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هميشه از خانواده به عنوان 
يكى از مهم ترين كانون هاى 
جامعه ياد مى شود و بسيارى 
از جوانان وقتى مى خواهند 
ازدواج كنند به اين اميد اين كار را انجام 
مى دهند كه بتوانند در آينده خانواده شاد و 
سالمى داشته باشند اما اينكه چگونه مى توانيم 
چنين خانواده اى داشته باشيم و اصوال يك 
خانواده شاد چه شاخصه ها و معيارهايى دارد، 
موضوع صفحه «همسران» اين هفته است؛ 
موضوعى كه درباره آن با دكتر مهدى لبيبى، 

جامعه شناس، گفت وگو كرده ايم.

: شما چه تعريفى از خانواده شاد 
داريد؟

در مورد خانواده شاد تعبيرهاى مختلفى وجود 
دارد ولى قطعا خنديدن و چهره اى شاد داشتن به 
معنى شاد بودن خانواده نيست. خانواده در واقع 
محيطى است كه افراد بايد در آن احساس خوب 
و پر از آرامشى داشته باشند. آرامش داشتن در 
خانواده باعث مى شود ما خانه را از محيط كارمان 
جدا كنيم و با بودن در خانه احساس خوبى به 
ما دست بدهد، بنابراين آرامش داشتن يكى از 
مهم ترين ويژگى هاى ايجاد خانواده شاد است.

: چه موارد ديگرى را مى توان به 
اين معيار اضافه كرد؟

گفت وگوى صميمانه بين اعضاى خانواده كه 
آنها را به يكديگر نزديك مى كند و احساس 
مى آورد.  وجود  به  آنها  بين  خوشايندى 
نكته بعدى كه خيلى مهم است، حمايتى است 
در  مى كنند.  يكديگر  از  خانواده  اعضاى  كه 
احساس  بايد  هميشه  خانواده  اعضاى  واقع، 
دارند.  خود  كنار  در  همراهى  و  حامى  كنند 
وقتى اين حس ايجاد شود، افراد احساس شادى 
مى كنند و مى دانند كسى هست كه حواسش به 
آنهاست. مثال والدينى كه به خوبى فرزندانشان 
را حمايت مى كنند قطعا كودكان شاد تر و با 
اعتمادبه نفس ترى نسبت به پدر و مادرى كه 
بى تفاوت هستند، خواهند داشت. وقتى آمارهاى 

طالق يا نوجوانان فرارى را مى بينيم، متوجه 
خواهيم شد عدم همراهى و حمايت نكردن 
يكى از داليل مهم براى ايجاد اين شكاف ها 
بوده است. خيلى از نوجوانان فرارى از خانه 
مى گويند ما وقتى دچار مشكلى شديم، كسى 
نبود كه به ما حتى فكر كند، چه برسد به اينكه 
حمايتمان هم بكنند،  بنابراين همراهى و حمايت 
كردن والدين و برعكس آنها حمايت فرزندان 

از والدين خود بسيار اهميت دارد. 
: پس با اين حساب مى توان گفت 
كه آرامش، گفت وگوى صميمانه و حمايت 
را بايد 3 معيار مهم در يك خانواده شاد به 

حساب آورد. درست است؟
بله، البته مى شود يك اصل ديگر هم به اين
3 اصل اضافه كرد و آن چيزى نيست جز حس 
اعتماد قوى بين اعضاى خانواده. البته اعتماد بايد 
باطنى باشد، نه ظاهرى. وقتى اعضاى خانواده 
به يكديگر اعتماد داشته باشند و از آن طرف 
صداقت هم وجود داشته باشد، قطعا ما با يك 
خانواده كم حاشيه و شاد روبرو خواهيم بود. 
هم  اجتماعى  مهم  مساله  يك  داشتن  اعتماد 
دوستانى  شما  وقتى  مثال  مى شود.  محسوب 
داريد كه به آنها اعتماد زيادى هم داريد، آنها 
يك سرمايه اجتماعى  برايتان محسوب مى شوند 
و رفته رفته باعث ارتقا و رشد شما در جامعه 

خواهند شد. 
: براي ايجاد فضاى شاد و سالم در 

خانواده چه بايد كرد؟
همه اعضاي خانواده و به خصوص زن و شوهر 
بايد نقش خود را به درستي ايفا كنند. الزمه 
دستيابى به يك خانواده ايده آل، تربيت درست 
و اصولي كودكان و آماده كردن او براي يك 
انتخاب درست در مرحله ازدواج است. توجه 
و  اجتماعي  انساني،  رواني،  مختلف  ابعاد  به 
شخصيتي زن و شوهر در زندگي مشترك نيز 

ضرورى است.
با  رويارويي  در  افراد  از  برخي   :
مسائل زندگي توانايي هاي الزم را ندارند و 
همين مساله باعث آسيب پذيري آنها مي شود. 

در اين خصوص چه بايد كرد؟
پاسخ  مسائل  به  خود  خاص  شيوه  به  افراد 
مي دهند. برخي هنگام روبرو شدن با مشكل ها 
مي كوشند با ارزيابي منطقي موقعيت و با استفاده 
از روش هايي مانند مساله گشايي، تفكر مثبت و 
استفاده موثر از سيستم هاي حمايتي با مشكل يا 
موقعيت مقابله كنند و در مقابل برخي ديگر، 
سعي  مسائل،  با  سازگارانه  برخورد  جاي  به 
مي كنند به روش هاي مختلف مانند پناه بردن 
به الكل، مواد مخدر و ساير روش هاي ناكارآمد 
از رويارويي با مشكل ها اجتناب كنند. اگرچه 
اين روش ها، ممكن است در كوتاه مدت موثر 
واقع شوند و به فرد آرامش موقت دهند ولي در 
درازمدت پيامدهاي منفي بسيارى دارند و فرد 
را از داشتن احساس خودكارآمدي و عزت نفس 
محروم مي كنند. افرادى كه به طور موفقيت آميز با 
مشكل ها مقابله مي كنند، خود را به مجموعه اي 

از مهارت هاي مقابله اي مجهز كرده اند.
: افكار ما چقدر در شاد كردن 

خانواده مان موثر است؟
خيلى زياد! بي ترديد افكار خوب، ما 

را شاد مي كند، اما افكار بد، حالمان 
را خراب خواهد كرد. مثال زن 
خوشبختي  براى  بداند  بايد 
خودش هم كه شده، بايد همسر 
شاد و خوشبختي داشته باشد. 

براي رسيدن به اين هدف، 
يك لبخند هم كفايت 

مي كند. به طور يقين نمي توانيم همسرمان را تغيير 
دهيم زيرا شخصيت او شكل گرفت. پس بايد 
سعي كنيم او را همان طوري كه هست، بپذيريم 
و از تشويق كردن او در انجام مسئوليت هاي 
اجتماعي، شخصي و خانوادگى غفلت نكنيم. 
مطمئن باشيم قهرمان ساختن از او در همه شئون 
زندگي به نفع ماست. با او حرف بزنيم، به اتفاق 
هم راه برويم، به حرف هايش گوش بدهيم و 
او را بفهميم. اين موارد رمز شادماني او هستند. 
: آيا پدر يا مادرى كه خودشان شاد 
نيستند، مى توانند فرزندان شادى را تربيت 

كنند؟
نه! شادى بايد در وجود پدر و مادر باشد تا 
فرزند هم آن را حس و در خودش بارور كند. 
مثال فرزندان طالق يا حتى فرزندانى كه در 
خانواده اى زندگى مى كنند كه والدين از هم 
طالق عاطفى گرفته اند قطعا نمى توانند شادى 
را در خانه ببينند و نسبت به همه چيز ناخودآگاه 
بحث  بنابراين  مى شوند  بى تفاوت 
ژنتيكى و خصوصيات پدر 
و مادر و روش تربيتى نقش 

بسزايى در احساس شادى و شادزيستن كودكان 
دارد.

با  معموال  شاد  خانواده هاى   :
مشكل هايشان چگونه برخورد مى كنند؟

آنها معموال مشكالت را براى خودشان خيلى 
بزرگ و پيچيده نمى كنند و با همفكرى از 

سد مشكالت عبور مى كنند.

شادى بايد در وجود شادى بايد در وجود 
پدر و مادر باشد تا پدر و مادر باشد تا 
فرزند هم آن را حس فرزند هم آن را حس 
و در خودش بارور و در خودش بارور 
كند. مثال بچه هاى طالق و فرزندانى كند. مثال بچه هاى طالق و فرزندانى 
كه در خانواده اى زندگى مى كنند كه در خانواده اى زندگى مى كنند 
كه والدين از هم طالق عاطفى كه والدين از هم طالق عاطفى 
گرفته اند، معموال نمى توانند شادى  گرفته اند، معموال نمى توانند شادى  
پايدارى را در كانون خانواده ببينند پايدارى را در كانون خانواده ببينند 
و ناخودآگاه نسبت به همه چيز و ناخودآگاه نسبت به همه چيز 
بى تفاوت مى شوندبى تفاوت مى شوند

دكتر مهدى لبيبى جامعه شناس مى گويد آرامش، گفت وگوى صميمانه، حمايت و اعتماد اركان شكل گيرى شادى  در يك خانواده سالم هستند

چهار پايه شادى در خانوادهچهار پايه شادى در خانواده
 محبوبه 
رياستى

داشتن يك خانواده شاد قطعا آرزوى  
خيلى هاست و همه ما تالش مى كنيم 
در خانه و كنار اعضاى خانواده مان 
احساس شادى كنيم اما براى داشتن 
اين كانون گرم، بايد برخى مسائل 
را رعايت كنيم؛ در وهله اول زن و 
شوهر بايد احترام يكديگر را حفظ 
احساس  هم  كنار  بودن  از  و  كنند 
رضايت كنند تا بعدها اين حس در 
فرزندانشان هم القا شود. در واقع، 
احساس امنيت و اعتماد را ابتدا زن و 
شوهر بايد پايه ريزى كنند. بعد از آمدن 
فرزندان باز هم اين والدين هستند 
كه بايد سعى كنند كانون خانواده را 
گرم نگه دارند و از مشكل ها خوب 
يك  شادى  كنند.  عبور 
بايد  كه  است  حس 
را  آن  خودمان 
آن  كنيم  ايجاد 
رفتار هاى  با  هم 
و  درست 
به  مهرورزى 
يكديگر. مثال سعى 
كنيد به يكديگر هديه 
بدهيد و حتما وقتى را 
هم  دور  براى 
در  بودن 
بگيريد  نظر 
حس  چون 
يك  شادى 
مهم  مساله 
زندگى  در 
اگر  و  است 
نباشد باعث بروز 
كمبودها  از  خيلى 

مى شود.

نگاه روان شناس

نقش مهم والدين 
در شادى فرزندان

 دكتر بهروز 
بيرشك

عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى 

ايران


