را بازو عقب

 سپس. كنيد تكرار را تمرين برگردانده، اوليه بحالت سپس و كرده منقيض آنرا
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت

 و داريد نگه باال ممكن جاي تا آنرا وسپس كنيد بلند كمي نخست را ها شانه. ۱۲
 اوليه بحالت سپس و كنيد بررسي را انقياض وضعيت. يدبمان وضع همان در

 كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار دوباره را عمل و برگردانيد
 . دهيد انيساط را عضالت و

 كنيد توجه را گردن پشت انقياضي وضعيت و بكشيد عقب به ماليمت به را سر. ۱۳
 ديگر يكيار را عمل. برگردانيد اوليه بحالت سپس و داريد نگه وضع همان در آنرا و

 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار

 و داشته نگه وضعيت همان در و كنيد خم سينه بطرف ماليمت به را سر. ۱4
 اريكي را عمل و برگردانده اوليه بحالت بعد. دهيد قرار توجه مورد را گردن انقياض

 انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. دهيد انجام ديگر
 . دهيد

 بحالت حاال. داريد نگه وضع همان در آنرا و داده فشار دهان سقف به را زبانتان. ۱5
 شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار دوباره را عمل و برگردانده اوليه
 . دهيد يساطان را عضالت و كرده

 انقياضي وضعيت و داشته نگه بسته كامال را آنها و بينديد محكم را چشمهايتان. ۱6
 كه باشيد داشته توجه و برگردانيد اوليه بحالت سپس. دهيد قرار توجه مورد را

 دوباره را عمل سپس. باشد بسته ماليمت با انقياضي حالت به توجه از پس چشمها
 . دهيد انيساط را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد تكرار
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 آنرا سپس دهيد قرار توجه مورد را آن وضعيت و داده چروك را تان پيشاني. ۱7
 تكرار را عمل. برگردانيد اوليه بحالت بعد و داشته نگه حال بهمان كمي مدت براي
 دهيد اطانيس را عضالت و كرده شل را بدن تمام ثانيه ۳0 بمدت سپس. كنيد

 است ورزش افسردگی داروی
 كه گرفت نتيجه توان مي ورزش، پيرامون شده انجام هاي پژوهش تمامي بنابر

 . دارد متوسطي تاثير افسردگي درمان بر ورزش

 افسردگی مرسوم های درمان با ورزش تاثیر ی مقایسه
 به دگيافسر بر ورزش تاثير كه دارند اذعان باره اين در ها پژوهش تمامي امروزه 

 ورزش اگر كه آن جالب. است افسردگي ضد داروهاي و درماني روان ي اندازه
 ماه چهار مدت به و عدد پنج و هشتاد تا هفتاد بين قلب ضربان حداكثر با هوازي
 افسردگي( ضد داروهاي مصرف با مقايسه )در افسردگي عود احتمال شود، انجام
 يك تا اگر و شود مي تر بيش يرشتاث شود، انجام گروهي ورزش اگر و است كمتر
 . برسد هم نصف از كمتر به حتي شايد عود احتمال يابد، ادامه سال

 باشد؟ باید چقدر ورزش حجم
 سه كم دست بايد دارد، نياز بااليي انرژي به كه هوازي ورزش ها پژوهش بنابر
 و بكشد طول دقيقه پنج و چهل تا سي بين جلسه هر در و شود انجام هفته در روز

 كاهش درصد پنجاه ميزان به را افسردگي هاي نشانه تا يابد ادامه هفته دوازده
 . دهد

 كند ورزش افسرده بیمار كه كنیم كاری باید
 خستگي، مانند افسردگي عالئم. است دشوار افسرده افراد براي كردن ورزش منظم

 زشور ي انگيزه خوابي بي و حوصلگي بي و ميلي بي نفس، عزت كاهش كالفگي،
 شديد اضطراب داشتن وجود با افسرده بيماران. دهد مي قرار تاثير تحت را كردن
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 رو اين از. كنند ورزش نخواهند وجه هيچ به است ممكن ضعيف، بدني آمادگي و
 كاهش را خود افسردگي روش، اين با توانند مي كنند باور كه كنيم كاري بايد

 ي اوليه هاي نشانه برخي كردن فروكش از پس اگر حتي صورت اين در. دهند
 قطعي درمان به هم باز كنند، تجربه هم را آن عود ي نشانه چندين بيماري، اين
 . است طييعي افسردگي در عود و فروكش زيرا رسند، مي
 اشاره موثرند، بسيار كه هايي ورزش ي درباره كليدي ي نكته هفت به ادامه در

 شد: خواهد

 دوست. دهيد انجام داريد، دوست ربيشت كه را ورزشي هر :كنید ورزش .۱

 بگوييد خود به. نيست نكردن ورزش براي خوبي دليل ورزش، نداشتن

 . شويد مي خوب حتما كه

 اين. بخريد خوب ورزشي كفش جفت يك :نشوید غافل پاهایتان از .۲

 . است گذاري سرمايه نيست، هزينه كار

 يد؛كن ورزش مناسب وقتي در روز هر :بدانید غنیمت را خود وقت .۳

 افراد. بپرهيزيد كار اين از خواب از پيش يا خالي يا پر كامال ي معده با اما

. آورد مي خوابي بي خواب، از پيش ورزش و دچارند خوابي كم به افسرده

 . كنيد ورزش آفتاب نور زير روزها است بهتر سيب همين به

 هواي. كنيد آسان خود براي را ورزش :بردارید راه سر از را موانع .4

 سر از براي. شود كار اين از مانع نيايد غيره و خستگي كاري، درگيري د،ب

 . كنيد مشورت مشكالت اين برداشتن راه
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 كار اين از كنند، نمي ورزش تنها كه كساني :كنید پیدا همراه یک .5

 نيز ديگري منافع نيودن تنها. دهند مي ادامه آن به و برند مي لذت بيشتر

 . دارد

 را ها شكست و بگيريد جشن را هايتان قيتموف :كنید فكر مثبت .6

 نااميد كنيد، ورزش نتوانستيد جلسه يك اگر. بدانيد آموختن براي فرصتي

 . نشويد

 لذت به را دقيقه چند ورزش جلسه هر از پس :ببرید لذت لحظات از .7

 . دهيد اختصاص خود احساسات از ستايش و

 ممكن ضعيف، بدني يآمادگ و شديد اضطراب داشتن وجود با افسرده بيماران

 كنند باور كه كنيم كاري بايد رو اين از. كنند ورزش نخواهند وجه هيچ به است

 . دهند كاهش را خود افسردگي روش، اين با توانند مي
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 هفتم فصل

 روان سالمت و تغذیه

 آن مراحل از يكي كه دارد مختلفي مراحل كهنسالالالي تا تولد بدو از انسالالان رشالالد
 نيازمند و بوده دارا را خود خاص ويژگيهاي سالمندي دوره. است سالمندي مرحله
شد مي ويژه توجه  مهمترين از يكي سالمندي دوره در زندگي كيفيت بردن باال. با

 سالمندي دوره در سالمتي ابعاد از يكي. كشورهاست همه در سالمت نظام اهداف
 آن ابعاد نمهمتري از يكي كه دارد متعددي ابعاد خود كه اسالالت جسالالمي سالالالمت
 نيازمند خود خاص شرايط و ويژگيها بواسطه سالمندي دوره. است تغذيه سالمت

 . باشد مي فرد غذايي رژيم و تغذيه به توجه

 غذايي مواد مصالالرف ميزان عضالالالني تحرك كاهش علت به سالالالمندي دوره در
 با همچنين. دارند غذا به كمتري اشالالتهاي معموال سالالالمند افراد و يابد مي كاهش
ضالني توده سن، افزايش صرف يابد،مي كاهش بدن ساز و سوخت و ع  غذا م

شتر را تغذيه سوء احتمال كه شودمي ايجاد بدن در تغييراتي و شودمي كمتر  بي
 يا ايد مي بوجود دوره اين در مزمن بيماريهاي از بسالالياري ديگر سالالوي از. كندمي

 اين تا كند مي مكك صالالالحيح تغذيه به توجه كه باشالالالد مي خاص توجه نيازمند
 با. . . و قليي بيماريهاي باال، چربي ديابت، خون، فشار. شوند كنترل بهتر بيماريها
 و مشالالكالت و شالالد خواهند مديريت بخوبي خود مخصالالوص غذايي رژيم رعايت

 . دارند همراه به سالمند فرد براي را كمتري عوارض

 طرز به بدني فعاليت يراز. كند مي افت بدن متابوليسالالم ميزان سالالن، افزايش با

 . دياب مي كاهش چشمگيري
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 Resting)اسالالالتراحت حالت در متابوليسالالالم ميزان كاهش در نيز كمي افت

Metabolic Rate)   دهد مي رخ . 

  (Resting Metabolic Rate) اسالالتراحت حالت در متابوليسالالم كاهش

 با كه بوده (Lean body mass) بدن چربي بدون بافت كاهش حاصالالالل

  . آيد مي پديد سن افزايش

 در بدن توانايي كاهش دليل به اسالالتراحت حالت در متابوليسالالم افت از مقداري

 .است انرژي توليد

ضالني نرم بافت توده كاهش  توده كاهش و سالگي 40 تا ۳0 حدود سنين از ع

 . شود مي آغاز سالگي 75 حدود از بيچر

ضالني توده كاهش ست تر شايع مردان در ويژه به ع ست ممكن و ا  كاهش با ا

 ساليب و يابد مي افزايش تنه در چربي تجمع سالن افزايش با. نكند تظاهر وزن

 سالالن، افزايش با .شالالود  مي متابوليك و عروقي قليي بيماريهاي خطر افزايش

 در حالت اين كه يابد مي افزايش (Waist-to-hip) باسالالن به كمر نسالاليت

 . است بيشتر سيگاري افراد

شان ساله 69 تا 55 سنين ادافر در شده انجام مطالعات ست داده ن  اين كه ا

 هاي ماريبي از ناشي مير و مرگ خصوصا مير و مرگ افزايش با نسيت افزايش

 . است مرتيط كرونر عروق

سترول و آليومين اهشك  سالمندي دوران مير و مرگ هاي شاخص از سرم، كل
ستند ستقي ارتياط سرم در فاكتور دو اين سطح كاهش زيرا ه  كم دريافت با مم

 مثل گردش در هاي سيتوكين سطح افزايش به پاسخ در و داشته انرژيروتئين پ

 . باشد مي ۱-اينترلوكين يا تومورنكروسيس a3 فاكتور
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 . دارد ارتياط آن متعاقب مرگ با شدت به gr/dl ۳ از كمتر آليومين سرمي سطح

ست حياتي ها چربي نقش سالمندان در  توليد در موثر عامل عنوان به چربي. ا

ستگي برابر در كننده محافظت و غذايي كم و قحطي زمان در انرژي  لگن شك

 نقش (Termoregulation) بدن گرمايي تعادل حفظ در و كند مي عمل

  .دارد

 پیامدهای با همراه سوون به مربوط فیزیولوژیكی غییراتت جدول

 آنها ای تغذیه بالقوه

ستم  يا سي

 عضو
 شده حاصل پيامد تغيير

 بدن ءاجزا

 چربي افزايش

 بالالالدن آب كالالالاهالالالش
يون هيالالدراتالالاسالالال  در )د

 است( شايع سالمندي

 پايه متابوليسم كاهش

يش فزا يره ا خ لول داروهالالاي ذ ح  در م

 طوالني عمر نيمه با چربي

 آب در محلول داروهاي غلظت افزايش

  

تگالالاه  دسالالال

 گوارش

 معده ترشحات كاهش

 معده حركات كاهش

يت كاهش عال  آنزيم ف

 الكتاز

B سيدفوليك جذب كاهش  ويتامين و ا

۱۲ 

 ويتامينها امالح، فراهمي زيسالالت كاهش
 وپروتئين

 آن هاي فراورده و شير مصرف از پرهيز

فت كاهش با همراه يا تامين در  وDوي
 كلسيم
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 كيد

 و كيالالد انالالدازه كالالاهش
 آن خون جريان

يت كاهش عال  آنزيم ف

 كننالده متالابوليزه هالاي

 داروها

 آليومين سنتز سرعت كاهش

 يا و داروها متابوليسالالم در تاخير كاهش

 آنها اسيد متابوليسم

 ايمني
 سالالاللول عملكرد كاهش

 T هاي

 آلرژي

 عفونت به مقاومت كاهش

 ادراكي عملكردهاي كاهش مغزي آتروفي ورولوژيك

 كليه
 مالالاليالالالزان كالالالاهالالالش

 گلومرولي فيلتراسيون
 داروها و ها متابوليت كليوي دفع كاهش

 حسالالالالالالي

 ادراكي

 پرزهاي و جوانه كاهش

 چشايي

 عصيي هاي هشپايانهكا

 بويايي

 تشالالخيص چشالالايي،كاهش آسالالتانه تغيير
 از اسالالتفاده وشالاليرين،افزايش شالالور مزه

 حس آسالالالتالالانالاله تغيير قنالالد، و نمالالك
 دريافت كاهش سيب ذائقه بويايي،كاهش

 . شود مي موادغذايي كم

 شكستگي افزايش استخوان تراكم كاهش اسكلتي
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 سالمندی دوره در غذایی اصلی گروههای

 غالت و نان

 انرژي تأمين منابع ترين ارزان و ترين مهم از يكي جزء توان مي را غالت و نان
ست  اين شود مي تأمين آن طريق از بدن موردنياز انرژي از نيمي از بيش كه دان

صرف گروه اين در. دارند نيز فراواني خواص انرژي، تأمين بر عالوه مواد  ها نان م
  .باشد مي آن گرفته سيوس انواع از بهتر دار سيوس غالت و

 گروه اين غذايي منابع. شالالود مصالالرف بايد گروه اين از واحد ۱۱-6 روز طول در

  .است غالت و رشته ماكاروني، برنج، ها، نان انواع شامل

 سبزی و میوه

سيار تنوع از گروه اين  هاست سيزي و ميوه انواع شامل و است برخوردار زيادي ب
 مي چشالالم به آن در نيز فراواني هاي خاصالاليت ارندد زيادي تنوع كه طور همان و

 مي خارج را بدن سموم زيرا گويند مي بدن جاروي گروه اين به اصطالح در خورد
ند حد ۲-4 روز طول در ها ميوه گروه از. ك حد ۳-5 ها سالالاليزي گروه از و وا  وا

  .است موردنياز

 پروتئین

 باشالالد مي مغزها و حيوبات مرغ، تخم حيوبات، گوشالالت، انواع شالالامل گروه اين
صيه شت جاي به سالمندان شود مي تو شتر قرمز گو شت از بي  ماهي و مرغ گو
ستفاده سترول و چربي ميزان كه كنند ا -۳ پروتئيني مواد گروه از. دارد كمتري كل

  .است موردنياز واحد ۲
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 لبنیات

ست، شير، شامل گروه اين ست پنير و كشك دوغ، ما شار لينيات. ا سيم از سر  كل
ست صرف كه ا شگيري سيب آن كافي م ستخوان پوكي از پي صرف. شود مي ا  م

 واحد ۲-۳ لينيات گروه از. اسالالت آن پرچرب انواع از تر مناسالالب چرب كم لينيات
ست موردنياز  شكر، و قند چربي، غذايي مواد گروه از سالمندان شود مي توصيه. ا

  .شود استفاده غذايي رژيم در محدود صورت به نمك

 مایعات و آب

 تشنگي احساس سالمند و ايجادشده اختالل بدن تشنگي مركز در سن افزايش اب
ست بهتر رو اين از كرد نخواهد صرف مايعات و آب ليوان 8-6 روزانه ا  و كرده م

  .نمانند شدن تشنه منتظر

 سالمندان تغذیه در موثر عوامل

الت از بدن اي تغذيه نيازهاي تغيير دليل به دوران اين در تغذيه به توجه ال  به اهمي

 و بیماریها داروها، از متاثر مغذي مواد به سالمندان نياز. است برخوردار سزايي

سالي دوران بیولوژیكی های پدیده  با مختلف افراد در و بوده سالمندي و ميان

 . است متفاوت يكديگر

 است حجم كم و ساده غذاهاي تهيه ،سنين اين براي اي تغذيه توصيه مهمترين
مامي كه شالالالكلي به يازهاي ت  حال عين در و گردد تامين مغذي مواد به فرد ن

 از روزانه غذايي برنامه در غذا نوع انتخاب. باشالالد او مصالالرف فرهنگ با متناسالالب
صي اهميت ست برخوردار خا سي نكته. ا سا صرف سالمندان، غذايي برنامه در ا  م
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 كاهش چرب، كم ولينيات شالالالير )مانند كلسالالالترول كم و چربي كم غذايي مواد
 . است فيير پر و نمك كم ،(. . . .و خامه كره، روغن، مصرف

 سالمندان خاص ای تغذیه نیازهای

 از پيشگيري براي آب "ترجيحا مایعات ليوان 6-8 روزانه مصرف مسن درافراد 

الالدن آبي وكم وستيي ال اله ب ال الرا كنيد، توصي ال ال  واقعي نياز  عليرغم مسن افراد زي
 آبي كم مستعد بيشتر دليل همين به و كنند يم تشنگي احساس كمتر مايعات به

 . هستند ييوست و بدن

 متابوليسالالالمي نياز علت همين به يابد مي كاهش انرژی به نياز سالالالن افزايش با

 كمتري بدني فعاليت مسن افراد. است سني سايرگروههاي از كمتر انرژي به بدن
. هسالالتند نشالالانوز نگهداشالالتن ثابت براي كمتري غذاي نيازمند نتيجه در و دارند
 مواد از غني و حجم كم غذاهاي كنيد توصالاليه انرژي، دريافت كردن محدود براي

 . دهند كاهش نيز را  چربيها و شيرين مواد مصرف و كنند مصرف بيشتر را مغذي

 بدن نياز مورد پروتئین يابد، مي كاهش انرژي به نياز سالالالالمندان در آنجاكه از

 مرغ، چربي، كم گوشالالالتهاي مانند (پروتئين لحاظ از) باال كيفيت با منابع از بايد
. شود تامين چربي كم يا چربي بدون ليني هاي فرآورده مرغ، تخم سفيده ماهي،
ستند پروتئين گياهي منابع از نيز حيوبات و غالت صرف هم با اگر كه ه  شوند م
 حدود پروتئين . كنند مي تامين را بدن نياز مورد ضالالروري امينه اسالاليدهاي تمامي

 پروتئين نصالالف حدود كنيد توصالاليه. دهد مي تشالالكيل را روزانه انرژي كل ۱5%
 . (گوشت انواع مانند) باشد حيواني نوع از روزانه مصرفي

صرف  نيايد چربي دريافت. شود محدود سالمندان غذايي رژيم در بايد چربیها م

 اشياع چربي سهم "خصوصا باشد، روز در دريافتي انالالالالالالالالرژي كل %۳0 از بيش
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 %۱0 حداكثر تا بايد كره(كه و جامد روغن انواع ،گوشالالت در پنهان چربي )شالالامل
 سالمندان بدن چربي توده مقدار سن افزايش با. شود كنترل روزانه دريافتي انرژي

 افزايش نظير بيماريهايي به ابتال خطر و چاقي احتمال نتيجه در و يابد مي افزايش
 چربي شديد كنترل. يابد مي افزايش عروقي و قليي بيماريهاي و ديابت ،فشارخون

 كلسالالترول ميزان بايد كلي بطور. اسالالت مفيد سالالال 70 تا 50 سالالنين براي خون
 . باشد روز در گرم ميلي ۳00 از كمتر مصرفي

سیم جذب  با بنابراين يابد مي كاهش سالالن افزايش با بدنD ویتامین و كل

صرف به بدن نياز سن افزايش سيم غني منابع م  تامين و ولينيات( شير مانند) كل

 كيد روغن و جگر مصالالرف. يابد مي افزايش (آفتاب نور از اسالالتفاده)  Dويتامين
 . نيدك توصيه D ويتامين تامين براي ماهي

 باالي بالغين همه همچنين و سال 50 باالي زنان شود مي توصيه اساس اين بر

 مواد مصرف طريق از )مجموعا كلسيم روز در گرم ميلي ۱500 تا ۱000 سال 60

 . كنند دريافت دارويي( مكمل و كلسيم از غني غذايي

صرف. يابد مي كاهش بدن 12 ویتامین جذب توانايي سن افزايش با   مقدار م

 معرفي گيري اندازه واحد )طيق مرغ تخم و شير ماهي، قرمز، گوشت از مناسيي

 . دهيد قرار تاكيد مورد را ۱۲ ويتامين منابع عنوان به شده(

ست شايع سالمندان در مختلف علل به 6ب مينويتا كميود  رفتن باال با زيرا ا

سم سن  ديگر طرف از. يابد مي كاهش آن جذب و افزايش ويتامين اين متابولي

 . يابد مي كاهش ويتامين اين دريافت گوشت ناكافي مصرف علت به سالمندان در

 تخم شير، جگر، گوشت، انواع جمله از ويتامين اين غني منابع روزانه كنيد توصيه

 . شود مصرف (هفتنگر ست)پو كامل غالت و حيوبات مرغ،
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 در اما دارد كمتري شيوع ديگر افراد به نسيت سالمندان در فقرآهن خونی كم

 تغذيه سالالوء به مشالالكوك يا و كنند مي مصالالرف انرژي كم غذاهاي كه افرادي

ستند ست شايع ه سان آهن به سالمند زنان و مردان نياز .ا ست يك  يزانم و ا

صيه سط طور به روزانه شده تو ست گرم ميلي 7 متو شت، مرغ، تخم زرده. ا  گو

ند تيره سالالاليز برگ هاي سالالاليزي و حيوبات جگر، ماهي،  برگ جعفري، مان

 . باشند يم  آهن منابع از برگ تيره هاي بخش و چغندر،گشنيز

صرف ست پايين سالمندان در روی م ست ممكن بعالوه .ا سن افراد ا  جذب م

 داروهايي شامل عوامل از برخي .باشند داشته جوانتر افراد به نسيت يكمتر روي

صرف كه ساالن در آنها م ست شايع ميان سيم و آهن مكملهاي مانند ا  مي كل

 واين دهند افزايش ادرار در را آن ترشالالح يا و كرده مختل را روي جذب توانند

سئله  معموال افراد اين براي دليل همين به .شود بدن در روي كميود به منجر م

شت، .شود مي تجويز روي مكمل  غني منابع از گندم و حيوبات شير، جگر،گو

 طييعي بطور كه است عالئمي شييه روي كميود عالئم از برخي .باشند مي روي

شايي حس كاهش مانند كند مي بروز سالمندي با همزمان  درماتيت انواع و چ

شند همراه روي كميود با عالئم اين اگر .ها صلي لتع با شناخته فوق عالئم ا  نا

  .ماند مي باقي

 .اسالالت بدن عضالالالني توده مقدار و اسالالتحكام در موثر امالح از يكي منیزیم

 در و اشدميي سالمندي سنين در اي تغذيه مشكالت از يكي نيز عنصر اين كميود

شتر نيز جذب سوء هاي سندرم و تغذيه سوء به ميتال سالمندان شاهده بي  مي م

  :از عيارتند منيزيم از غني غذايي منابع. شود
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 و جگر سيز، نخود اسفناج، ها، ادويه مالس، ذرت، كامل دانه سويا، لوبياي جيل،آ
  .گاو گوشت

 سالمند غذایی رژیم در مهم های توصیه

صل رعايت سالمندي سنين در  توجه حال ودرعين غذايي ريزي برنامه در تنوع ا
 . دارد اهميت بسيار مندسال فرد زندگي شيوه و غذايي عادات به

 ويژه به امالح و ها ويتامين از غني موادغذايي داراي بايد سالالالالمند غذايي رژيم
سيم شد وآهن كل صرف. با شتي، غذاهاي لينيات، شير، لذام  ميوه و ها سيزي گو
 . شود مي توصيه بسيار سالمندان هابراي

صيه  5 )حداقل ودش داده افزايش سالمندان غذايي هاي وعده تعداد شود مي تو
 . گردد مصرف كمتري غذاي مقدار وعده هر در و روز( در وعده

 سيزي و مايونز سس كرده، سرخ و پرچرب غذاهاي از سالمندان شود مي تأكيد
 . نكنند استفاده. . . . و كلم،پياز كلم،گل مثل نفاخ هاي

 در ليوان ۱0 تا8) مايعات كافي سالمندان،مصرف اكثر در ييوست مشكل به باتوجه
 گالبي مثل هايي وميوه كامل گندم از شالالالده تهيه نظيرنان پرفيير مواد و (روز

 مورد در لمندسالالا به هشالالداردادن چنين هم. دارد اهميت ها سالاليزي و آلو رسالاليده،
 . باشد مفيد تواند مي ها مسهل رويه بي مصرف

شكل آنها براي غذا جويدن كه سالمنداني  در ست، م صرف ا  مثل نرم غذاهاي م
 مي توصالاليه آبميوه و ندارد زياد حيوبات كه آشالالي سالالوپ، نرم، گوشالالت پوره، عانوا

 . شود
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ست ممكن سالمندان از برخي شار به ميتال ا شند باال خون ف  رژيم مورد دراين. با
 . شود مي پيشنهاد وزن نياز،كاهش ودرصورت نمك كم

نداني در وزن كاهش براي غذايي رژيم تنظيم براي فه كه سالالالالم  وزن اضالالالا
 . شود مشورت تغذيه متخصص با بايد د،حتماًدارن

شكالت از جلوگيري براي سي عاطفي، م سا ست بهتر سالمندان، اح  عادات به ا
 . آيد وجود به وتفاهم ماليمت با تغييري گونه هر و شود گذاشته احترام آنها غذايي
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 هشتم فصل

 روان سالمت و زناشویی روابط

 صمیمانه روابط و سكس

 سالالكس براي آدمها از بسالالياري ولي. اسالالت يافته افزايش وحوضالال به ازدواج سالالن
. كنند مي تجربه را سكس سالگي بيست از قيل تا اغلب. مانند نمي ازدواج منتظر

 بچه پاي وقتي تا حداقل. كنند ازدواج خواهد نمي دلشالالان اصالالال اينها از بعضالالي
 . ندارد محسوسي تفاوت ازدواج يك اوايل با نياشد درميان

 طوفاني شروع اين از بعد. دهد مي رخ مكرر اول چندماه در شود ازآغ وقتي سكس
 پنج كه شالالوهري و زن بنابراين شالالود مي كم ها نزديكي تعداد سالالال4تا۲ طي در

 سالالاله۱5 شالالوهرهاي و زن و دوبار اي هفته حداكثر گذشالالته ازدواجشالالان از سالالال
 سنين شوهرهاي و زن اينكه خالصه. كنند مي نزديكي بار سه هردوهفته حداكثر

 افراد در مطلب اين گرچه. دارند سكس بار سه الي يك اي هفته حداكثر 60تا۲5
 در چندبار تا روز در دوبار) دهد مي نشالالان را فاحشالالي تفاوتهاي مختلف سالالنين و

 مهم. اسالالت درسالالت همان ،بداند درسالالت را هرچقدر هركس من نظر به. (سالالال
ست كيفيت شتر مردها مختلف داليل به. ا ستند طالب زنها از بي صف از بيش. ه  ن
 . است %۲0 عدد اين زنها در كنند مي فكر سكس به بار يك هرروز مردها

شان ها نزديكي كميت ضايت ميزان دهنده ن ست سكس از دوطرف ر  بايد اليته) ا
 سالالكس كيفيت ارتقاء راه كه نكنيد تصالالور اليته. (كنيم مسالالتثني را افراطي موارد

 راضي تان سكس از اگر. حرفهاست اين از تر يدهپيچ مسئله. آنست تعداد افزايش
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 ها نزديكي تعداد به كاري)نداريد هم خاصالالي زناشالالويي مشالالكل احتماال ،هسالالتيد
 و مردها %۱0 حدود. است ارگاسم شوهرها و زن مشكالت از يكي. (باشيد نداشته

صال يا زنها ۳0% سم به ا سند نمي ارگا سند مي ندرت به يا ر  شوهرهايي و زن. ر
 ارگاسم به نرسيدن گرچه دارند بهتري روابط غاليا رسند مي ارگاسم به بيشتر كه

 . نيست زناشويي مشكل نشانه

. هستند وفادار همسرشان به زنها %85 و مردها %75 كه دهند مي نشان تحقيقات
سفانه شروع روابط متا سي نام ست افزايش حال در متاهل افراد بين سك  از يكي. ا

ست خانه از خارج مهاخان شدن شاغل ،داليل  سكس دنيال مردها ميان اين در. ا
 و ناموفق ازدواجهاي خيانتها اكثر منشالالا. هسالالتند بيشالالتر توجه دنيال زنها و اتفاقي

 نظر از كه گويند مي خيانتكار زنهاي اكثر. اسالالت سالالكسالالي روابط از نارضالالايتي
سي سا سي و اح ستند تامين جن صل خيانتها همه گرچه. ني ضايتي حا  دگيزن از نار

 . ندارند همسرشان با مشكلي هيچ اينها از بعضي چون نيستند

 بیاوریم بوجود را عشق :نزدیكی

سات ،شود انجام خوب نزديكي اگر سا سيت طرفين در را مثيتي اح  يكديگر به ن
 لذت به ارتياطي و است احساس يك عشق. سازد مي عشق يعني آورد مي بوجود

ست فيزيولوژيك و غريزي نشواك يك جنسي تحريك ولي. ندارد جسمي  يعني ا
 خودش خواست به زني هيچ يا شود راست آلتش و كند اراده تواند نمي مردي هيچ

 اين تا كند تحريك جوري يك را خودش يا كند فكر سالكس به بايد. شالود خيس
 . بيفتد اتفاقها

ست طييعي فعل يك نزديكي كه كنيد فكر شايد  اين. دهد مي رخ خودبخود كه ا
 چه از همسرمان دانيم نمي مثال. دانيم نمي را چيزها خيلي ما. نيست تدرس فكر
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 توانند نمي مردها ازدواج دراوايل. بگويد خودش بايد آيد مي خوشش بيشتر كاري
. شود تحريك دارد دوست او چطور دانند نمي و پيداكنند را همسرشان كليتوريس

. بگيرند ياد بايد. بدهند تكان و بگيرند را مرد آلت بايد چطور دانند نمي زنها اغلب
 متفاوت اوقات در كسالالالي هر اينكه ضالالالمن اسالالالت متفاوت ديگران با آدمي هر

. كنند صحيت هم با موارد اين در شوهر و زن بايد بنابراين. دارد متنوعي تمايالت
ساتي بر چطور بگيرند ياد بايد اول گرچه سا  ،گيرند مي را صحيتها اين جلو كه اح
 . كنند غليه

ست هم چيزها يخيل ستند منفي ولي ايم گرفته ياد كه ه . كنيم فراموش بايد و ه
 يعني باشيم نداشته اضافي صداي يا و حركت هيچ نزديكي حين كه ايم يادگرفته

سمتهاي درباره كه اند گفته ما به. نكنيم ابراز را بردن لذت سي ق  لذت و بدن سك
سرمان با بردن ست بهتر گاهي. نكنيم صحيت هم ست با زدن حرف ايج به ا  د

 توقعي چنين. شالالالمارابخواند فكر تواند نمي او. كنيم هدايت ،بايد كه جايي به اورا
 . بپرسيد ،نكشيد خجالت دانيد نمي آنچه از. باشيد نداشته

شته توجه بايد شيم دا  اي سابقه خودش براي سكس اولين از قيل هرآدمي كه با
ستند متفاوت شدت به ها سابقه اين. دارد  هرروز سالگي۱۳يا۱۲ سن در يكي .ه

ضايي شته نزديكي نفر هزاران با دخيالش و كرده مي خودار ست دا  فقط ديگري. ا
 آدمها. است نداشته سكسي خيال هيچ و كرده خودارضايي زندگي طول در چندبار

 حالت اين از ها بعضي ،شوند مي تحريك بار7تا5 بين خواب در هرشب دركودكي
. كنند مي انكار هم اي عده ،آيد مي بدشالالالان اه بعضالالالي آيد مي خوشالالالشالالالان
 چيزهاي كسالالي هر. اسالالت متفاوت ديگري با كس هر سالالكسالالي خيالپردازيهاي

 را سكس هركدام شوهر و زن. است خوانده يا ديده ،شنيده سكس درباره مختلفي
 . كنيم تحمل و باشيم آگاه تفاوتها اين از بايد. بينند مي جور يك
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 را زن لياسالالالهاي از تكه چند يعني خوب سالالالكس كي كه كنند مي فكر مردها
 شدت از هردو تا بدهند تكان او واژن داخل را بزرگ خيلي آلت يك بعد دربياورند

شوند منفجر خودبخود لذت ست همين مردها خيالپردازيهاي نهايت. ب  تفكر اين. ا
 . است غلط قطعا

 دسالالت ،بمناسالال بسالاليار وقت يك ،رويايي موقعيتي در كه كنند مي تصالالور زنها

 كنند مي فكر بعدها.   …   و رقصند مي ،خندند مي ،كنند مي صحيت هم دردست
ساتش درباره بنفس معتمد و صحيت خوش ،تيپ خوش مرد يك كه  ،آينده ،احسا

 محكم كه ميكند تصور. كند مي صحيت او با است جذاب چقدر اينكه و نيازهايش
 قسمتهاي بعد و ها سينه مرد. شود يم بوسيده عميقا بارها و شده گرفته آغوش در

 مي تمام كاررا و آورد مي در را لياسهايش آخر دست ،مالد مي آرام را اش سكسي
 شوهرش از نزديكي اتمام از بعد دارد دوست او. نيست اين رويايش نهايت اما. كند

 نظر از كه بشنود دارد دوست. است كرده نزديكتر هم به را آنها كار اين كه بشنود
سيس ضاء واقعا ك ست كننده ار سي غير روابط آينده در اما ا سيار سك  نزديكي ب

 . داشت خواهند

 كاررا ادامه جلو زن يا سربزند او از اشتياهي كه است نگران مدام مرد ميان اين در
صل سر سريع همين براي. بگيرد صت تا رود مي مطلب ا ست از فر  زن. نرود د
سات ابراز دنيال سا شقانه اح ست عا شرفت سرعت از همين براي و ا . كاهد مي پي

. شالالود خيس او كه كند كاري نوازش با مرد بايد تازه باشالالد نزديكي طالب زن اگر
 با زن. نگويد يا بگويد كه اسالالالت دودل هم زن ،بمالد بايد را كجا داند نمي مرد

ست از چندان حتي شايد ،شود نمي تحريك چندان مرد آلت ديدن  آن به زدن د
 به حتي هيچكدام آخر دست. كند مي فكر برعكس كامال مرد و ايدني خوشش هم
 . رسند نمي اند كرده مي خيال آنچه از اي ذره



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 158

 از بعد و حين ،قيل دارد دوست همسرتان بدانيد كه اينست مستلزم خوب سكس
 خواسالته اين كردن برآورده براي را اش سالعي تمام بعد. بيافتد اتفاقي چه نزديكي

   . بكند ها

 :هستند اینها سكس رازهای مهمترین من نظر از

 گفتار با عالقه اين و باشد متمركز يكديگر داشتن دوست بر بايد عشقيازي – يك
 احمقانه فكر اين. است عشقيازي جلسه يك پايان صرفا ارگاسم. شود ابراز لمس و
سم به همزمان بايد هردوطرف كه را سند ارگا  اجازدو از پس سالها. بريزيد دور ،بر

 اين. اسالالت بردن لذت هردوطرف هدف نچو شالالود مي توجه عالقه ابراز به كمتر
 . ندارد اشكالي هم

ست مردها – دو شان كه دارند دو ست بهتر. شود واقع لمس و توجه مورد آلت  به ا
 . شود توجه عالقمندي اين

 بعد كه دارند نياز ارگاسم به رسيدن و شدن خيس ،شدن تحريك براي زنها – سه
ست تماس دقيقه ندچ از ست به پو  كليتوريس. شود تحريك شان يسكليتور پو

 صحيت هم با مورد اين در. است واژن ورودي متري سانتي دوتاسه بين درفاصله
 . كنيد

. نيسالالت هم كتاب و حسالالاب وقت. نيسالالت مسالالابقه يا امتحان عشالالقيازي – چهار
 . است تفريح و عشق بر تمركز براي ،هرچيز از فارغ كردن بازي براي زماني

شق ازدواج در  تمام شوهر و زن وقتي. اند خورده گره هم به سكس و محيت ،ع
 عشق خوب سكس. شد نخواهند تحريك سكسي نظر از ،اند كرده مشاجره را روز
 بهترين طلب تسالالالاوي شالالالوهرهاي و زن. دهد مي كاهش را تنش و افزايش را

 اگر ،شود انجام آرامش در اگر ،شود انجام شوق با نزديكي اگر. دارند را سكس
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 انجام را بارداري از جلوگيري اقدامات و نداشالالته وجدان عذاب طرفين از هيچيك
 . بود خواهد خاطرات خوشترين و زندگي لذتهاي بزرگترين از يكي ،باشند داده

 به منجر اگر ،باشد همراه آزار و فريب با اگر ،باشد خودخواهانه و خشن سكس اگر
ستهن بارداري يك شتناكي تجربه ،شود اخوا  انتظار سكس از اگر. بود خواهد وح

شته زيادي شيم دا  تدريج به ثابت نفر يك با سكس. يابد مي كاهش آن تعداد ،با
شانه را آن نيايد. پذيرفت بايد را اين. شود مي هيجان كاهش سيب  مرگ از اي ن

 حالتي چنين در. اند شالالده هيجان جايگزين خاطر امنيت و راحتي. دانسالالت عشالالق
ضاء بار ۳ يا ۲ كه زوربزنيد اگر سم به هم با يا شويد ار سيد ارگا ضطراب دچار بر  ا

شدن جاي به اگر. شد خواهيد ساس در شناور  حال در مدام اگر بردن لذت و اح
شيم همسرمان يا خود از گرفتن ايراد ضطراب و نگراني. كشيد خواهيم عذاب ،با  ا

 . دارند مغايرت خوب سكس با

 نسیج مشكالت

 كه اي جامعه در. " دارم را جنسالالالي مشالالالكل اين من فقط " كنند مي فكر همه
ضي ،نهند مي ارج را جواني و زييايي  رختخواب توي جوانها " كنند مي فكر ها بع

 زنها %40 و مردها %۳0. " دارند مشالالكل جنسالالي نظر از پيرها ،كنند مي كوالك
صال گاهي ست گهگاهي نكهاي از جوانها %40. ندارند سكس به ميل ا  خيس يا را

ضاء زود خيلي جوان مردهاي چهارم يك حدود. شوند مي ناراحت كنند مي  مي ار
سي كفايت به جوانها %۲0. شوند سياري. دارند شك خود سك سائل اين از ب  به م
 گاهي. باشيد شنيده چيزي ميانسالي بحران درباره شايد. شوند مي حل زمان مرور

 با طوالني مدتي اينها. شوند مي خسته سكس از آدمها سالگي 40 حدود سن در
شته سكس نفر يك ساس فاقد شان رابطه ،اند دا ست اح سي نظر از هردو و ا  جن

 وضالالعيت شالالدن بهتر براي هم را چنداني وقت اينها اليته. هسالالتند نااميد و خسالالته



 
 مهارتهای زندگی ویژه بازایستادگان 160

 شوند جدا اگر اينها. دارد وجود شان مشكل شدن حل احتمال و اند نكرده صرف
 مي پيدا سكسي مشكل جديدشان همسر با مدتي از بعد و كنند مي دواجاز فوري
 اندام مهمترين ،نيسالالالت غريزه تنها حيوانات خالف بر آدمها سالالالكس چون. كنند

 . است فكرشان آدمها سكسي

 سكس به نسبت میلی بی

ضي شقانه رابطه يك در حتي آدمها بع . ندارند سكس به چنداني ميل هم نو و عا
 بغل ،بوسالاليدن ،دسالالتمالي به سالالاعت چند هرروز. هسالالتند برعكس آدمها اكثر اما

 اين زمان مرور اما. هسالالالتند مشالالالغول همديگر تحريك و كردن نوازش ،كردن
شتياق ست عجييي تغيير. دهد مي رخ همه براي مورد اين. دهد مي كاهش را ا . ا

سي ندرت به كه دهد مي رخ تدريجي چنان  بينيد مي يكدفعه. شود مي متوجه ك
سهايش بوديد اش ديوانه كه سيك صال و درآورده را ليا شده متوجه ا  گاهي. ايد ن

 . شود مي سپري سكس بدون ها هفته كه رسد مي جايي به كار

 مشغول هرشب آدمها بقيه كنند مي فكر بسياري كه اينست مشكل از قسمت يك
ستند ستند بقيه مثل كنند مي فكر يعني. ه شكل و ني شان تحقيقات. دارند م  مي ن

 دوسالالوم. كنند مي نزديكي چهاربار اي هفته از بيش آدمها %۱0 از كمتر كه دهند
 . كنند مي نزديكي سال در چندبار فقط %۳0. دارند سكس درماه چندبار فقط مردم

 از بعد شالالوهرها و زن %50. اسالالت مشالالكل رايجترين جنسالالي تمايالت سالالركوب
 به تمايلي هيچ طرفين از يكي يعني شالالوند مي مشالالكل اين دچار سالالال چندين
 مراجعه پزشك به بايد و دارند جسمي مشكل موارد %۲0 حدود اليته. ندارد سكس

سه كه خانمهايي در مثال. كنند  شود مي سيب هورمونها برخي فقدان اند شده يائ
 مردهايي %50 در. (يابند مي بهيود دارو مصرف با اينها) برود دست از جنسي ميل
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ست در كه شكل آن تداوم يا و شدن را سئله يك عامل دارند م سمي م ست ج . ا
 ،بارداري از ترس ،ناراحتي ،افسردگي. است داليل از يكي هم ارگاسم به نرسيدن

 ،سالالكس به نسالاليت منفي و غلط اعتقادات ،عصالاليانيت ،جذابيت عدم احسالالاس
شروع روابط بخاطر وجدان عذاب ،بد تجربيات سي كارآيي عدم از ترس ،نام  و  جن
 . هستند سكس به ميلي بي رواني علل دسته از (مورد شايعترين) تگيخس احساس

 هرهفته. شود بامزه تا كنيد اضافه چاشنه كمي آن به ايد شده خسته سكس از اگر
 كمدي تئاترهاي يا فيلم تماشالالاي به. بخوريد منزل از بيرون را شالالام شالالب يك

 زيادي فرصالالت كه يدبرگرد خانه به زماني شالالب و كنيد رفتار تر رومانتيك. برويد
 بگيريد دوش رختخواب به رفتن از قيل ديگر شيهاي. باشيد داشته عشقيازي براي

سهاي و شيد كننده تحريك ليا سيد همديگررا بار چندين نزديكي از قيل. بپو . بيو
 آزمايش سالالالكس براي را ورزش از پس يا صالالاليح مثل مختلف زمانهاي و مكانها

 اينكه مورد در هم با. بدهيد ماسالالاژ همديگررا بدن كل يا برويد حمام هم با. كنيد
 هم به عشقيازي هنگام. كنيد صحيت بيريد لذت سكس از بيشتر توانيد مي چطور
 جالب چقدر او با شالالدن ارضالالاء و عشالالقيازي كه بگوييد همسالالرتان به و كنيد نگاه

ست سه حرف ديگه" بگويد او كه كنيد صحيت آنقدر. ا سد شمارا و "ب  ياد. بيو
 . بيريد لذت خدادادي موهيت اين از كه بگيريد

 دو وقتي. نكنيد آغاز را سالكس اختالف حل از قيل تا ايد داشالته اي مشالاجره اگر
 از پس فورا و يابد مي كاهش هم به نسالاليت شالالان جنسالالي ميل دارند اختالف نفر
 گوش پشالالت هم را كوچك اختالفات حل حتي. شالالود مي درسالالت اختالف حل

 . داشت خواهند هم خوبي سكس باشد وبخ زوجين رابطه اگر. نياندازيد

 مردها %۳5. دارند روشي آشتي براي كدام هر ،باشند قهر هم با شوهري و زن اگر
 مخالف نظر اين با قويا خانمها %65 گرچه دانند مي روش بهترين را عشالالالقيازي
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ستند شان تفاوت اين. ه سيت مردها و زنها ديد كه دهد مي ن  چقدر سكس به ن
ست متفاوت شقانه روابط برقراري براي راهي را سكس دهامر. ا  مثال دانند مي عا

ست نگو هي"گويند: مي نامزدي اول چندروز در شونم (سكس )با ،دارم دو  بده ن
 نشانه را سكس زنها. است داشتن دوست نشانه او براي سكس. "داري دوستم كه

 ،صحيت با ااينه و باشد محيت و احترام مورد اول دارند دوست و دانند نمي عشق
 كند مي حس باشد سكس بيشتر رابطه اگر. شوند مي ثابت او به لمس و همراهي
سيله ست و ست آدم ،ا ست را سكس فقط او ") ني  قهر اگر بنابراين. (" دارد دو
 و بيروح ،سرد را او شوهر شود مي سيب كار اين. دهد نمي راه شوهرش به باشند
ستفاده سوء  با را اختالف اول شوهر اينكه مگر شود ينم باز گره اين. بداند گر ا

صله صحيت شان عالقه كه بدانند بايد خانمها. دهد في شان با سكس به شوهر  اي
 . است عاشقانه و گرم رابطه يك بازسازي به مرد تمايل از اي نشانه

 مثل ديگري نيازهاي رفع براي (بداند فرد اينكه بدون) سكس مواقع از بسياري در
 مي انجام عصالاليانيت ابراز حتي و غم از فرار ،عشالالق ،صالالميميت ،محيت ،تنهايي

شود نيازها اين رفع به منجر سكس اگر افرادي چنين براي. شود شانه ن  بدبودن ن
 يا كنند رفع خودش راه از را هرنيازي بگيرند ياد بايد اينها. اسالالالت جنسالالالي رابطه

 به سالالالتقيميم ربط سالالالكس. نمايند خارج رختخواب حيطه از را آن اينكه حداقل
 . ندارد صميميت حتي و تنهايي ،موفقيت ،كنجكاوي

شتر او جنسي نيازهاي" :هستند سكس به ميلي بي عامل فكرها بعضي ست بي  ،ا
 ،زد ام سينه به رد دست آخري دفعه "،" حاضرم هم من خواست او هرموقع پس

 نمي ،نيسالالتم حشالالري من " ،" بماند خماري توي فعال بگذار پس ،نيامد خوشالالم
 به ،شود بحث افكار اين درباره شفاف اگر. "بكند فكري چنين من درباره خواهم
 . شود مي بازسازي جنسي ميل زياد احتمال
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 ،كنند مي اسالالالتفاده جنسالالالي ميل افزايش براي مردم كه اي وسالالاليله ترين رايج
ستند ممنوعه فيلمهاي سياري. ه  هم لذت و دانند مي مؤثر را روش اين مردم از ب

سياري اما. رندب مي ست هم ب شان دارند دو سر شان ديدن با هم  ديدن با نه و اي
سي اگر. شود تحريك ديگران شش خودش هيكل از ك شقيازي به و نيايد خو  ع
 و وحشالاليانه كه هيكلي خوش و تيپ خوش افراد ديدن با ،نياشالالد مطمئن هايش

 كه دكن كشف بايد كس هر. شود مي سرخورده بدتر كنند مي عشقيازي مشتاقانه
 . بگويد همسرش به آنرا و شود مي تحريك بهتر چطور

شد خوب رابطه اگر ضافه محرك افكار ،با سي ميل شوند كم منفي افكار و ا  جن

 چند طي – اول مرحله :هست "احساس بر تمركز" نام به روشي. شود مي بيشتر

سه سهايتان وهرد جل ست هم به اما رادرآوريد ليا  وانيدت مي – دوم مرحله. نزنيد د
ستمالي حين در. كنيد لمس همديگررا دست با فقط  تا كنيد راهنمايي همديگررا د

 از پس – سالالوم مرحله. اسالالت ممنوع دخول. بيريد را لذت بيشالالترين لمس اين از
 و كليتوريس به آنرا و كند مي بازي مرد آلت با ،گيرد مي قرار رو زن دسالالالتمالي

 لذت و تمركز تمرين اين از هدف .شالالود مي انجام دخول بعد. مالد مي خود واژن
 . است تنش رفع و سكسي احساسات از بردن

 اگر. ندارند خود سكسي احساسات از درستي درك آدمها بعضي ،اول :پيشنهاد سه
شوند تحريك شده وقتش كه ميكنند فكر ن ست ن  دهند ادامه بازي به اگر گرچه. ا
 ذهني )مثيت( درگيري رمقدا به بستگي جنسي ميل ،دوم. شد خواهند هم تحريك

شار تحت كار محيط در اگر. دارد سكس با شما شيد ف سي ميل با  قطعا تان جن
 چند با يا و كنيد مي تعريف سكسي جوكهاي همكاران با كه است حالتي از كمتر

 و فكر سكس مورد در بيشتر پس. كنيد مي اختالط مخالف جنس از جذاب همكار
 با ،سالالالوم. اسالالالت جنسالالالي قواي ندهكن تقويت بهترين فكر. كنيد پردازي خيال
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سيت سا  در كه وقتي مثال. كنيد غليه خود تنفرهاي به سازي شرطي و زدايي ح
 . كنيد تصور داريد تنفر آن از كه را چيزي هستيد بردن لذت حال

 مردها مشكالت

سي موفقيتهاي از معموال مردها  منديهاي عالقه از و كنند مي صحيت خود سك
 اينكه ،كنند تصور قوي را خود همواره دارند دوست. ورندآ نمي ميان به حرفي خود

. (شوند نمي سير هرگز اينكه جز) ندارند مشكلي هيچ و هستند عالي رختخواب در
سئول خودرا شنهاد :دانند مي م  شروع را بازي ماهرانه ،كنند آماده را جا ،بدهند پي
سم به هردو كه كنند كاري و كنند سند ارگا سياري. بر  بخش را سكس ردهام از ب

صلي سات ابراز. دانند مي رابطه ا  را …و يكديگر شناخت ،همراهي ،مهرباني ،احسا
 . دانند مي احمق زنهاي چرنديات

. هستند (بزرگسال تا كودك از) زنها به تجاوز موارد اكثر مسئول خودخواه مردهاي
 بقيه و خويشالالاوندان ،ربراد ،پدر اسالالتفاده سالالوء مورد زنها از كثيري تعداد سالالاالنه

سفانه. گيرند مي قرار مردها ست كم محارم زناي آمار متا شانه اين. ني شونت ن  خ
 . ندارد عشق به ربطي هيچ سكس اين. مردهاست جنسي

 مجيور بيشالالتر مردها باشالالند فعالتر و كنند تاكيد بيشالالتر برابري به خانمها هرچقدر
 . كنند عمل تر درست و بشناسند بهتر را آنها شوند مي

 ولي. دارند گله همسرشان از و نيستند راضي شان جنسي زندگي از مردها از نيمي
 را مردها همه از بيش كه مشكلي اما. روند نمي مشكل حل دنيال اينها از بسياري

شاند مي دكترها مطب طرف به ست ك ضاء" كه اين  مي زود " يا " شوم نمي ار
 اضطراب هم آن اصلي علت كه ددارن مشكل كردن راست در هم ها بعضي. "آيد

 ضالالعف " دچار گويند مي كند راسالالت نتواند مرد موارد چهارم يك در اگر. اسالالت
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 ،اعتياد ،قند بيماري مثل جسمي مشكالت علت به موارد اين اكثر. است " جنسي
 رواني هاي واكنش. آيند مي بوجود خون فشالالار كاهنده داروهاي مصالالرف و الكل

 روانپزشك توسط بايد مشكل اين. كنند مي خرابتر را وضع جنسي ضعف به نسيت
 . شود درمان

ست چندبار هرشب مردها همه تقرييا  هر ساله 65 مرد يك آلت حتي. كنند مي را
 ولي شدند درمان جسمي مشكالت اگر. است راست ساعت نيم و يك حدود شب

شكل ست م شد حل شدن را شكالت بايد ن شت مدنظر را رواني م صيه. دا  مي تو
ستفاده بدون كه بگيرند ياد آقايان اين (۱) :كنم ضاء را خانم آلت از ا  (۲) و كنند ار

سر از  يا دخول اينكه بدون) كنند تحريك مكررا را شان آلت كه بخواهند خود هم
ست الزم گاهي. دهد مي جواب كه شوند مطمئن وقتي تا (پذيرد صورت انزال  ا

 . بگيرد قرار نظر تجديد مورد هم شان رابطه كه

ست جنسي قدرت عالمت شديد و سريع انزال شند مصر اگر اما. ا  هم خانم كه با
سط صرفا و دخول طي ضاء مرد آلت تو  " زودرس انزال " را سريع انزال ،شود ار
. دارند انزال ،خواهند مي دلشالالان آنچه از زودتر گاهي مردها همه تقرييا. نامند مي
 به اينها پنجم يك فقط اما سالالالتنده زودرس انزال دچار مردها تمامي پنجم يك

 . كنند مي مراجعه پزشك

ست حل قابل زودرس انزال ستفاده كاندوم از يك( :ا  ديگر چيزهاي به دو( ،كنيد ا
 ارضاء را همسرتان ديگر روشهاي با اول (چهار ،كنيد نزديكي دوبار (سه ،كنيد فكر
 و كليتوريس آلت بانوك ،فرونكنيد كامل (پنج ،شالالالويد ارضالالالاء خودتان بعد كنيد

 عوض در ،ندهيد تكان ولي كنيد فرو كامل اينكه يا دهيد ماسالالالاژ را واژن ورودي
 مي اي نقطه به داريد كرديد حس وقتي (شالالش ،بماليد هم به را بدنهايتان بيشالالتر
 روش از (هفت و نكنيد حركت ديگر ،بگيريد را آمدنش جلو توانيد نمي كه رسالاليد
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شار ستفاده دادن ف شار روش. كنيد ا ست بين پايين از را آلت بدنه = دادن ف  و ش
 نمي ديگر كه زماني به رسيدن از قيل بايد كار اين. بدهيد فشار و بگيريد انگشتان

 اين. شود نمي آلت خوابيدن موجب كار اين. داد انجام گرفت را آمدنش جلو شود
 . است موفق موارد %96 در روش

 خيلي يا شود نمي انجام واژن داخل انزال مثال .دارند هم ديگري مشكالت مردها
 شالالان رابطه شالالايد. هسالالتند درمان قابل ولي نادر مورد دو اين. كشالالد مي طول

شته مشكلي شد دا سيت بايد درمان براي. با  ياد به هفته يك (۱) :كرد زدايي حسا
 خودارضايي همسرشان جلو هفته يك (۲) ،كنند خودارضايي تنهايي در ولي همسر
سر هفته يك (۳) ،كنند ست با هم ضاء را او د ضاء سرحد تا اول (4) و نمايد ار  ار

 شالاليوه اين به كه چندبار. كنند فرو واژن داخل بعد شالالوند تحريك همسالالر توسالالط
 مؤثر موارد %75 در روش اين. ريزد مي ترسالالشالالان شالالود انجام واژن داخل انزال
 . زنهاست از بيش مردها در كه است سسك به اعتياد بعدي مشكل. است

  خانمها مشكالت

 هرگز :دارد مختلفي انواع مشكل اين. است ارگاسم به نرسيدن مشكل ترين شايع
 موارد ديگر در اما اند نرسالاليده ارگاسالالم به نزديكي حين ،اند نرسالاليده ارگاسالالم به

 به ،رسند نمي همسر تحريك با اما رسند مي ارگاسم به ارضايي خود با ،اند رسيده
 اين بيني پيش قابل غير و (دقيقه 45) طوالني مدتي از پس اما ميرسالالند ارگاسالالم

 %۱0. نيسالالتند ناراضالالي ولي دارند را مشالالكل اين خانمها از خيلي. فتد مي اتفاق
سم به نزديكي حين هرگز خانمها سند نمي ارگا سند مي گاهي %۱0 ،ر  از كمتر ،ر

 شوهرشان با جنسي روابط از %60 حدود. رسند مي ارگاسم به نزديكي حين 40%
 . هستند ناراضي
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. نيست ضروري نزديكي حين ارگاسم به رسيدن سكس از بودن راضي براي اليته
سيدن براي سم به ر ست هم ديگري راههايي ارگا  سوم يك حدود اينكه كما ه

 بخواهند خانمها اگر هرحال به. دهند مي ترجيح را نزديكي بدون ارگاسالالم خانمها
ضاء ساژ مثل نزديكي از بيش چيزي به غاليا شوند ار  نزديكي حين كليتوريس ما

 كه كنند فكر نيايد شوند نمي ارضاء هربار اگر خانمها (۱) :مهم نكته دو. دارند نياز
 چون ندارند ارگاسالالم به احتياجي هيچ خانمها %70. هسالالتند جنسالالي ضالالعف دچار

شان در دخول با مرد و شوند مي تحريك همينكه  شان راضي ،شود مي ارضاء اي
 مي در را ارگاسم اداي شود خوشحال شوهرشان اينكه براي خانمها %65. كند مي

سم به هم نزديكي حين حتي تمرين با توانند مي خانمها (۲). آورند سند ارگا  با. بر
 . شود مي بيشتر ارگاسم به رسيدن احتمال سن افزايش

 شالالالدت و احتمال  خانمها در) باشالالالد راحت فرد بايد ابتدا مشالالالكل اين رفع براي
 به زدن دست از نيايد بعد. است( نزديكي از بيش خودارضايي با ارگاسم به رسيدن
 مي ارضاء بهتر چطوري كه شود مي متوجه خودش بتدريج. بكشد خجالت خودش

 . بكشد طول دقيقه 45 شايد گاه. برسد ارگاسم به تا بدهد ادامه آنقدر بايد. شود

 شالوهرش به بايد ،برسالد ارگاسالم به راحت كه يادگرفت خانم وقتي بعد مرحله در
 با تحريك آنقدر بايد شالالوهر سالالپس. بكند او با را كار اين بايد چطور كه بدهد ياد

 به را دست با ارضاء بايد آخر دست. برسد ارگاسم به خانم كه بدهد ادامه را دست
 هرگز :نكته. دهد مي جواب %80 حدود روش اين. كنند بدل نزديكي با ارضالالالاء

 و سالالختگيرانه تفكر يك مطلب اين. برسالاليد ارگاسالالم به همزمان كه نكنيد سالالعي
 . است وسواسي

 ارگاسالالم به قيال خانمي اگر مثال. كنيد پيدا را پنهان علل شالالويد مي مجيور گاهي
سيده مي سد نمي حاال و ر صي علت بايد ر شته خا شد دا ضايتي. با  ،سكس از نار
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س دقيقه۲0) ناكافي تحريك ،شوهر ارضاء بر تمركز  موارد %60 در كليتوريس اژما
سم به منجر سيت منفي تفكر ،شود( مي ارگا صرف ،ترس ،شوهر به ن  و الكل م
ستند علل جمله از آموزش عدم سي اگر. ه سيدن براي ك سم به ر  خودش به ارگا
 هم چون هستند مقصر مردها مواقع بعضي. رسيد نخواهد ارگاسم به بياورد فشار

ساس زن سمي و ح ست هم و خواهند مي ارگا شان دارند دو  خوب زنهاي مثل زن
ست نديده مهتاب و آفتاب انگار كه دربياورد را خنگها اداي  شود مي اين نتيجه. ا

شتياقش ولي شود نمي تحريك خانم كه سيت ا شق به ن  اين. يابد مي افزايش ع
 . است مشكلي خودش كه شود مي عشق و سكس بين تضاد موجب مطلب

شكالت سته ،نزديكي بودن اكدردن همچون ديگري م  و واژن ارادي غير شدن ب
سم شكالت جمله از هم (زودرس انزال مثال) سريع ارگا ستند خانمها م  به درد. ه

سته. آيد مي بوجود عفونت يا نشدن خيس علت  يك با را واژن ارادي غير شدن ب
 دو بعد ،انگشالالت يك اول. كرد رفع توان مي حوصالالله كمي يا زده روغن انگشالالت

 مي جواب چهارهفته مدت به روز در دقيقه چند روش اين. آلت بعد و انگشالالالت
 . دهد

 جنسی مشكالت علل

سمي عوامل سته موجب و شده نزديكي شدن دردناك سيب عفونت( مثل) ج  ب
ست يا واژن غيرارادي شدن شدن را  دليل تنها عفونت اليته. گردد مي مرد آلت ن
 . هستند ايعش ،جسمي علل اندازه به هم رواني علل. نيست

شكل و زودرس انزال سيدن در م سم به ر شند طييعي توانند مي حتي ارگا  علل. با
 ها خانواده بعضالالي. نيسالالت ديگران مثل هيچكس چون هسالالتند بسالاليار هم رواني
 آنجاي به نيايد آدم" ،"است بازي بچه سكس":دارند منفي تفكر سكس به نسيت
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 تا گاه وجدان عذاب. "زنيم نمي حرف چيزها اين درباره ما" يا"بزند دست خودش
 بي سالالاليب گاه آنها طالق يا پدرومادر با اختالف. كند نمي رها را آدم عمر آخر

 خيلي جنسالالي تجربيات اولين گاهي. گردد مي مخالف جنس به نسالاليت اعتمادي
 مي وسالالالواس يك به تيديل قلقلك( )مثال تجربه اولين گاهي. هسالالالتند دردناك

ست از ترس. شوند ستفاده سوء ،شدن مريض ،بارداري ،سيسك عمل در شك  ،ا

صدا ايجاد شدن ،سرو ستند علل جمله از هم   …   و كردن ادرار ،ازخودبيخود . ه
 . برد ازبين را ترسها اين بايد

 اگر. بيينند مثيت را همديگر چقدر دوطرف كه اينسالالت به بسالالته سالالكس كيفيت
سي شق ك شد عا ساس ،بزند را حرفش راحت بتواند ،با شته اعتماد و نيتام اح  دا
 عصياني اگر. داشت خواهد لذيذي بسيار سكس ،باشد دوست همسرش با و باشد
 ،باشد ناراضي همسرش ظاهر از ،باشند داشته اختالف ،باشد نداشته اعتماد ،باشد

سرش به شد عالقه بي هم سيت با  اگر. شود مي ميل بي صفر حد تا سكس به ن
 ،"اي شالالالده چاق خيلي" ،"ريختي بي خيلي" :بگيرد سالالالخت خيلي طرف يك

 يا "هسالالتي ميل بي سالالكس به نسالاليت داري دوسالالت من از بيشالالتر باباتو چون"
 تا موارد اين در. گيرد مي اوج ميلي بي "شدي مرد كنم مي فكر ،ميلي بي خيلي"

 . شد نخواهد حل سكس مشكل نشود درست رابطه

 سكس درباره زدن حرف

سعود و زهره شان. بودند هكرد ازدواج تازه م ست مي دل شحال را همديگر خوا  خو
سل ماه عنوان به. كنند شتند شمال به اي روزه يك سفر ع سيار روز. دا  خوبي ب
 تهران به وقتي طوالني رانندگي يك بعداز. خوردند هم اي عاشالالالقانه شالالالام. بود

 كار سر بايد هردو هم صيح فردا. بودند سوخته آفتاب و خسته بسيار هردو رسيدند
ندر مي ند مي هردو بود بهتر. فت يد قت براي را سالالالكس و خواب  مي ديگري و
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شتند شان اما. گذا شت نمي نيازهاي سند هم از اينكه بدون. گذا  كردند مي فكر بپر
 هم به خواسالالالت مي دلشالالالان خيلي همچنين. خواهد مي دلش خيلي ديگري كه

شان ستند سرحال چقدر كه بدهند ن سي توان نگران هردو حقيقت در. ه  دخو جن
 . بودند

 ،"باحالي خيلي" ،"ارم دوسالالالتت" :مثل جمالتي نزديكي حين. شالالالدند مشالالالغول

. آوردند مي زبان به را   …   و "هيكلي خوش توواقعا" ،"مردي واقعا تو" ،"اومد"
شان توي اما  دارد حالم" ،"شد نخواهم ارضاء ،ام خسته خيلي من" :گفتند مي دل
 زودتر كاش ندارم، تحمل گهدي" ،"سردم من كنه فكر شايد" ،"خورد مي هم به

سعود.  …و "خواد! مي بازم ،بده نجاتم خدايا" ،"بياد ضاء م  نقش هم زهره شد ار
 بودند اميدوار و بود خوب خيلي هردوگفتند اينكه از بعد. اسالت شالده كه كرد بازي

 اينكار. بدهند نشالالان احسالالاسالالاتي خيلي را خود كردند سالالعي بخوابند زود وانندبت
 در را شالالدن ارضالالاء اداي هردو بار اين و كنند نزديكي ديگر بار يك شالالد موجب
 توقع سالالطح بيخودي. نيود جاليي تجربه اصالالال. نيودند صالالادق هيچكدام. بياورند

 . بردند باال را خود ضعف احساس و همديگر

 تعداد كاهش شوهرها و زن منشكالت از يكي ،گذرد مي ازدواج از سال چند وقتي
ست نزديكي شكل اما گويند مي اينطور اليته. ها ست اين م ست اين علت. ني  كه ا

ست خورده هم به شان رابطه و اند مانده تنها ،اند شده فراموش كنند مي فكر . ا
 اند شده افسرده يا اند شده چاق كنند مي فكر يا دارند مشكلي كار محل در شايد

 به توانند مي تا و كنند صحيت آن درباره ،كنند پيدا را مشكل بايد زوج اين.  … يا
 :دارد ظرافتهايي هم سكس درباره كردن صحيت. نمايند محيت هم
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 دانيد نمي اگر. نياوريد در ادا. كنيد صالالالحيت مسالالالتقيم و شالالالفاف ،راسالالالت. يك
 خودش از كند مي احسالالالاس يا خواهد مي چه ،كند مي فكري چه همسالالالرتان

 . دنياوري فشار خودتان به احساسات ابراز در. نزنيد حدس ،بپرسيد

ستند عالمه سكس زمينه در مردها كه نكنيد فكر. دو سات مردي هيچ. ه سا  اح
 هم زني هيچ. شود ارضاء همسرش تا بكند بايد چه داند نمي و شناسد نمي را زنها

ست بقيه شييه شكالت درباره صحيت از. ني  هم به بايد طرف هردو. نكنيد فرار م
 صحيت براي مناسب وقت بايد. آيد نمي يا آيد مي خوششان كاري چه از بگويند

 . كنند پيدا خودشان راهم

سئول مرد ،كند شروع بايد مرد كه نكنيد فكر. سه ست طرف دو بردن لذت م  و ا
 مردها" :مثل فكرهايي. بكند را كارش مرد تا بخوابد مجسالالالمه مثل بايد فقط زن

 تاريخ هم "ندارند سكس به اي عالقه زنها اكثر" يا "شوند نمي سير وقت هيچ
 . است گذشته رفشانمص

سيت. چهار سرتان به ن سه نكنيد سعي. نكنيد فكر منفي هم  او سر را ها كوزه كا
 داشت دوستم اگر". "شدم مي ارضاء هم من بود خوبي همسر اگر":مثال. بشكنيد

 مي ماساژ را كمرم و زد مي قشنگ حرفهاي درگوشم ،گذاشت مي بيشتري وقت
 او". "كرد مي بازي بيشالالتر آلتم با ،نيود رورمع اينقدر و داشالالت دوسالالتم اگر. "داد

 منفي افكار و ها كليشالالاله. "دارد مشالالالكلي حتما ،خواهد نمي سالالالكس هيچوقت
 . "كرد خراب كاررا او ،نيست من تقصير":شوند مي ضعف احساس براي پوششي

 دهد مي نشالالان اينكار. كنيد اسالالتفاده شالالوند مي آغاز "من"با كه جمالتي از. پنج
سئوليت س م ساتاح شان. ايد پذيرفته را خود ا  جهت در همكاري به كه دهد مي ن

 . هستيد اميدوار مشكل رفع
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 شالالود مي سالاليب اين. نكنيد مخالفت كنيد مي صالالحيت همسالالرتان وقتي. شالالش
 از بدتر چيزي هيچ كه نرود يادتان. بدهند نشالالان را خودشالالان پنهان مشالالكالت

 . كند نمي سركوب را جنسي ميل نفرت و افسردگي

. كنند مي نگاه مختلف زواياي از را مشالالالكل مختلف كتابهاي. كنيد هطالعم. هفت
 . كنيد پيدا خوبي هاي حل راه شايد

 خانم اگر. بكند بايد چه كه بدهيد نشالالان گفتن جاي به اسالالت بهتر گاهي. هشالالت
شتان  چه كه فهمد مي زودتر او ،كند هدايت كليتوريس سمت به را شوهرش انگ

 . بدهد ياد زنش به را آلت ماساژ طرز بايد هم شوهر. بكند بايد

شقيازي طرز. ماند نمي تغيير بي زمان طول در چيز هيچ. نه  هم شوهرها و زن ع
. باشيد نداشته هم را چيزي هيچ از بودن كامل انتظار. كند مي تغيير زمان طول در

 . نشود فراموش خنده. كنيد امتحان را جديد روشهاي

 بازی همجنس

 مند عالقه خود هاي همجنس به جسالالمي ويا احسالالاسالالي نظر از بازها همجنس
ستند صال بازي همجنس شيوع ميزان. ه شخص ا ست م صدي. ني  و مردها از در

شته سكس خود همجنس با يكيار حداقل زندگي طول در زنها  هم تعدادي. اند دا
ست را كار اين ضي. ندهند انجام شايد اما دارند دو  خاص مواقع در فقط هم ها بع

 افراد به آدمها از خيلي. ( …   و مستي موقع ،نوجواني )دوران دارند تيتمايال چنين
فه خوش يا ند مي حسالالالادت خود همجنس هيكل خوش و ق يدن با و كن ها د  آن

شد بهتر شايد. شوند مي تحريك  به اي اندازه تا و گاهي آدمها همه كه بگويم با
 سالالكس فطي سالالر يك همجنسالالگرايي حقيقت در. دارند تمايالتي خود همجنس
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 مطلب اين اليته. گيرد مي قرار طيف اين از جايي يك در هركسالالي و آدمهاسالالت
 . هستند باز همجنس آدمها همه كه نيست معني اين به مطلقا

ند منزجر شالالالوند ناميده باز همجنس اينكه از آدمها اكثر  با جوامع اكثر. هسالالالت
ستند مخالف بازي همجنس سگرايي با ضديت. ه صل همجن ست فرهنگ حا . ا

 تمايالت از وحشالالالت اثر بر همجنسالالالگرايي با ضالالالديت دارند عقيده وانكاوهار
سگرايانه سها جامعه. آيد مي بوجود همجن  مردها به فرهنگ كه دارند عقيده شنا

ست زنانه ميهمي شكل به كه چيزي هر از كه دهد مي ياد شند متنفر ،ا  وقتي. با
 مي بدش خودش از ،شالالود مي خود خواهانه همجنس تمايالت متوجه جوان يك
 برابر شالالش بازها همجنس در خودكشالالي ميزان. كند مي پيدا وجدان عذاب و آيد

   . است ديگران از بيشتر

 را فرد كودكي در هم سالالوابقي و دارد هورموني و ارثي هاي زمينه بازي همجنس
ند مي سالالالمت اين به باره مختلفي هاي نظريه. كشالالالا  بازي همجنس علل در

صور من. وجوددارد سم كنم مي ت سي فعاليت نوع همه به ذاتا آدمها ج سخ سك  پا
. كند مي منع كارهارا برخي كه اسالالت اجتماعي و خانوادگي تربيت. دهد مي مثيت

 ديگران از بيش بازها همجنس رواني مشالالالكالت كه دهند مي نشالالالان تحقيقات
ست ستند متنفر مخالف جنس از. ني سي فريب ،ندارند زن يك از بدي تجربه ،ني  ك

 . اند نداشته هم بدي پدرومادر ،اند هنخورد را

 اهميت اليته. دارد فرق بقيه با مادرزاد بازها همجنس مغز كه گويند مي تحقيقات
 با آن از بعد يا مدرسالاله سالالنين در اينها از بسالالياري. نيسالالت مشالالخص مطلب اين

 شدن دار بچه از بعد حتي و بزرگسالي در اينها از بعضي. اند بوده متفاوت ديگران
 كنند، مي تشويق جواني در را بازي همجنس جوامع بعضي. اند شده باز سهمجن

 . نيستند باز همجنس بزرگسالي در مردها اكثر هم جوامع اين در حتي اما
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شتر سن افزايش با خانمها در بازي همجنس احتمال  در درماني روان. شود مي بي
 . ندارد چنداني موفقيت بازها همجنس

   امیهاختت عنوان به نكته چند

 ها رسالالانه نقش ،گيرند مي ياد همديگر از را سالالكس موارد %40 حدود در جوانها
 . است %۱5 مدرسه و %۲0 از كمتر مادرها ،%۲0 از بيش

 تخصالالص اين كه كنم عرض خدمتتان بايد داريد نياز درمانگر سالالكس يك به اگر
 بنابراين. نيسالالالتند بلد را كار اين درمانگرها روان از خيلي. ندارد تشالالالكيالتي هيچ
سمي مراجع از حتما شان سراغ ر سمي مراكز فعال. بگيريد را اي شت ر  رواني بهدا

 اگر. هسالالالتند مرجع بهترين هسالالالتند( رسالالالمي مجوز داراي كه مشالالالاوره )مراكز
شاورتان ست كافي تجربه و دكتري مدرك داراي م  او به سكس زمينه در ديگر ني

 حرفه غير كارهاي و دهند مي عقالني غير قولهاي مشاورها بعضي. نكنيد مراجعه
 . كنيد پرهيز اينها از ،كنند مي اخالقي غير و اي

 

 




