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آیا شما نمونه ای از خانواده 
ناامید  نه،  اگر  هستید؟  شاد 
نباشید. شما می توانید بعضی 
از شادی های خانوادگی را که 
تا قبل از این فقط آنها را متعلق به خانواده هایی در 

برنامه تلویزیونی می دانستید، تجربه کنید. 

1. از با هم بودن لذت ببرید
رابی بوتاچ، مشاور خانواده و روابط مستقر در 
نیویورک و مجری برنامه کانال آموزش شالوم در 
خانه، می گوید: »ماهیت خانواده خوشبخت این 
است که باعث ارتقا بخشیدن یکدیگر می شوند و 
چنین حالتی از نحوه برخوردشان با هم مشخص 
می  شود.« توتاچ، پدر 8 فرزند و نویسنده چند 
کتاب از جمله شالوم در خانه، می گوید: »وقتی 
افراد به وجود یکدیگر واکنش نشان می دهند 
)تعامل وجود دارد( لذت بخش است. والدین 
به خانه می آیند و بچه ها از دیدن آنها خوشحال 
می شوند و وقتی بچه ها به خانه می آیند، والدین 

از دیدن آنها شادمان می  شوند.«

2. داستان های پایاپای
بوتاچ می گوید: »وقتی بچه ها به خانه می آیند، از 
آنها سوال کنید که مدرسه را چگونه گذرانده اند و 
برای آنها حرفی داشته باشید. اگر شما از بازگشت 
به منزل هدفی نداشته باشید و به مسائل مربوط 
به خانواده عالقه مند نباشید و پس از 5 دقیقه از 

حضور در خانه تلویزیون را روشن می کنید، 
چرا آنها باید از دیدن شما خوشحال 

شوند؟«
او می افزاید: »نکته آخر این است 

که وقتی به خانه می آیید، اول 
شماست.  فرزندان  نوبت 
شما باید همه کارهایی را 
که انجام می دهید، رها کنید 

و وقتی به خانه می آیید همیشه 
باید موردی برای اشتراک گذاری با 

فرزندانتان داشته باشید؛ چه اتفاق باشد 
و چه شرح مختصر.« بوتاچ ادامه می دهد: 

»به این ترتیب شما به فزرندانتان فرصتی برای 
مشتاق بودن عرضه می کنید. نکته ویرانگر زندگی 
خانوادگی، دلزدگی است که منجر به اختالل در 
کار و امور می شود و به همین دلیل بچه ها ترجیح 
می دهند به جای خانواده با دوستان خود باشند.«

3. ازدواج را در اولویت قرار دهید
عشق واقعی برقرار کنید. رابطه و ازدواج باید 
در درجه اول اهمیت قرار داشته باشند. بوتاچ 
می گوید: »در بسیاری از خانواده ها، فرزندان همیشه 
در درجه اول قراردارند بنابراین آنها تامین کننده 
عشق جایگزین می شوند. این یک بار ناعادالنه 
بر دوش بچه است. همچنین برای خانواده ها 

مضرخواهد بود زیرا بچه ها سرانجام دنبال زندگی 
خودشان می روند.«

4. با هم غذا میل کنید
خانواده هایی که با هم غذا می خورند، کنار هم 
هستند. ساده است. بوتاچ می گوید: »شام های 
خانوادگی از این لحاظ که زمان برقراری ارتباط 
افراد خانواده خواهند بود، ضروری هستند.« وی 

پیشنهاد می کند حداقل 4 بار 
در هفته با هم خانوادگی شام 

میل کنید.«

5. با هم تفریح کنید
شبانه یک یا دو فعالیت هماهنگ 
را با اعضای خانواده انجام بدهید. بوتاچ 
خواندن داستان شب برای خواباندن کودکان 
خردسال یا خواندن یک فصل از رمان برای 

کودک بزرگ تر را پیشنهاد می کند.

6. خانواده را به دوستان ترجیح دهید
در خانواده های شاد، جایگاه خانواده قبل از دوستان 
قرار دارد. وقتی بچه ها بی حوصله و بیکار می شوند، 
در خانه  دنبال هیجان می گردند و این زمانی است 
که دوستان اهمیت بیشتری پیدا می کنند. دوستی 

مهم است اما تابع خانواده باشید. 

7. بعد از مدرسه فعالیت های 
کودکان را محدود کنید

امروزه، تعداد زیادی از کودکان تحت  برنامه ریزی 

قرار دارند و هر هفته بعد از مدرسه در 6 یا 7 
کالس مختلف شرکت می کنند. مادر تبدیل به 
راننده می شود و فرزندان هرگز به طور همزمان 
در خانه حضور ندارند.این دستورالعمل برای 
خانواده شاد نیست. وقتی فرزندان شما بزرگ 
می شوند اما ژیمناستیک بلد نیستند، مشکلی به 
وجود نمی آید. کالس های بعد از مدرسه زیاده روی 
نیستند اما تعداد زیاد کالس ها می تواند افراطی 
باشد، اعتدال در جایی به وجود می آید که ما 
هدف گذاری کنیم. پیشنهاد این است که به عنوان 
یک خانواده، خودتان فعالیت های بعد از مدرسه  
را ایجاد کنید، مثال فرزندان خود را به گردش 
ببرید، دوچرخه سواری کنید یا بعد از مدرسه به 

استخر بروید.

8. احترام گذاشتن به آیین ها
مراسم  به  نیاز  خانواده ها  می گوید:  بوتاچ 
دارند. آیین ها می توانند مذهبی، ملی یا حتی 

خانوادگی باشند.«
به گفته باربارا فیس، دکترا، استاد و رئیس دانشکده 
روان شناسی در دانشگاه سیراسوز در نیویورک، 

خانواده های شاد دارای آیین های معناداری هستند 
و توسط آنها تحت فشار قرار نمی گیرند. آیین ها 
می توانند برای خانواده شما بی نظیر باشند، مانند 
صبحانه روز تعطیل، خوردن هفته ای یکبار پیتزا 
در رستوان یا حتی خواندن یک ترانه خانوادگی. 
آیین ها اعضای خانواده را به هم نزدیک می کنند 

زیرا با گذشت زمان تکرار می شوند.
وی می افزاید: »برای انجام مراسم باید انعطاف پذیر 
باشید. آیین ها نمی توانند سفت و سخت باشند. 
اگر یک آیین کارآمد نباشد باید روش دیگری 

را امتحان کنید.«

9. صدای خود را باال نبرید
به یاد داشته باشید کودکان در آرامش و ثبات 
شکوفا می شوند. باید در خانه محیطی آرام به وجود 
بیاورید.با بچه های خود صحبت کنید، برای آنها 
قوانین جدی در نظر بگیرید و در صورت لزوم 
کودکان را مجازات کنید اما عصبانی نشوید و 
فریاد نزنید. اگر فریاد بزنید، این موضوع نشان 
می دهد شما از کنترل خارج شده اید و  محیط 

ناامن ایجاد می کنید.

10. هرگز مقابل بچه ها دعوا نکنید
در حالی که برخی بحث و جدل ها اجتناب ناپذیر 
است، سعی کنید آنها را از کودکان دور نگه دارید. 
اگر بچه هایتان شاهد دعوا و بگومگوی بین شما 
بودند، دلیل آن را توضیح بدهید، عذرخواهی 
کنید و بگویید: »متأسفیم که مجبور شدید بحث 
ما را ببینید. ما فقط اختالف نظر داشتیم اما اکنون 

همه چیز خوب است.« 

11. زیاد کار نکنید
فقط کار و بدون تفریح، هیچ چیز از این دو 
مورد برای خانواده کسالت آورتر نیست. اگر شما 
همواره بیرون از منزل هستید و فرزندان خود 
را در اولویت قرار نمی دهید، آنها این احساس 
ناامنی را درونی می کنند. بچه ها فکرمی کنند به 

اندازه کافی باارزش نیستند.

12. خواهر و برادرها را تشویق کنید
رقابت خواهر و برادر می تواند تفرقه افکن باشد. 
بوتاچ می گوید: »من سعی می کنم با بچه هایم 
صحبت کنم که چقدر به خاطر داشتن خواهر و 

برادر خوشبخت هستند.«

13. باهم شوخی کنید
خانواده های شاد با هم شوخی می کنند. سیراسوز 
می گوید: »لطیفه ها و نام های مستعار نشان دهنده 
گروهی است که شما به آن تعلق دارید و به 
عنوان گروه برای دستیابی به تجربیات بزرگ تر 

عمل می کنید.«

14. انعطاف پذیر باشید
گفتن این حرف از انجام آن آسان تر است اما 
به دلیل ماهیت انعطاف پذیری، خانواده ها تغییر 
می کنند بنابراین شما باید در مقابل تغییر اعضا و 
سن منعطف باشید. یک عضو تشکیل خانواده 
می دهد، شخصی فوت کرده، عضو دیگری ازدواج 
مجدد می کند و نوجوانان دیگر کودک نیستند و 
بزرگساالن جوان دیگر نوجوان نخواهند بود اما 

همه آنها هنوز بخشی از یک خانواده هستند.

15. ارتباط برقرار کنید
رز جی پرکینز، استادیار روان شناسی در کالج 
استون هیل در ایستون، ماساچوست، می گوید: 
»یک خانواده شاد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. 
غالبا خانواده ها این طور رابطه برقرار می کنند که 
همه حرف هایشان را به مادر می گویند و سپس مادر 
پیام می فرستد اما در خانواده شاد، خطوط ارتباطی 
منعطف تر و بازتری وجود دارد.« او می افزاید: 
»در خانواده های شاد، همه اعضای خانواده قادر 

به برقراری ارتباط علنی با یکدیگر هستند.«
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به گفته ویل کاکس، کووید-19 به عنوان زیانبارترین بیماری همه گیر در 
قرن،باعث ایجاد بحران اقتصادی شدید در طول زندگی ما و فاجعه آمیزترین 

فلج دستگاه های دولتی است که در دهه های اخیردیده شده است.
او می گوید: »ما می بینیم که ده ها هزار آمریکایی، به ویژه مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هایمان،در حال مرگ هستند. شاهد هستیم که میلیون ها پدر و 
مادر شغل خود را از دست می دهند. بسیاری از ما با نوعی تب خانه نشینی 
دست و پنجه نرم می کنیم که می تواند زندگی خانوادگی را در بعضی مواقع 
برای افرادی که با همسر و فرزندان مانند آنها درگیر هستند دشوار کند. 

ممکن است مردم از ازدواج های صمیمانه، نظریه محبوبی که برروابط 
عاطفی شدید و تکامل شخصیتی ازدهه 1970 تاکید داشته است، اجتناب 
کنند بنابراین اگر همسران شاد نباشند ترک ازدواج طبیعی خواهد بود. نتیجه 
درخشانی که حداقل از این موضوع حاصل می شود این است که ازدواج 
مستحکم،با ثبات تر بوده و به احتمال زیاد می تواند بسترامنی برای فرزندان 
ما باشد.« فینکل دریافت که همه گیری کووید- 19 و شوک های اقتصادی و 
عوارض دیگر آن، خانواده ها را آسیب پذیرتر می کند. وی می گوید:»ممکن 
است حداقل برای مدت کوتاهی مردم بخشی از تمرکزشان روی تجلی 
وپرداختن به منافع شخصی در جهت منفعت خانواده وتوجه به ماهیت 

گفت وگو و بحث با همسران را به طور متوسط نادیده بگیرند.«

هرم نیاز: مازلو هر دو نظریه شامل ازدواج »همه یا هیچ« فینکل و مفهوم 
ازدواج صمیمانه را بررسی می کند. روان شناس ابراهام مازلو نیازهای 
بشر را از نظر هرم بسیار خوب توصیف کرده است. پایگاه گسترده 
باید نیازهای جهانی اولیه مانند غذا و سرپناه را قبل ازرسیدن به مرحله 
بعدی همچون ایمنی تامین کند. از آنجا که نیازهای هر سطح برآورده 
می شود، ممکن است فردی روی نیازهای اولیه مانند عشق و زندگی 
خانوادگی و سپس موضوعات مربوط به عزت نفس مانند وضعیت و 

آزادی کمتر تمرکز کند.
رسیدن به اوج یعنی تمرکز روی خودواقعی،جایی که »همه« در ازدواج 
یابند،.این نوع ازدواج به  نوع »همه یا هیچ« می خواهند به آن دست 
زمان، منابع توسعه و تمایل به انجام آن نیاز دارد. فینکل می گوید: »این 

پاداش می تواند یک اتحاد)همبستگی( دیدنی باشد که کیفیت زندگی 
باالیی را ایجاد می کند.«

به نظر ویل کاکس،همچنین این سبک ازدواج زن وشوهر را وادار می کند که 
در صورت نارضایتی های زناشویی، به طور متوسط اشتیاق از دست رفته را 
احیا کنند وکارکردهای کالسیک ازدواج مانند فرزندان و خویشاوندان،آوردن 

نان برسر سفره و ایجاد سقفی باالی سر را در درجه دوم قرار بدهند.
ویل کاکس گمان می کند که در مواجهه با ناامنی اقتصادی چشمگیر، احتمال 
عود بیماری و نیاز به اعتماد به نفس بیشتر، مفهوم و عملکرد ازدواج به 
طریقی تغییر خواهد کرد که این الگوی صمیمانه کمتر قانع کننده و واقع بینانه 
به نظر می رسد. ویل کاکس پیش بینی که تعهد زناشویی افزایش می یابد. 
ازآخرین رکود اقتصادی بزرگ شاهد این موضوع بوده ایم که طالق حدود 
20درصد نزول یافته است و او گمان می کند که به دلیل رکود اقتصادی 
مربوط به کووید- 19، میزان طالق به طرز چشمگیری کمترخواهد شد.

فینکل عقیده دارد که همسران مراقبت ازصمیمیت و عشق را متوقف 
نمی کنند اما افرادی که در رأس سلسله مراتب قرار دارند و بیشترین 
مراقبت و توجه را انجام می دادند،به دلیل تغییرات واقعی این دوران 
کمتر به آن می پردازند و از آنجائی که ما خود را در جهانی خواهیم 
یافت که منابع کمیاب شده ند و امکان برقراری ارتباطات دشوار است، 
بزرگ ترین کاراین است که مردم بعضی از انتظارات خود را پایین بیاورند.

ازدواج امروزه: میزان ازدواج ثبت شده مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها در آمریکا در سال 2018میالدی،به مرز پایینی رسید و پیش بینی 
می شود این روند ادامه داشته باشد. این گزارش به همبستگی بین ازدواج 
و پیامدهای مثبت سالمت و طول عمر اشاره می کند. همچنین درزمان 
رکود بزرگ، زاد و ولد به میزان متوسط کاهش یافته است و ویل کاکس 
پیش بینی می کند به دلیل وجود کووید- 19، همسران جوان ممکن است 
نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده محتاط تر عمل کنند. یکی از مضرات 
کووید- 19 این است که اقلیت رو به رشد مردم هرگز ازدواج نخواهند 
کرد و این موضوع نگران کننده است. به طور مشخص ازدواج به زندگی 
بیشتر زنان و مردان معنی،هدف،شادی و همبستگی می بخشد. افراد متاهل، 

از نظر عاطفی و مالی عملکرد بهتری دارند 
که هدف اصلی تشکیل خانواده است 

وکاهش میزان طالق باعث افزایش 
ثبات خانواده می شود. ارتباط عاشقانه 

بین همسران همراه با فرزندان، تعهدات، 
امور مالی و اجتماعی،اهداف کالسیکی که 

ازدواج در گذشته ارائه می دهد، تنها بخشی از 
قاب ازدواج است.

فینکل هشدار می دهد کسانی که در رکود اقتصادی دست 
و پا می زنند، بهای آن را پرداخت می کنند و باید انتظارات 

خود را پایین بیاورند. افرادی که بسیار سازگار هستند یا برای 
موضوع ازدواج وقت کافی صرف می کنند، ممکن است در رسیدن به 
باالی هرم موفق باشند. او می گوید: »میزان رسیدن افراد به اوج ازدواج، 

با کیفیت باالی زندگی و خوشبختی ارتباطی ویژه دارد.«
به گفته ویل کاکس، اهمیت دادن به منافع همسر و فرزندان نه تنها باعث 
افزایش خوش قلبی و محبت بلکه باعث ایجاد وفاداری و صداقت، 
که  است  این موضوع  موافق  فینکل  ثبات خانواده می شود.  و  شادی 
تعهد و مسئولیت نسبت به دیگران واقعا برای داشتن زندگی خانوادگی 
طوالنی مدت معنی دار، مورد نیاز است. اما درست نیست زمانی که 
دیگر راهی برای خوشحال بودن پیدا نمی کنید به ازدواج فکر کنید. 
اهمیت دادن به ابراز وجود و رشد شخصیتی به معنای رسیدن به لذت 
کوتاه مدت نیست. در عوض تعداد زیادی از ما، مجدد زندگی معنادار و 

هدفمند رابه عنوان خانواده ای شاد و پایدار تعریف می کنیم.
ویل کاکس به ازدواج به عنوان بهترین گزینه برای زندگی خانوادگی و رشد 
پایدار بچه ها نگاه می کند. فینکل می گوید: »ازدواج راهی خوب برای پرورش 
فرزندان است. البته تا جایی پیش نمی روم که بگویم این تنها راه است. من 
فکر می کنم راه های بسیاری وجود دارد که می توانید یک زندگی پایدار برای 
کودکان فراهم کنید. ازدواج یک آزمایش و موقعیت خوب است. هر زمینه 
دیگری هم که حس عشق را به وجود آورد و این احساس را برانگیزد که 

جهان مکانی پایدار و امن است، می تواند کارآمد باشد.«

فرهنگ و امور مالی: فینکل 
معتقد است، پول متغیری 
است که گاهی از داستان 
می شود.   خارج  ازدواج 
موضوعی که تقریبا حل کردن 
آن غیرممکن است زیرا می توان 
چنین ادعا کرد اگر مردم بیشتر به صورت 
سنتی زندگی کنند،ناهمسانی درآمد کمتر 
خواهد بود. از طرف دیگر، برای بیشتر افراد 
رسیدن به نقطه اوج همبستگی بدون وجود منابع 
الزم سخت خواهد بود. افرادی که با درآمد 50 درصد 
طبقه کارگری زندگی می کنند، معموال در دو جا مشغول به کار 
هستند، بنابراین وقت کافی ندارند. درحالی که چنین افرادی ممکن است 
در تالش باشند تا برای پرداخت هزینه تعمیر دوچرخه فرزند خودراهی پیدا 
کنند،افراد ثروتمندی هم هستند که می توانند هزینه پرستار بچه را بپردازند 
وبرای صرف شام به بیرون از منزل بروند و به یکدیگر ابراز عالقه کنند.
فینکل می گوید: »بسیار محتمل است افرادی که تحصیالت پایه ندارند یا 
حتی دبیرستان را به پایان نرسانده اند)با درآمد پایین( و به طور ناخوشایندی 
برای گذران زندگی تقال می کنند،آنقدردر زندگی احساس آرامش داشته 
باشند تا عمیقا در مورد تعهداتشان یا احترام گذاشتن به یکدیگر فکرکنند.
اطمینان بخشی همسران ازوجود منابع و وقت کافی برای برقراری ارتباط 
واقعی با یکدیگر می تواند برای بهتر شدن زندگی و ازدواج کارهای زیادی 
انجام بدهد.پرداختن به چالش های اقتصادی خانواده ها مهم است. احتماال 

بیماری همه گیر باعث افزایش اضطرارو فشارخواهد شد.
همچنین فرهنگ مساله مهمی درایجاد اختالفات در طول ازدواج است. 
اگرمساله فقط پول بود، میلیون ها زوج ثروتمند ناراضی ومیلیون ها زوج 
متوسط خوشحال وجود نداشتند.« ویل کاکس اما می گوید راه نجات فقط 
درازدواج های صمیمانه است،فینکل امیدوار است مردم به هیچ وجه اجازه 

ندهند اشتیاق بیشتر در ازدواج از بین برود.
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15 راز برای اینکه داشتن یک خانواده شاد را تجربه کنید

اسرار خانواده های شاد

ممکن است کووید19روابط همسران را برای همیشه تغییر بدهد

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

یک خانواده شاد 
با یکدیگر ارتباط برقرار 

می کنند. غالبا خانواده ها این طور 
رابطه برقرار می کنند که همه حرف هایشان 

را به مادر می گویند و سپس مادر پیام می فرستد 
اما در خانواده شاد، خطوط ارتباطی منعطف تر و 

بازتری وجود دارد. در خانواده های شاد، 
همه اعضای خانواده قادر به 
برقراری ارتباط علنی با 

یکدیگر هستند


