مهارت های ارتباطی همسران
انواع مهارت های ارتباطی :
الف) مهارت ارتباطی کالمی
-1مهارت بیان ساده:
 موضوع مورد گفتگو را به سادگی وبه گونه ای که برای شنونده قابل درک باشد،مشخص وبیان کند از حاشیه پردازی ،چند پهلو صحبت کردن وابهام گویی اجتناب ورزد.نظرات خود را در قالب جمالت کوتاه بیان کند.در طول گفتگو به راه حل فکر کند.در صورت امکان،راه حلی را که به نظر خودشمیرسد،بیان کند.
تاکید کند که راه حل فقط نظر اوست ومیتواند موردبحث دیگران قرار بگیرد .
نظر مخاطبان خود را جویاشود.از توجه دیگران به صحبت های خود تشکر کند.-اماده شود تا درموقعیت شنونده ی فعال قرار بگیرد

 -2مهارت شنیدن فعال:
تالش جدی برای درک طرف مقابل.تمرکز بر گفته های یار ارتباطی وعدم توجه به محرک های بیرونی.نشان دادن عالقه برای اشنایی با نظریات گوینده.عدم قطع صحبت های گوینده جهت اظهار نظر.قطع صحبت های گوینده جهت فهم بهتر. در حین صحبت های گوینده در صدد پاسخگویی برنیاید. در صورت لزوم اعالم کند برای بیان نظریات خویش احتیاج به وقت وفکر بیشتری دارد.تکرار مختصر نظریات گوینده.-ابراز خوشحالی از شنیدن نظریات گوینده.

-اماده شدن برای صحبت کردن وبیان نظریات خویش.

-3پرهیز از پندو اندرز وتفسیرها وقضاوت های عجوالنه
-گوینده افکار ونظریات خود راازادانه بیان کند

-4پرهیزاز به کار گیری قیدهاوصفت های مطلق:
همیشه ،هرگز،یا این -یا آن،از جمله قطب های قیدی بسیار مخرب در نحوه گفتار وکالم است .

 -5مهارت تلطیف بیان:تبدیل توصیف های سخت وتعصب آمیز به توصیف های نرم وقابل انعطاف
 - 6زندگی را در طیف رنگ های گوناگون دیدن ونه فقط سیاه وسفید
 -7استفاده از صفات تفصیلی ساده از جمله مهارت های کالمی بسیار موثر در ایجاد فضای متعادل وراه حل –
محورمیان زوجین می باشد.
( بهترین ،بدترین ،زشت ترین ،زیبا ترین)
(بهتر ،بد تر ،زشت تر ،زیبا تر)
(خوب ،بد،زشت،زیبا)

ب) مهارت های ارتباطی غیر کالمی
 نشان دادن وبروز محبت وعشق به همسر وفرزندانخوش اخالقیپرورش فضای طنز در خانوادهانعطاف پذیری به رسمیت شناختن حریم شخصیتی افرادجویا شدن از امور روزانه وتجربیات یکدیگرصرف غذای مشترک در خانه دقت به رویداد ها ومناسبت های خانوادگی نظیر سالگرد تولد وازدواجگردشبرنامه ریزی مشترک برای گذراندن اوقات فراغتمسافرت شرکت در مجاس ومراسم با اهمیت برای یکدیگر-انجام بازی وسرگرمی های جمعی

تکنیک های موثر در تقویت ارتباطات غیر کالمی




فنون رفتاری شامل  :ایفای نقش  ،جابجایی کوتاه مدت نقش ها (یک روز در هفته )
اختصاص زمانی در هفته برای گوش دادن به همسر
اختصاص دقایقی در روز برای فکر به همسر

انواع خانواده:
الف)خانواده ها وزوج های ناسالم وبی ثبات:
متهم ومقصر جلوه دادن طرف مقابلنادیده انگاشتن سهم خویش در پیدایش مشکلتوجیه رفتار خویش درهمه حالبرخورد های حذفی وتخریبی بین اعضاتعمیم دادن کوچکترین مشکل به کلیت وبنیاد رابطه فی مابیناصرار بر روشهای نا کارامد گذشتهنگاهشان همیشه به نکات منفی رابطه گذشته است-عدم مهارت حل مشکل وامادگی برای راه حل های جدید

ب)خانواده های سالم وباثبات
اگاهی داشتن به سهم خویش در بروز مشکلمشکل به موضوع خاصی محدود میشود وبنیاد رابطه مورد حمله قرار نمی گیردبرخور ها تخریبی وحذفی نیستبا روش ازمون وخطا دنبال راه حل های گوناگون میگردند با نشان دادن انعطاف وامادگی برای تغییر،درصدد حل مشکل بر می ایندعدم رجوع به موضوعات مشکل زای گذشته نگاه اصلی معطوف به حال واینده ونکات وتجربیات مثبت خانواده استشفاف سازی قواعد رفتاری :یعنی قابلیت پیش بینی رفتار اعضای یک سیستم در شرایط گوناگون که مهمترین صفت خانواده هایبا ثبات وسالم است
 یکی از مسائلی که زوجین در ارتباطهایشان باید به ان توجه نمایند تفاوتهای اندیشه ها ،رفتارها ومهمتر ازآن تفاوت احساساتزن ومرد با یکدیگر می باشد.

خصلتهای روانشناختی زنان عبارتند از:
بیان احساسات ومورد توجه قرار گرفتننوسانات طبیعی در خلق وروحیهنیاز به احساس حمایت(احساس داشتن پشتیبان)نیاز به احساس امنیت(ناواضح ومبهم صحبت نکردن همسر)-نیاز به حفظ اعتماد به نفس

