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زنان ارائه کرده است. صدای س منبعی مفید و ضروری برای ابراز وجود در نکدو هآزو   یجولی د»

گاهی بخش و دلسوزانۀ او با استفاده از راهبردهایی ساده و اثربخش خوانندگان را در مواجهه با موانع آ
دنبال ست که بها کند. این کتاب یک راهنمای ضروری و مفید برای همۀ افرادیبالقوه هدایت می

 «.در روابط و ارتباطات سالم هستندحمایت 
استرس پس از  مرکز»گذار مددکاری اجتماعی، بنیان ، کارشناس ارشد  منیکارن کال

مان، از جمله های مختلف در زمینۀ افسردگی پس از زای، نویسندۀ کتاب«زایمان
 زایمان درمان و زنان پس از

 
و تقویت زندگی  که برای تغییرارائه کرده است را   هایی ، مهارتدر زنان مندیجرأتابراز وجود و   کتاب»

نکس دو هآزو   ید! سبک کاربردی و صمیمانۀ جولی د_ از جمله تقویت روابط ارزشمن نیاز دارید  خود
گاهی هیجانی، درک و اعتمادبه تان را ابراز کند خود  واقعینفس به شما کمک میبا ارائۀ مبنایی برای آ

شده در های ارائهتواند ابزاری قدرتمند باشد و اگر مهارتزنان در هر سنی می کنید. این کتاب برای همۀ
 «.سازدتان را متحول میآن را در زندگی روزمرۀ خود به کار ببرید، زندگی

کنیم؟، من ما چگونه رشد می، دکتری روانشناسی، نویسندۀ کتاب کریستینا جی. هیبرت
 از طریق ورزش هشت کلید سالمت روان  وبدون تو کیستم؟ 

 
های های ارتباط سالم فراتر رفته و به بررسی دقیق جنبهکاربردی و آموزنده از تکنیک این کتاب  »

نکس از طریق ارائۀ اطالعات دو هآزو   یپردازد. جولی دارتباطی افراد میروانشناختی مؤثر در الگوهای 
گاهیدقیق، مثال بسیار کاربردی را به خوانندگان ارائه بخش منبعی های ملموس و واقعی و تمرینات آ

تواند در جوامعی ها را با خودشان و دیگران متحول سازد. این کتاب میتواند روابط آنکرده است که می
 «.بخش باشداند منبعی الهامبرانگیر ساختهرا برای زنان چالش مندیجرأتکه 

 کلید مدیریت استرس هشتنویسندۀ کتاب و ، کارشناس ارشد، الیزابت آن اسکات   
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 3ریان ایسلر گفتارپیش
ها پیش در اختیار داشتم؛ زمانی که من و هزاران زن دیگر انگار که از ای کاش این کتاب را سال

 3808را به چالش کشیدیم. از سال  «زن بودن»یک خواب طوالنی بیدار شدیم و مفهوم سنتی 
بسیاری  ها ازبسیاری از مسائل مرتبط با زنان در اغلب نقاط دنیا متحول شد. در نتیجۀ آن، ما زن

آمیز جنسیتی رهایی یافتیم و توانستیم قوانینی را برای محافظت از زنان و از قوانین تبعیض
مبنای های شغلی بر ی از محیطدختران در برابر خشونت تصویب کنیم. با این حال، هنوز بسیار

ها تسهیالت اندکی برای زنان وجود دارد. رهبری اند که در آنهای مردانه سازمان یافتهمدل
گرفتن سیاری از ما زنان هنوز با نادیدهن زیادی در اختیار مردان است. بمیزاسیاسی هنوز به

اجتماعی  دنبال مراقبت از دیگران هستم که پیامدهای جسمانی، روانشناختی،نیازهای خود به
 دنبال دارد. و اقتصادی زیادی به
ام. ن نوشتهو قانونی دربارۀ زنا های فرهنگیهای مختلفی در زمینهها کتابمن در طول سال

های بعدی بر موانع فرهنگی و است. سپس در کتاب دستنامۀ حقوق برابرین کتاب من، اول
ابراز وجود و  کتاب  ها نیاز است تمرکز کردم.تاریخی توانمندسازی زنان و آنچه برای غلبه بر آن

 

های ها، مّورخ فرهنگی، نویسندۀ کتابدانشمند سیستمای حقوق، دکتری حرفه(، Riane Eisler) ریان ایسلر . 3
تو  جام و شمشیرمطرح  جهت جنبش صلح، پایداری، عدالت اقتصادی و پیشگامی است. او در   هاثروت واقعی ملّ

 المللی را به حقوق زنان و کودکان گسترش داده است. های بینسازمان در حقوق بشر، تمرکز



 

 

که موضوع گام برای توانمندسازی زنان است. از آنجایی بهی گامیراهنما مندی در زنانجرأت
 کند. اصلی این کتاب برقراری روابط سالم است، بحث خود را از ارتباط با خود آغاز می

درمانگر و مددکار عنوان یک پژوهشگر، رواننکس تجربیات خود را بهدو هآزو   یجولی د
کشد تا به ما نشان دهد چگونه با عبور از هنجارها و انتظارات جنسیتی اجتماعی به تصویر می

و الگوهای رفتاری و ارتباطی قدیمی خودمان را ابراز کنیم. او در عین حال که ابزارهایی  سنتی
دهد که چگونه این کار را بدون نقض کند به ما نشان میرا برای توانمندسازی خود ارائه می

فرد ساخته هحقوق دیگران انجام دهیم. این تنها یکی از مواردی است که این کتاب را منحصرب
فرد این کتاب این است که زندگی فردی ما را در انزوا ههای منحصربیکی دیگر از ویژگیاست. 

نگرد. تر به آن میفردی و فرهنگ بزرگشبکۀ روابط بین چهارچوبگیرد؛ بلکه در در نظر نمی
های مردانه سوق سمت اتخاذ نقشزنان را به اینکهجای است که بهویژگی خاص دیگر آن این 

عنوان یک نقش سنتی زنان را در مراقبت از دیگران به رسمیت شناخته و آن را به دهد، اهمیت
کند که زنان و مردان فارغ از جنسیت خود باید انجام دهند. این مفهوم عمل انسانی معرفی می

 تنها به مراقبت از دیگران بلکه در درجۀ اول به مراقبت از خودمان اشاره دارد. نه
ها در زندگی منظور ایجاد تغییرات الزم برای اجرای این تکنیککتاب بهتر از همه، این مهم

های روزمره ابزارهایی ساده و کاربردی را فراهم کرده است. جولی برای کمک به ما در درک سبک
گاهی از آن کند کهدلبستگی خاص خود روش قدرتمندی را به کار برده است و بیان می ها آ

رانند، رهایی یابیم. او در ی که ما را به عقب میکارآمدز الگوهای ناکند اچگونه به ما کمک می
تی ارائه کرده است. جولی یک سازی و خودشفقآرامین کتاب ابزارهایی مؤثر برای خودا

هایی فرد ساخته است. او روایتهکتاب را منحصرب ،گوی باهوش است که این ویژگی اوقّصه
کند که به دل خواننده چنان گرمی و صمیمیتی نقل میاز زندگی خودش و مراجعانش را با 

 نشیند. می
دگی: از تغییر داستان، تغییر زن»بار جولی را زمانی دیدم که در دورۀ آنالین من به نام من اولین

تأثیر مشارکت او در این دوره قرار گرفتم. او نام کرد. من تحتثبت« گری تا مشارکتسلطه
، برنامۀ خود را اجرا کرد: مدل مشارکتی سازمان خانواده برای متحول بالفاصله پس از این دوره

بودن در طوری که هر فردی بتواند توان بالقوۀ خود را بدون محبوسها؛ بهساختن خانواده
مراقبتی  های جنسیتی سنتی درک کند. بعدها، زمانی که جولی گواهینامۀ مدافع اقتصادنقش
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تأثیر درک عمیق او از تحول در ارزش خود را از مرکز مطالعات مشارکتی دریافت کرد دوباره تحت
اشتیاق او که در هر صفحه از این ن کار قرار گرفتم. همچنین از شوروزنان و تعهدش به انجام ای

د به م دانش خوزده شدم که عشق و فداکاری او را در تقدیکند شگفتکتاب خودنمایی می
 دهد. خوانندگان نشان می

هایی را برای ابراز آموزد که چگونه مهارتبه ما می مندی در زنانابراز وجود و جرأتکتاب  
مرزهایی در رابطه با دیگران کسب کنیم و در عین حال به ونیازها و هیجانات خود و تعیین حد

مشارکتی روابط است که جولی نیازها و احساسات دیگران نیز حساس باشیم. این کلید مدل 
ها در حوزۀ آن را عمیقًا درک کرده و به کار برده است و همین امر این کتاب را از سایر کتاب

ها به توجه و مراقبت در روابط در قلب این سازد. تمرکز بر نیاز ما انسانمتفاوت می مندیجرأت
لی در هر فصل از این کتاب ارائه ها و تمریناتی که جوکتاب قرار دارد. همچنین، دستورالعمل

تنها برای کرده است قابل درک و اجرا در زندگی روزمره هستند. من باور دارم که این کتاب نه
توانید برای کمک به دیگران نیز استفاده های آن میشود، بلکه از آموزهخودتان مفید واقع می

پیش روی دارید؛ از این کتاب  انگیز راهیجانعنوان خوانندۀ کتاب سفری کنید. شما به
 العاده لذت ببرید.فوق

 
 لرسریان ای
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مناسب  عنوان انسان تمایل به برقراری روابطارتباط نقش مهمی در زندگی ما دارد. همۀ ما به
با دیگران و تشکیل پیوندهای بادوام داریم. در واقع، بقای ما وابسته به روابط سالم، ایمن و 

های مختلفی برای پربار است. آیا برقراری ارتباط دارای یک فرمول جادویی است؟ مهارت
 است.« مندیجرأت»ها ین آنتربرقراری روابط سالم با دیگران وجود دارند که مهم

 مندیجرأت با مفهوم یدهد تاحدودیم نشان کتاب نیا انتخاب ست؟یچ مندیجرأت
درستی از آن به توانیداما احتمااًل در این مهارت دچار ضعف بوده و یا نمی ،آشنا هستید

مشکل ها در بیان عقاید خود دچار استفاده کنید. همۀ ما گاهی در برخی موقعیت
خانوادگی، روابط  های شغلی و برخی در مدیریت زندگیشویم. برخی افراد در موقعیتمی
برخی  کهحالیدر ،انه نیاز به کمک دارندمندجرأتفردی و فرزندپروری برای ابراز رفتار بین

کنند از سوی طوری که احساس میبه ،ها دچار مشکل هستنددیگر در اکثر موقعیت
جزء کدام دسته از این افراد هستید،  اینکهنظر از شوند. صرفیدیگران درک و پذیرفته نم

 کند.این کتاب در بهبود این مهارت به شما کمک می



 

 

شود. عنوان نوعی روش ارتباطی صریح و قاطع تعریف میمعمواًل به مندیجرأت
های خود را بدون کند افکار، احساسات، نیازها و خواستهبه ما کمک می مندیجرأت
توانیم می مندیجرأتهای با استفاده از مهارت حقوق دیگران بیان کنیم. همچنین، نقض

خود را با دیگران حفظ کنیم. مفهوم  فردمان را ابراز کرده و در عین حال روابطخود منحصربه
ها است؛ به این معنا که بپذیریم دیگران ، شجاعت در بیان تفاوتمندیجرأتاصلی 

 سات و عقاید متفاوتی داشته باشند. ممکن است افکار، احسا
است، اما واقعًا چیزی فراتر از آن  مندیجرأتمهارت بهبود اگرچه هدف این کتاب 

، درک شما را از خودتان افزایش داده مندیجرأتبر آموزش مهارت که عالوه طوری به ،است
کودکی و روابط های ارتباطی، کیفیت دلبستگی به والدین در دوران و به بررسی سبک

گاهی پردازد. بنابراین، با مطالعۀ این کتاب میعنوان یک بزرگسال میفعلی شما به آموزید آ
هایی مهارت لف را مدیریت کنید. همچنینهیجانی خود را افزایش داده و هیجانات مخت

 که بدانید چه بگویید،طوری به ،کنیدکسب می کارآمدرا برای بهبود الگوهای ارتباطی نا
تان را بزنید تان شنیده شود. اگر بتوانید حرفچگونه بگویید و چه زمانی بگویید که حرف

 !شودتان متحول میروابط
شود. با این حال، هم در زنان و هم در مردان دیده می مندیجرأتنقص در مهارت 

 ای من نشان داده است که زنان نسبت به مردان مشکالت بیشتری راتجربۀ فردی و حرفه
های جنسیتی سنتی، دختران معمواًل از زمان کنند. براساس نقشدر این مورد تجربه می

شوند که مؤدب، مهربان و حساس به نیازها و احساسات دیگران کودکی طوری تربیت می
آورند. همچنین والدین و مربیان در که پسران را اغلب مستقل و قوی بار می باشند؛ درحالی

آموزشی رفتار متفاوتی با دختران و پسران دارند؛ در نتیجه پسران  هایخانواده و محیط
که شان را بزنند؛ درحالیکنند که عقاید خود را بیان کرده و حرففرصت بیشتری پیدا می

 دارند.دختران را از ابراز هیجانات و عقاید خود بازمی
و از دیگران  آموزند که ازخودگذشتگی داشته باشندانتظارات اجتماعی به زنان می

مراقبت کنند. اگرچه همکاری، ازخودگذشتگی و اخالق مراقبت از دیگران برای رشد 
جامعه و خانواده ضروری است؛ اما اگر از تعادل خارج شود در توانایی زنان برای ابراز عقاید، 
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ی فردی و حفظ بهزیستی و سالمت هیجانی مشکل کارآمدتشکیل روابط صمیمانه، 
هایی به زنان برای ایجاد گرچه این کتاب عمدتًا متمرکز بر آموزش مهارتکند. اایجاد می

تغییر و تحول در زندگی اجتماعی است؛ اما هدف آن این نیست که عوامل اجتماعی 
انه در زنان مندجرأتبینی و ناتوانی در رفتار عمده که اغلب منجر به احساس خودکم

 شود را به حداقل برساند. می
مشکالت اجتماعی متعددی از جمله نابرابری درآمد در زنان و مردان، میزان باالتر فقر 

 خشونت علیه زنان نقش مهمی دردر میان زنان و کودکان، انتظارات نقش جنسیتی و 
دارد. زنان  مندیجرأتگیری تجربیات فردی و گروهی زنان در مسئلۀ جنسیت و شکل

شدن شرایط، ناچار به حداقل جلوگیری از بدتر یت خود یامنظور حفظ موقعاغلب به
 مندیجرأت بر رگذاریتأث مهم عوامل از یکی یتیجنس یهاینابرابر نیاگرچه اسکوت هستند. 

است که به زنان  ییهامهارت آموزش ما هدف ست؛ین کتاب نیا یاست اما هدف اصل
 .کنند انیخود را ب یهاخواسته و ازهایکنند احساسات، افکار، نیکمک م

گاه شیبا افزا « دلبستگی یهاسبک» عنوانبه کتاب نی)در ا یارتباط یهااز سبک یآ
ها و نیز یادگیری دیریت آنها اشاره شده است(، شناسایی هیجانات خود و منیز به آن
توانید توانمندی خود را افزایش دهید، انه میمندجرأتهای الزم برای ابراز رفتار مهارت

را تأمین کنید و در عین حال افکار و احساسات دیگران را نیز در نظر داشته و با تان نیازهای
 ها همدلی کنید.آن
 

 چرا این کتاب؟
سه تفاوت مهم دارد؛ اول اینکه این کتاب  مندیجرأتها در زمینۀ این کتاب با سایر کتاب

عریف یف شده است، این کتاب تمنحصرًا برای زنان و توسط یک نویسندۀ خانم تأل
گیرد؛ بلکه در تنها ارتباط قاطعانه را در بر میرا ارائه کرده که نه مندیجرأتتری از جامع

گاهی از هیجانات، افکار، خواسته دازد. این کتاب متمرکز بر پرها و نیازها میدرجۀ اول به آ



 

 

یک دهد بلکه نیاز به انه در خأل رخ نمیمندجرأتهای رابطه است؛ زیرا ارتباط پویایی
تری از خود و توانید به شناخت عمیقارتباط حداقل دونفره دارد. با مطالعۀ این کتاب می

های الزم را برای بهبود رابطۀ خود با دیگران بیاموزید. عامل تان دست یافته و مهارتروابط
ای فرد ساخته این است که حاصل تجربۀ فردی و حرفهسومی که این کتاب را منحصربه

ها را انه و ابراز احساسات، افکار، نیازها و خواستهمندجرأتمشکل در رفتار  من است. من
گاهی عمیقام و سالشخصًا تجربه کرده تری از تجربیات درونی، ها طول کشید تا به آ

های الزم برای ارتباط مؤثر دست یافتم. این امر زمانی ها و کسب مهارتپذیرش تفاوت
ی با یک مشاور صحبت کردم. جلسات مشاوره زندگی های نوجوانمیسر شد که در سال

مرا متحول ساخت و درنتیجۀ آن، دیدگاه جدیدی نسبت به دنیا پیدا کردم. سرانجام 
هایی را برای شناخت هیجانات و برخی علل اصلی مشکل خود را درک کرده و مهارت

عنوان یک هام ببخش من در انتخاب حرفۀ شغلیها آموختم. این امر الهاممدیریت آن
گاهی هیجانی، که تصمیم گرفتم به دیگران کمک کنم تا آنطوری درمانگر شد؛ به ها نیز آ

 تحول فردی، تغییرات مثبت و احساس قدرت را تجربه کنند. 
آشنا شدم؛ دلبستگی به این معنا است « دلبستگی»اول دانشگاه با مفهوم  من در سال

خود، با دیگران ارتباط برقرار کرده و براساس رابطۀ که ما برای حفظ بقای جسمانی و عاطفی 
 یهایدلبستگ نیا. میکنیم جادیا یارتباط چهارچوب کی( مادر)معمواًل  هیخود با مراقبان اول

مان از روابط آینده انتظارات ان،یاطراف بودن مورداعتماد خودمان، به نسبت ما احساس هیاول
های دلبستگی اولیه عبارت دیگر، سبکدهند. بهو نحوۀ مدیریت هیجانات را شکل می

شامل اطالعاتی دربارۀ رشد هیجانی و باورهای بنیادین ما دربارۀ خودمان و دنیای اطراف 
درمانگر با بیش عنوان یک رواندهند. من بهشکل می مان را از روابط آیندهبوده و انتظارات

 توانستند رفتارینم که بودم یاریبس زنان یناکام و رنج شاهد تجربه، سال ستیباز 
معنای شناسایی احساسات، افکار، نیازها و که به _ از خود نشان دهندای انهمندجرأت

ها های خود از دیگران و ایجاد مرزها و محدودیتبیان واضح و روشن خواسته ،هاخواسته
زنانی بودم که  زای بسیاری دردر روابط است. همچنین، شاهد پیامدهای منفی و آسیب

های الزم انه نداشتند، فاقد مهارتمندجرأتنفس پایین تمایلی به رفتار اعتمادبه دلیلبه



 17                                                                                                                                                                                                                       مقدمه

 

نقش جنسیتی و الگوهای روابط گذشته و فعلی احساس  دلیلبهبرای ابراز آن بودند یا 
وان عنسال از زمانی که به 30بیش از  انه نداشتند.مندجرأتامنیت کافی برای ابراز رفتار 

گذرد. پس از آن، از طریق تحصیالت دانشگاهی، مراجع در جلسۀ درمان حضور یافتم می
ای به مطالعۀ بیشتر دربارۀ ارتباط بین دلبستگی، هیجانات و کار بالینی و آموزش حرفه

هایی که در این کتاب ارائه شده است برای خودم و صدها پرداختم. مهارت مندیجرأت
های ها توانستم در تمام جنبهاند. من با یادگیری این مهارتواقع شده نفر از مراجعینم مفید

 به یابیبخش و دستتیرضا روابط حفظ و لینفس، تشک؛ خصوصًا بهبود اعتمادبهخود یزندگ
حوزه  نیمتخصص در ا کیعنوان مؤثرتر عمل کنم. اگرچه نام من به یاحرفه و یشغل اهداف

دانم که در عین تالش برای حل خودم را یک زن نوعی میاما جلد کتاب آمده است،  یرو
 دهد.های زندگی، هیجانات و روابط، به مسیر رشد ادامه میپیچیدگی

 
 این کتاب چگونه به شما کمک خواهد کرد؟

انه داشته باشید، لذت و شادمانی مندجرأتموقع و چگونه باید رفتار دانستن اینکه چه 
تان نفس و صلح درونی را برایکند و اعتمادبهبا دیگران ایجاد می بیشتری را در برقراری رابطه

آورد. با مطالعۀ این کتاب و انجام تمرینات آن به موارد زیر دست خواهید به ارمغان می
 یافت:

 
o  گذشته  : توانایی تفکر دربارۀ روابطمهارت خودبازتابیشناخت بهتر خود و دیگران با

 فعلیمنظور درک الگوهای روابط به
o گاهنفس با اعتمادبه شیافزا  ازهایشناخت احساسات، افکار، ن یی: توانایمهارت خودآ

 گرانیخود و د یهاخواسته و
o  به یابیمنظور دستخود به یساز: آرامیسازمهارت خودآرامآرامش ذهن، قلب و بدن با 

گاه یارتباط یهامهارت  یو خودآ



 

 

o گران،یارتباط با د یبرقرار یی: توانایخودابرازگرمهارت توسط  گرانیارتباط با د یبرقرار 
 بهبود جهینفس و در نتبهخود، رفتار همراه با اعتماد یهاخواسته و دیعقا ۀقاطعان انیب

 روابط
o مهارت گسترش خودبا  گرانیو شفقت نسبت به خود و د یاحساس مهربان شیافزا :

 گرانید دیعقا و افکار درنظرگرفتن حال نیع در و خود دیدفاع از افکار و عقا
 

پردازیم؛ سپس و پنج جنبۀ مختلف آن می مندیجرأتدر فصل اول این کتاب به تعریف 
( و سه سبک دلبستگی Attachment theoryهای نظریۀ دلبستگی )در فصل دوم ریشه

و ارتباط تمایز و سبک دلبستگی با مشکالت و  زیتمااساسی را بررسی کرده و دربارۀ مفهوم 
انه صحبت خواهیم کرد. در فصل سوم نگاه مختصری به مندجرأتموانع موجود در رفتار 

انه مندجرأتبرخی تأثیرات اجتماعی و خانوادگی که منجر به ناتوانی زنان در داشتن رفتار 
بررسی الگوهای روابط  خواهیم داشت. در فصل چهارم به مهارت خودبازتابی و ،شوندمی

گاهی، خصوصًا شناسایی گذشته و روابط فعلی می پردازیم. سپس در فصل پنجم بر خودآ
 یکنیم. در فصل ششم راهبردهاگذاری هیجانات و پرورش هوش هیجانی تمرکز میو نام

های دشوار بتوانید خودتان موقعیت در که میکنیرا ارائه م یسازآرامخود و جانیه تیریمد
های هفتم و هشتم با بررسی سه سبک را آرام کرده و ارتباط مؤثرتری برقرار کنید. در فصل

ابرازگری تمرکز  ( بر خود  Lantern) فانوس( و Sword) شمشیر(، Doormat)پادری ارتباطی 
از جمله نحوۀ تعیین مرزها و  ،های مختلف خودابرازگریکه مهارتطوری به ،کنیممی

در این  ،آموزیم. همچنینرا به شما می ،در روابط و مهارت نه گفتنهای معین محدودیت
های انه، نحوۀ بیان خواستهمندجرأتای برای برقراری ارتباط های سادهدو فصل فرمول

هدف که بتوانید  با اینخود از دیگران و احساس مهربانی و شفقت در روابط آمده است 
ای ابراز کنید که موردتوجه دیگران گونهد را بههای خوافکار، احساسات، نیازها و خواسته

رش خود، سبک ارتباطی در فصل نهم جزئیات بیشتری دربارۀ گست ،قرار گیرند. سرانجام
های دشوار آمده است. وقعیتهایی برای ابراز وجود و مواجهه با مفانوس و روش

، آرامش و ارتباط نفسهای موجود در این کتاب منجر به بهبود قاطعیت، اعتمادبهمهارت
یک  مثابۀتان را متحول کنید. هدف این کتاب بهسازد زندگیمؤثر شده که شما را قادر می
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این است که به شما کمک کند روابط گذشتۀ خود را ارزیابی کرده  مندیجرأتراهنمای 
ای داشته باشید. همچنین، بیاموزید با دیگران انهمندجرأتو در روابط فعلی خود رفتار 

متحول  ،که از آن رضایت ندارید را خود هایی از زندگیارتباطی قاطعانه برقرار کنید و جنبه
، هیجانات، مندیجرأتسازید. هدف من در این کتاب این است که با درک مفهوم 

گاه، قدرتمند و مؤثر  هایسبک دلبستگی و تفاوت خود با دیگران، خودتان را فردی خودآ
 بدانید و روابط خود را بهبود ببخشید.فردی در روابط بین

ها است. امیدوارم این احساس پیوند با خودمان و دیگران، نیاز اساسی همۀ ما انسان
کمک کند.  کتاب در بهبود شناخت خود و دیگران و درک الگوهای ارتباطی به شما

ا را شناختی شمشده در این کتاب بهزیستی روانهای ارائههمچنین، امیدوارم مهارت
و این امر زمانی « بهترین باشید»تر سازد. تان را با دیگران غنیبهبود بخشیده و روابط

ها است نه انزوا برای سیاره» پذیر است که روابط عمیقی با یکدیگر داشته باشید.امکان
 .«هاانسان
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من همیشه با »هایش را بگیرد گفت: کرد جلوی سرازیرشدن اشککه سعی میآنا درحالی 
ها بوده باشد. از این حتی اگر اشتباه از آن ،کنمآیم و عذرخواهی میدیگران کنار می

ی به زندگی های من چه میام. پس من چی؟ خواستهوضعیت خسته شده شود؟ پس ک 
 دلیلبهگذشت. او سال از ازدواجش می 39نوجوان داشت و آنا دو فرزند «. خودم برسم؟

احساس غمگینی مزمن و فقدان انرژی برای درمان مراجعه کرده بود. وقتی از او پرسیدم 
خواهد می یزیچچه به و است داده دست از را یزیچدارد، چه یاش چه فکریزندگ ۀدربار

فرو رفت. پس از یک سکوت طوالنی برسد؛ سکوت کرد، سرش را پایین انداخت و به فکر 
دانم، من نمی»آرامی گفت: بار به من خیره شد و بهمانی اشکسرش را باال آورد و با چش

نپرسیده  خودم از را سؤاالت نیوقت اچیه که بودم گرانیداشتن دنگه یدنبال راضقدر بهآن
 «.بودم

نا یک دختر مجرد  وقت کار صورت تمامه در یک شرکت حقوقی بهساله بود ک25ج 
درمان  یبرا یو استرس شغل، یخوابیب اضطراب، ،ینگران احساس لیدلکرد. او بهیم



 

 

 22مدیر شرکت از من انتظار دارد »گونه شرح داد: مراجعه کرده بود و مشکل خود را این
و پیام  گیردساعته در اختیار او باشم. او حتی خارج از ساعات کاری با من تماس می

اهمیت دربارۀ فرستد. آخر هفتۀ گذشته که با دوستانم بودم برای پرسیدن یک سؤال بیمی
توانست تا صبح روز بعد کردم با من تماس گرفت. یعنی نمیای که روی آن کار میپرونده

کند که من هم برای خودم یک زندگی شخصی دارم. صبر کند؟ او این مسئله را درک نمی
 های زندگی به این کار نیاز دارم.م اما برای تأمین هزینهااز این وضعیت خسته شده

کردند گری با زنان بسیاری مواجه شدم که احساس میمن در طول دو دهه تجربۀ درمان
شوند. بسیاری از زنان در کنند و در روابط معمواًل نادیده گرفته میشان نمیدیگران درک

ها و نیازهای خود را در روابط ، خواستهتالش هستند که دریابند چگونه احساسات، افکار
خود را نیز با  شان، روابطبر تأمین نیازهایکه عالوه  طوریای مؤثر بیان کنند؛ بهگونهفردی به

 دیگران حفظ کنند. 
اشاره دارد )اگر افراد مختلف افکار و احساسات دقیقًا  هابیان تفاوتبه  مندیجرأت

که این ترسند نیست!(. زنان اغلب می مندیجرأتیکسانی داشته باشند دیگر نیازی به 
ها و دیگران فاصله بیاندازد. با این ها ایجاد کند و بین آنها مشکالتی را در روابط آنتفاوت

 دهد: خالف آن را نشان می ایحال، تجارب من در زندگی شخصی و حرفه
عنوان ها بهها و ارزشمند دانستن آنابراز قاطعانۀ احساسات، افکار، نیازها و خواسته

نفس و دستیابی ها برای بهبود روابط، تقویت اعتمادبهبخشی از خود یکی از مؤثرترین روش
ی را با به زندگی مطلوب است. هرچه با خودمان بیشتر در صلح باشیم، صمیمیت بیشتر

کنیم. من باور دارم که با شناخت سبک دلبستگی و الگوی روابط خود، دیگران تجربه می
گاه به دنیرس یبرا ییهامهارت کسب و جاناتیه تیریو مد ییشناسا توانیم می یخودآ

 کنیم. بیشتر احساس راحتی  مندیجرأتدر روابط خود با دیگران برای ابراز 
به این معنا  مندیجرأتکنند چیست؟ برخی افراد تصور می مندیجرأتمنظور از 

آید را به زبان آورند، خودخواهانه رفتار کنند و نسبت به شان میاست که هرچه به ذهن
را با ابراز شدید هیجانات و برخورد سرد  مندیجرأتتفاوت باشند. برخی دیگر دیگران بی

معانی مختلفی دارد. در پژوهشی  مندیتجرأدانند. و غیرصمیمانه با دیگران مرتبط می


