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سالمت ارتباط و سالمت خانواده
سيدمحسن فاطمي1

ارتباط جزء الينفك زندگي خانوادگي است. چگونگي ارتباط ميان اعضاي خانواده مي تواند 
سالمت خانواده را تضعيف يا تقويت كند. پژوهش هاي گات من و لونسن2 (2000). در مطالعات 
طوالني مدت 14 ساله بر روي خانواده هاي مختلف نشان مي دهد كه فقدان سالمت ارتباطي مي تواند 
آثار مخرب و گزندآوري را در سطوح جسمي و رواني همراه داشته باشد. با تضعيف سالمت ارتباطي، 
رضايت، آرامش، خشنودي، بهجت و سرور نيز رو به افول خواهد رفت. سالمت ارتباط در خانواده در 

دو محور سالمت درون فردي و سالمت برون فردي قابل بحث و گفتگو است.

سالمت درون فردي و سالمت ارتباط در خانواده
سالمت درون فردي خانواده به چگونگي ارتباط هر فرد با خود مي پردازد. وقتي ارتباط درون 
فردي از امنيت الزم برخوردار نباشد و منفي بافي، شك، عدم اعتماد به نفس و ترس سطوح مختلف 
ارتباط درون فردي را پر كرده باشد، سالمت برون فردي خانوادگي از آسيب پذيري باال برخوردار 

خواهد شد.
پژوهش هاي مختلف در حوزه روان شناسي خانواده نشان مي دهد كه بسياري از اختالفات 
خانوادگي ارتباط با فقدان سالمت درون فردي دارد. از سوي ديگر فقدان مهارتهاي الزم در حوزه 
ارتباط با خود مي تواند مشكالت گوناگوني را در سطح ارتباط بين فردي ايجاد كند. يافته هاي مك كي 
و ديگران (2006) نشان مي دهد كه عدم آشنائي با مهارتهاي پيام رساني و اختالل در انتقال پيام 

١. دپارتمان روان شناسي، دانشگاه هاروارد آمريکا، دانشگاه تورنتو کانادا، دانشگاه تهران

2. Gottman Levenson (2000)
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مي تواند سالمت ارتباط برون فردي در خانواده را به خطر اندازد. پيام هاي آلوده و آغشته به تحقير، 
نمونه اي از اين اختالالت را نشان مي دهد. با كاهش اعتماد به نفس، تزلزل در امنيت دروني و 
ذهنيت هاي آلوده به سوء ظن و منفي بافي قلمرو ارتباط درون فردي تيره، ننگ و آزاردهنده مي شود 

و آثار اين تيرگي در حوزه ارتباط بين فردي نيز مشخص خواهد شد.

سالمت بين فردي
از جمله عواملي كه مي تواند سالمت بين فردي ميان اعضاي خانواده را تقويت كند تكيه بر 
مشتركات و تمركز براي پُل سازي مي باشد. پُل سازي به معناي بررسي مشتركات و شباهت هاست. 
اشتراك مي تواند در حوزه منافع، موضوعات، مواضع، عالئق و دغدغه ها باشد. تحقيقات متعدد نشان 
مي دهد كه زوجين با تمركز بر روي مشتركات شباهت هاي همديگر را بهتر درك مي كنند. اذعان 
اين شباهت ها و مشتركات نزديكي و صميمت را بيشتر مي كند. كفويت در اسالم كه از مهمترين 
عوامل سالمت در خانواده است اين صميميت و نزديكي را آشكارتر خواهد ساخت. پل سازي اعتماد 
را همراه خواهد داشت. خانواده هاي آسيب پذير به جاي پل سازي به اختالفات، فاصله ها و افتراقات 
مي انديشند. يكي از راههاي تقويت درك مشترك تجربه همدلي واقعي و اصيل مي باشد. همدلي 

متضّمن نگاه از منظر فرد ديگر و تالش براي درك منظر ديگري است.
همدلي با جستجو براي نشانه هاي غيركالمي آغاز مي شود. آيا طرف مقابل من خسته و ناراحت 
بنظر مي رسد يا آرام است؟ چه هيجان هايي را او تجربه مي كند؟ اگرچه در اين زمينه تفاوت هاي 
 (Elfenbein & Ambndy, 2002) و ديگران Ekman فرهنگي مي تواند موجود باشد اّما يافته هاي
نشان مي دهد كه شش هيجان خشم، ترس، انزجار، شادي، تعجب و غم ويژگيهاي عمومي و جهان 

شمولي را دارا مي باشند كه مي توان صرف نظر از فرهنگ مشاهده گر به آنها پي برد.
انتقال احساسات خوب خود به طرف مقابل از هميت بااليي برخوردار است و سالمت بين فردي 
را تقويت مي كند. اين انتقال سبب خواهد شد كه ديگري احساس قدرداني را تجربه كند يا از آنچه 

ما دوست داريم باخبر شود و يا صرفاً در جاذبه گرم شادي و سرور ما قرار گيرد.
تقابل مثبت به معناي اين است كه افراد در خانواده بيان كنند كه تا چه اندازه ويژگيها و رفتار 
مثبت طرف ديگر را دوست دارند. اين خود عامل اساسي براي افزايش احساس خوب در ارتباط و 

تقويت سالمت بين فردي خانوادگي مي باشد.
پيامبر اكرم (ص) با تأكيد بر اهميت بيان احساس خوب نسبت به يكديگر مكرراً تأكيد فرموده اند 
كه احساس خوب خود را نسبت به ديگري بيان كنيد. در يك روايت مستقل، پيامبر (ص) مي فرمايند 
كه خود را نسبت به دوست داشتن يكديگر ملزم نمائيد. (الزم نفسك بتودد). راه ديگر تقويت سالمت 
بين فردي و نيل به همدلي تقويت گوش دادن فّعال و ارائه بازخورد نسبت به فهم پيام ديگري را در 
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بردارد. در سايه بازخوردها سوء برداشت ها مشخص مي شود و فضاي ارتباطي تا آنجا پيش مي رود 
كه فردي كه پيام را منتقل مي كند احساس كند كه ديگري خوب آن را شنيده است. در گوش 
كردن فّعال فرآيند دو طرفه صورت مي گيرد. اين فرآيند در تقابل با گوش كردن انفعالي مي باشد 
كه چون يك خيابان يك طرفه به زندگي ارتباطي نگاه مي كند. در حالت انفعالي فرد پيام را منتقل 
مي كند و ديگري بصورتي انفعالي آن را مي پذيرد. بازخوردي موجود نيست و فقدان بازخورد تعامل 

اصيل و واقعي را غيرممكن مي سازد.
موانع سالمت بين فردي در خانواده با گوش كردن هاي كليشه اي، گوش كردن هاي آميخته با 
قضاوت و داوري و گوش كردن هاي ضبط صوتي اتفاق مي افتد. در گوش كردن هاي كليشه اي هر 
يك از طرفين صرفاً با توجه به طرح واره موجود نسبت به ديگري قضاوت مي كند و آنچه گفته مي 
شود را در بستر خود مورد معاينه و ارزيابي قرار نمي دهد. كافي است تا يكي از طرفين كلمه اي كه 
براي ديگري معِِّرف به حساب مي آيد را بر زبان جاري سازد و ديگري بدون توجه به بستر گفتار به 

قضاوت و داوري مي پردازد.
يافته هاي گوناگون در مسأله هاي اخير نشان مي دهد كه سالمت بين فردي در خانواده با گوش  
كردن هاي ضبط صوتي تضعيف مي شود. در گوش كردن هاي ضبط صوتي ديگري صرفاً كلمات را 
مي شنود بدون آنكه با احساس و خواسته  هيجان محور موجود در بستر كلمات آشنا باشد. (براي نمونه 
به تحقيقات Harrington در سال 2012 نگاه كنيد) از عمده ترين عواملي كه سالمت بين فردي را 
در خانواده به تمديد مي اندازد، تحقير، استهزاء، ناديده گرفتن به صورت كالمي و غيركالمي مي باشد.
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