
 المبدأ األول  
 

االرتباط یعتبر . فھم السلوك من منظور االرتباط أو التعلق. شيء ما یاتالسلوكتعني جمیع 
الطریقة حیث تشكل اإلنسان األساسیة التي تعطي شكال لسلوكنا.  من احتیاجاتأو التعلق 

 .التي نتواصل بھا الطریقة التي نطور بھا عالقاتنا
 

 المفاھیم الرئیسیة
 

في عالقات مختلفة. تبدأ عالقة االرتباط أو التعلق األولى عند نعیش نحن جمیعا  .1
من الوالدین إلى الطفل یبدأ –الوالدة وتستمر طوال حیاتنا. ھذا االرتباط أو التعلق 

 ھو أمر حاسم لبقائنا. تستمر حاجتنا لالرتباط أو التعلق طوال حیاتنا بالكامل. –والطفل إلى الوالدین 
عتبار السلوك شكالً من أشكال التواصل فیما یتعلق باالرتباط أو التعلق واحتیاجاتنا. یستطیع األطفال یمكن ا  .2

نبذل قصارى جھدنا لفھم فإننا ، وبصفتنا كوالدینالتواصل حول احتیاجاتھم عن طریق عدد من الطرق المختلفة. 
ب معرفة ما یریده أطفالنا أو ما یحاولون ، ولكن في بعض األحیان قد یكون من الصعوتلبیتھااحتیاجات أطفالنا 

 إخبارنا بھ.
یمكن أن یعني السلوك الواحد أشیاء مختلفة. تعتمد طریقة تفسیر سلوك أطفالنا على الموقف، والخبرة السابقة،   .3

تنا وافتراضاتنا حول أطفالنا والعالقة التي تربطنا بھم. غالبًا ما تحدد افتراضاتنا كیف نتصرف. قد تكون استنتاجا
 صحیحة في بعض األحیان، لكن یمكن أن تكون خاطئة أیًضا.

خذ خطوة للخلف وكن فضولیا. یشجعنا منظور االرتباط أو التعلق على اتخاذ خطوة إلى الوراء ونتطلع إلى   .4
نضع أنفسنا في فإننا . عندما نفعل ذلك، االحتیاجاتحاجة أو المعرفة ما قد یعنیھ سلوك معین وما قد یعبر عن 

 أفضل لنقرر كیف یمكننا االستجابة لسلوك معین. وضع
أنماط معینة. یؤثر سلوك أطفالك علیك  خلقیؤثر سلوكنا على عالقاتنا مع اآلخرین. عندما نتفاعل مع أطفالنا، یتم  .5

خلق أنماط. یمكن أن تكون ھذه األنماط وظیفیة، حن نبنفس الطریقة التي یؤثر بھا سلوكك على أطفالك. معا، ن
 ظیفیة أو حتى مختلة وظیفیا. یمكن أن تكون صعبة ولكن نادرا ما یكون من المستحیل تغییرھا.ولیست و

تعتبر كیفیة سلوكنا ھو شكل من أشكال التواصل مع أطفالنا. یعبر تعطي الطریقة التي نتواصل بھا شكال لعالقاتنا.  .6
صل اللفظیة وغیر اللفظیة ویمكننا اتخاذ . یمكننا استخدام أشكال التوامن أجلھ بنفس أھمیة ما نتواصل يھالتواصل

 خیارات تساعدنا على "إبقاء الباب مفتوًحا" في عالقاتنا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبدأ الثاني
مدى الحیاة. یستمر االرتباط أو التعلق طوال حیاتنا لاالرتباط أو التعلق ھو یعتبر 

احتیاجاتنا تتغیر بالكامل، منذ الوالدة فصاعداً، ولكن الطرق التي نعبر بھا عن 
 .كلما تطورنا

 
 

 المفاھیم الرئیسیة
 

تستمر الحاجة إلى االرتباط أو التعلق طوال حیاتنا. تتغیر الطریقة التي نعبر بھا عن احتیاجاتنا مع نمونا  .1
ال تزال احتیاجاتنا األساسیة ھي نفسھا. نحن جمیعا بحاجة إلى الشعور باالنتماء عالوة على ذلك، فوتطورنا. 

إلى حیاة الكبار. یمكن  نصعب على وجھ الخصوص بالنسبة للمراھقین ألنھم ینتقلویعد ذلك االستقالل.  وكذلك
أن تكون طریقتھم في البحث عن االستقالل والتعبیر عنھ صعبة ومثیرة في بعض األحیان. غالبًا ما یكون ھذا 

 واحتیاجات المراھقین على أفضل وجھ.فھمھ ومعرفة كیفیة التعامل مع سلوك لوقتًا صعبًا على األھل 
جزء من معنى أن تكون إنسانًا. نحن جمیعا بحاجة إلى  وعاطفي باآلخرین ھالتعلق الرتباط أو الالحاجة إلى ا  .2

 لننعم بالراحة والدعم.-الشعور بالتقارب 
انا. یجب علینا ھي أیضا جزء مما یعنیھ أن تكون إنس-لتكون الشخص نفسھ -الحاجة إلى أن تكون مستقل  تعتبر .3

 فنحن قادرون على تطویر خیاراتنا الخاصة.-جمیعًا أن نشعر بأننا مستقلین 
تناقًضا. كل من ھذه  ال یعتبرإن وجود عالقات عاطفیة أو شعور باالنتماء لآلخرین واالستقالل في نفس الوقت  .4

 المفاھیم ھي مكونات مھمة من االرتباط أو التعلق.
كمن وراء السلوك. ھذا یمكن أن یساعدنا على فھم أطفالنا یقد تحتاجھ لتفكیر فیما اتخاذ خطوة إلى الوراء وا  .5

من شأنھ أن یعزز عالقتنا في والذي بشكل أفضل. كما أنھ یمنحنا فرصة للتفكیر في مشاعرنا واختیار رد فعل 
 حین یساھم أیضا في الشعور باألمن والبناء.

ل مع أطفالنا. حاول االستماع أكثر من التحدث وحاول العثور في بعض األحیان یكون من الصعب علینا التواص .6
كون الحفاظ یعلى الوقت المناسب والمكان المناسب للمحادثة. أظھر اھتماًما بأفكار واھتمامات أطفالك. یمكن أن 

 على إجراء محادثات قصیرة فكرة جیدة أیًضا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 المبدأ الثالث
التناقض جزء من عالقاتنا الوثیقة. إذا یعتبر التناقض ھو جزء من االرتباط أو التعلق. 

نجحنا في إدارة التناقض بطریقة بناءة، فیمكن أن یوفر لنا فرًصا جدیدة لتجربة االنتماء 
 والتطویر.

 
 المفاھیم الرئیسیة

 
ھمناھا بطریقة التناقض ھو جزء طبیعي من أي عالقة وثیقة. إذا أدرنا تناقضاتنا وف .1

 بناءة، فیمكن أن یمنحنا فرًصا جدیدة للتفاھم واالنتماء والتطویر.
یعتبر نحن جمیعا بحاجة إلى الشعور باالنتماء مع اآلخرین وأن نكون مستقلین.   .2

االنتماء واالستقالل وجھان لعملة واحدة. نحن نعمل جمیعًا لتحقیق توازن بین أن 
 ا.نكون قریبین ومستقلین في عالقاتن

تظھر التناقضات في جمیع العالقات الوثیقة. عندما نحاول الموازنة بین احتیاجاتنا الخاصة من القرب  .3
بعدم االرتیاح، فیمكن أن تساعدك على  كواالستقالل مع احتیاجات اآلخرین. حتى إذا كانت التناقضات قد تشعر
 ي عالقتك.فھم طفلك بشكل أفضل في الوقت نفسھ الذي تحافظ فیھ على التقارب ف

إلى التناقضات على تجربتنا السابقة، وكیف نشعر في ذلك الوقت وإلى أي مدى یكون  یةنظرنایعتمد كیفوف س .4
 التناقض قادرا على تلبیة احتیاجاتنا.

 ومدركینكثیرا ما ننجذب تلقائیا إلى التناقضات. من أجل تغییر الطریقة التي نتفاعل بھا، یجب أن نكون واعین  .5
 ا. یعطینا ھذا خیارات حول كیفیة المضي قدما.لردود أفعالن

؛بمعنى، مواجھة التناقض بتناقض أو الھجوم نستجیببشكل حادتمیلتعامالتنا مع التناقضات إلى االختالف. قد  .6
نحاولمنع / اسكات الشخص اآلخر. من المؤكد تقریبا قد تجاھل المشكلة، أو والتراجع  إلىالمضاد حتى ننتھي 

أفضل طریقة ھي إیجاد طریق وسط بین ھذین تعتبر  الموقفین على األقل مرة واحدة. كالفي أننا حاولنا 
رغم أن ذلك قد یكون -النقیضین حتى نتمكن من التعامل مع التناقضات مع أطفالنا أو مع شریكنا بطریقة بناءة 

 صعباً ویتطلب ممارسة.
اتخاذ خطوة إلى الوراء. إن اتخاذ خطوة إلى من خالل أفضل طریقة لبدء أي عملیة إلدارة التناقض ھي تعتبر  .7

الوراء ومحاولة فھم مزاج طفلنا ھو الخطوة األولى نحو فھم االحتیاجات التي قد یحاولون التعبیر عنھا من خالل 
 یمكننا تحدید عدد من الطرق البدیلة فالتناقض. عندما ننظر إلى التناقض من خالل عدسة االرتباط أو التعلق،

و بنفس أھمیة ما نقولھ. التواصل غیر اللفظي مھم بشكل خاص في التناقضات. تلعب نغمة وحجم كیف نتفاعل ھ .8
 صوتنا ولغة جسدنا جمیعھا دوًرا في المساعدة على الحفاظ على الشعور باالنتماء في حالة التناقضالحاد.

نحتاج إلى اتخاذ فإننا ا،یجب إعطاء األولویة لألمن. عندما نفقد السیطرة على التناقض أو عندما یصاب شخص م .9
مان الجمیع. إن فھم التناقض لیس ھو نفسھ الموافقة على التناقض، وبمجرد أن تحقیق األإجراءات من أجل 

یصبح الوضع آمنًا مرة أخرى، یمكننا أن نتعلم الكثیر من التفكیر في التناقض والتحدث عن سبب 
 ظھوره.لالستجابة التي یمكننا االختیار من بینھا.

 

 

 
 

 

 

 
 



 المبدأ الرابع
یشمل االستقالل التقارب. یعني االرتباط أو التعلق اآلمن وجود توازن بین 

 االستقالل واالنتماء.
 

 المفاھیم الرئیسیة
 

نحن بحاجة للعمل في جمیع العالقات من أجل تحقیق التوازن بین  .1
استقاللنا والتقارب من اآلخرین. ال یعتبر أي من التطرف (سواء كان مستقالً أو متقارب للغایة) مریًحا أو 
صحیًا. یمكن أن یشعر كل من األطفال وأولیاء األمور بعدم االرتیاح إذا كانوا متباعدین عن بعضھم لفترة 

یحتاج یلة، ولكن على حد سواء، یمكن أن یشعر كالھما بعدم االرتیاح إذا لم یكن لدیھم أي مساحة لالستقالل. طو
والثرثرة في أسرتھم. یحتاج المراھقون إلى االنغالق على أنفسھم  االستلقاءبمفردھماألطفال الصغار إلى 

 واالستماع إلى الموسیقى أو لعب ألعاب الفیدیو.
اآلباء، ولكن یتم إضافة عالقات جدیدة. مع نمو األطفال وتطورھم، غالباً ما یحتفظون بعالقاتھم ال یتم استبدال  .2

المھمة في نفس الوقت الذي یطورون فیھ عالقات جدیدة وذات مغزى، مثل العالقات التي یشكلونھا مع  األولي
 األشقاء واألصدقاء والصدیق / الصدیقات ومع البالغین اآلخرین أیًضا.

النتماء. یحتاج المراھقون إلى استكشاف وتجربة العالقات األخرى وتطویر لشعور باال المراھقون بحاجة لال یز .3
المھارات التي تمكنھم من العمل كبالغین مستقلین أو مراھقین صغار مستقلین. إذا احتفظنا بشعورنا باالنتماء مع 

مراھقینا على المضي قدًما في تطویرھم. في  وداعمین، فیمكننا مساعدة متواجدینمراھقینا من خالل أن نكون 
بعض األحیان ال یكون من الممكن دائًما بالنسبة لنا التأثیر على الشعور باالنتماء الذي نشعر بھ بین الوالدین 

المستمر كمالذ  یعتبرالتواجدوالمراھقین، ولكن بدالً من ذلك یجب علینا قبول الدعوات التي یقدمھا أطفالنا لنا. 
ما یكون صعبا بالنسبة ألغلب اآلباء والذي ال تكون قادرة على التحرك إال نادرا والتي اعدة آمنة آمن وق

 واألمھات.
بعض األمثلة على ھذه المعركة تتضمن موازنة عالقاتنا مع أطفالنا أثناء نموھم وتطورھم عملیة مستمرة.  تعتبر .4

لنوم، وترك طفلك مع جلیسة األطفال، وتركھم في المستمرة بین االنفصال والتقارب اقناع طفلك للذھاب إلى ا
أول مرة والمرة األولى التي ینام فیھا طفلك في منزل أحد األصدقاء،والیوم األول من المدرسة أو الحضانة،

للمرة األولى أو عندما یحین الوقت لھم  بمفردھمعندما یذھب المراھقون في رحلة و،التخییمإلى فیھا یذھبون 
 نزل.لالبتعاد عن الم

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 المبدأ الخامس

 التعاطف ھو نبض قلب االرتباط أو التعلق. یعزز التعاطف التطور ویقوي عالقاتنا.
 

 المفاھیم الرئیسیة
 

 التعاطف ھو: .1
 .شعورھم بذلكإلى العالم وكیف  یةنظرھموالتواصل مع شخص آخر من خالل فھم كیف للتفاھمطریقة 

 مشاعرك،تجربة مشاعر شخص آخر كما لو كانت  •
 وضع مشاعرك الخاصة مؤقتًا في جانب واحد، •
الخروج من حیاتك الخاصة بك والدخول إلى حیاة طفلك، والبقاء فیھا لفترة من الوقت حتى لو كان ذلك غیر  •

 مریح،
 تقبل مشاعر طفلك حتى لو لم تكن تفھمھا بالضرورة أو لم تكن لدیك تجارب مماثلة، نكتواصلكبا •
 م وتھتم بما یختبره طفلك.یعني تواصلك بأنك تحتر •

 
 ؟امھمأمرا التعاطف یعتبر لماذا  .2
 یرسل رسالة واضحة تؤكد أن مشاعر الطفل مھمة وأننا نھتم بما یشعرون بھ. •
منة) عندما اآلقاعدة الأطفالنا لنقدم لھم الراحة (المالذ اآلمن) والدعم ( متواجدین من أجلأنھا توصل أننا  •

 یحاولون فھم مشاعرھم.
 التعاطف فرصة لفھم كیفیة اختبار أطفالنا للعالم.یوفر لنا  •
 عن أنفسھم وعن اآلخرین وما التوقعات التي لدیھم على حد سواء في الحاضر والمستقبل. یعبرونكیف  •
 یعزز التعاطف الرابطة بیننا وبین أطفالنا ویساعدنا على تطویر عالقتنا وجعلھا تمر خالل الفترات الصعبة. •
ل على التعرف على أنفسھم وتطویر طرق جدیدة للتعبیر عن احتیاجاتھم والتعامل مع یساعد التعاطف األطفا •

 المواقف الصعبة.
 التعاطف ھو نبض قلب االرتباط أو التعلق والمدخل إلى التطور. •

 
ال یتمثل التعاطف في المقام األول في حل المشكالت، على الرغم من أن العدید من المشاكل یمكن أن تشعر بأنھا  .3

 حدة من خالل وجود التعاطف.أقل 
في حاالت التناقض، قد یكون من الصعب الشعور وإظھار التعاطف. خاصة عندما تصبح األمور شخصیة  .4

وتتدخل عواطفنا بشكل كبیر. یمكننا استخدام التعاطف لجعلھا بسھولة أكثر من خالل المواقف الصعبة أو 
 لى فھم أفضل لبعضنا البعض في مثل ھذه الحاالت.التناقضات. مع االحترام والحساسیة، یمكننا الحصول ع

التعاطف ھو مھارة یمكننا تطویرھا. التعاطف ھو كل شيء عن استخدام اللغة اللفظیة وغیر اللفظیة إلثبات أننا  .5
في فھم أطفالنا. یتطلب التعاطف الممارسة. كلما حاولنا وكلما مارسنا المزید، أصبح األمر أكثر  ونرغبنحاول 

یصبح التعاطف متأصًال فینا وفي أطفالنا، وقد یبدأ شكل جدید من العالقات وف طبیعیة بالنسبة لنا. شیئًا فشیئًا، س
 في التبلور.

 

 

 
 

 



 
 

 لمبدأ السادسا
واحتیاجات اآلخرین. تتطور العالقات عندما نشعر التوازن بین احتیاجاتك 

 بالتعاطف ونوازن احتیاجاتنا مع احتیاجات اآلخرین.
 

 المفاھیم الرئیسیة
 

كل من الوالدین واألطفال حاجة لالرتباط أو التعلق. إن تحدید وقبول احتیاجاتنا واحتیاجات أطفالنا ھو لدي  .1
 السلیمة. الخطوة األولى نحو تحقیق التوازن في العالقات

یتوجھ األطفال عادة إلى والدیھم في المقام األول لتلبیة احتیاجاتھم، في حین یمیل اآلباء إلى اللجوء إلى   .2
 أصدقائھم والشركاء الرومانسیین.

 ھذا أمر طبیعي.یعتبر یواجھ األطفال صعوبات في مشاھدة والدیھم كأفراد ذوي احتیاجات.  .3
رة بین احتیاجاتنا واحتیاجات اآلخرین. یمكن للتفاوض على التوازن في تدور العالقات حول الموازنة المستم .4

. إنھا عملیة نتعلم فیھا فھم ما التوازن حول تحدید من یجب أن یفعل شيءال یعتبر عالقاتنا أن یساعد في تقویتھا. 
 ا.أنفسنا وأطفالنا من خالل االستماع والتوضیح والتفاوض وتحقیق التوازن بین مختلف احتیاجاتن

ھو الشعور بالتعاطف وقبول كل من احتیاجاتنا واحتیاجات اآلخرین. كآباء، نحن بحاجة إلى  األمر األساسي .5
 الشعور بالتعاطف والقبول على حد سواء الحتیاجاتنا واحتیاجات أطفالنا كذلك. ھذه ھي الخطوة األولى نحو

 التوازن. تحقیق
أو إثارة  شجار، دون منفتحةما نوضح احتیاجاتنا بطریقة احتیاجاتنا لھو أمر مھم. عند توصیل یةكیفتعتبر  .6

مشاعر الذنب، فإننا نزید من فرصنا في جعل الشخص اآلخر یفھمنا. كما یمیل إلى العمل بشكل أفضل إذا بدأنا 
بالتشدید على أننا نسمع ونفھم احتیاجات أطفالنا قبل أن نبدأ بالحدیث عن احتیاجاتنا الخاصة. ھذا یسھل عملیة 

 تفاوض.ال
من المھم تطویر عالقات وثیقة مع البالغین اآلخرین من أجل تلبیة احتیاجاتنا. في عالقتنا مع فبالنسبة للوالدین،  .7

. ال یمكن لألطفال تلبیة العدید من االحتیاجات التي كبراأل تمثل العبءأطفالنا، فإن احتیاجات الطفل ھي التي 
جیدة مع شركائنا وأصدقائنا، حتى نتمكن من اللجوء إلى ھؤالء  لدى البالغین. لذلك من المھم تطویر عالقات

 الناس عندما نحتاج إلى الدعم.
یلعب اآلباء دورا رئیسیا عندما یتعلق األمر بمساعدة أطفالھم على تعلم وإدارة التوازن في العالقات. كجزء من   .8

على التفاوض) التي یمكنھم استخدامھا  اآلباء أطفالھم مھارات ھامة (مثل التعاطف والقدرة یعلمھذه العملیة، 
 لبناء والحفاظ على عالقات آمنة وجیدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المبدأ السابع

فھم ما ھو المطلوب. التطویر والتغییر یدوران جمیعًا حول المضي قدًما مع فھم الماضي -التغییر 
 في آن واحد.

 
 المفاھیم الرئیسیة

 
عن على الخبرات التي كانت لدینا في عالقاتنا. تخلق قصتنا صورة  بناءنحن دائما نخلق "قصة" حول من نحن  .1

من نحن، وكیف نعتقد أن اآلخرین یروننا وكیف نتوقع أن یستجیب لنا اآلخرون. كما یخلق األشخاص في حیاتنا 
قصص حول أي نوع من الناس نحن، ما نفكر بھ ونشعر بھ وكیف من المحتمل أن -قصصھم الخاصة عنا أیضا 

 نتصرف.
قد یكون التطویر والتغییر أمًرا صعبًا نظًرا ألن ھذه األشیاء غالبًا ما تتضمن أشخاًصا آخرین. یعني التطویر أننا  .2

قد نحتاج إلى تغییر الطریقة التي نرى بھا أنفسنا واآلخرین، وكذلك آراءنا وقیمنا. وھذا یعني أیًضا أن اآلخرین 
 سیضطرون إلى تغییر طریقة رؤیتھم لنا.

دمج خبرات جدیدة في قصتنا، لكننا ال نستطیع محو الخبرات السابقة بالكامل. ال یمكننا أن ننكر قصتنا  یمكننا .3
ونبدأ من جدید بحیاة جدیدة كأنما لم تحدث أشیاء في الماضي. ولكن من خالل إدراكنا لقصتنا، یمكننا أن نفھم 

لطریقة نفسھا كما فعلنا في الماضي. ھذا یفتح الباب مواقف جدیدة بال لالستجابةسلوكنا ونقر بأننا ال نحتاج دائًما 
 یحصلونما دلصعبة عنوا رةلمبکا ربلتجاانتجاوز ن أن یمک، سناً رألصغا لفاطبالنسبة لألللتطویر والتغییر. 

 مناًآ ذامالرفویالذي من الرعایة واالھتمام ن مآ طلی نمول إصولوا دةیدلجا راتلخبوا طفلتعاوا معدلاعلی 
 .منةآ دةقاعو

یتطور اآلباء واألطفال معا. في بعض األحیان، قد یكون من الصعب علینا أن نعترف بأن أطفالنا یتغیرون. في  .4
 متى تغیرنا. ھذا یمكن أن یكون محبًطا لھم ولنا.على لدیھم أیضا مشاكل في التعرف یكون بعض األحیان 

حیث نشعر بعدم التأكد مما قد یحدث بعد  غالباً ما یتبع التطویر مشاعر القلق منذ دخولنا إلى منطقة مجھولة، .5
ذلك. قد نستمر في اتباع األنماط القدیمة من أجل الشعور بشعور باألمان وإمكانیة التنبؤ. یمكن لكل من الوالدین 

واألطفال "القتال" ضد التطویر عندما تبدو األمور جدیدة ومختلفة، حتى إذا كان التغییر سیكون ذا فائدة على 
 .المدى الطویل

التطویر بعض الوقت. في بعض األحیان، تشعر وكأنك تأخذ خطوتین إلى األمام فقط ثم تأخذ  یمكن أن یستغرق .6
خطوة واحدة إلى الوراء. فقط ألننا أو أطفالنا نعود إلى أنماط مألوفة ال یعني أننا لم نحرز تقدًما أیًضا. عندما 

 للخلف، فإننا نجعل التطویر ممكنًا. ونعود إلىت نالحظ تغییرات صغیرة ونقبل بأننا أحیانًا نواجھ صعوبا
یعني التطویر أن األمور تسیر  یعتبر التطویر شیئًا إیجابیًا. یسیر التطویر جنباً إلى جنب مع الخسارة. بشكل عام، .7

أشیاء مألوفة وتجعلنا نشعر باألمان.  خسارةإلى األمام في حیاتنا. ولكن یمكن أن ینطوي التطویر أیًضا على 
ننا أن نفقد كل من القدرة على التنبؤ والشعور بالتقارب الذي كان لدینا عندما كان أطفالنا صغاًرا جًدا. قد یمك

عندما ینضج مراھقینا، وندرك أنھ سیكون ھناك وقت قریب لالنتقال،  والفقداننشعر أیًضا بشعور من الحزن 
 في نفس الوقت لنرى أنھم یشكلون مستقبلھم. نشعر بالسعادةعلى الرغم من أننا 

 
 

 

 

 

 

 

 



                   
 لمبدأ الثامنا

االعتراف واالحتفال باالنتماء. یأتي االرتباط أو التعلق بكل من السعادة واأللم. 
كآباء، نرید جمیعا أن تكون لدینا عالقات وثیقة مع أطفالنا. ھذا یجعلنا سعداء 
ویساعدنا على الشعور بتحسن عندما تكون األوقات سیئة. ولكن قد یكون من 

ا أن نشعر باالنتماء والتقارب من بعضنا الصعب أحیانًا أن نسمح ألنفسنا وألطفالن
ھناك الكثیر من التقلبات في حیاتنا الیومیة، یمكن للقلق واأللم  تكونالبعض. عندما 

 أن یلقي بظالل على عالقاتنا.
 

 المفاھیم الرئیسیة
 

یمكن أن یصبح التناقض والمشاكل في بعض األحیان المحور الرئیسي في عالقاتنا. ھذا یمكن أن یكون ظالًما  .1
ومجھًدا لدرجة أنھ قد یصعب التعرف علیھ وتحقیق أقصى استفادة من الفرص المتاحة أمامنا للتجربة والشعور 

األوقات الصعبة مع أطفالھم أو خالل الفترات التي باالنتماء. ھذا ھو الواقع بالنسبة لكثیر من اآلباء واألمھات في 
 بالتوتر ألي سبب من األسباب.فیھا نشعر 

عرضنا االنتماء على أطفالنا، فسوف نتركھم یقومون بسلوك ال نوافق علیھ. قد  إذاكما یمكننا أن نشعر بالخوف  .2
ھي أن االنتماء  لى الرغم من ذلكوع . لكن الحقیقةسیطرتنانشعر أننا سوف نفقد السیطرة على العالقة أو نفقد 

االنتماء مع أطفالنا فرًصا أفضل للتأثیر على قراراتھم  تجربةمنحنا تالتحكم. و السیطرة أكثر أھمیة للعالقات من
 وسلوكھم.

من الممكن أن یؤدي التقارب واالنتماء إلى إثارة مشاعر غیر سارة مثل الغضب والحزن والقلق والخوف. قد  .3
سابقًا. ربما نكون قد فقدنا شخًصا  مررنا بھاننا أصیبنا بخیبة أمل أو جروح في عالقات حمیمة یكون ھذا بسبب أ

كان قریباً منا. لھذا السبب، نحاول في كثیر من األحیان حمایة أنفسنا من خطر التعرض لألذى أو فقدان ھذا 
االنتماء. عندما نبقى على مسافة الشعور باالنتماء إلى شخص آخر. ھذا یمكن أن یجعلنا نفقد الفرص للتقارب و

من أجل حمایة أنفسنا، فإننا غالباً ما نفقد الفرص لتجربة التقارب واالنتماء. ھذا یحدث عادة دون حتى أن نكون 
 واعین حقًا لھ.

 نحن ال ندرك عادة األشیاء التي تمنعنا من التواصل مع اآلخرین إال إذا أخذنا الوقت للتفكیر فیھا. ما الذي یمنعك .4
 من التواصل مع طفلك؟ ما الذي یمنع طفلك من التواصل معك؟

الفرص لالنتماء مع أطفالنا. ماذا یمكن أن نخسر إذا لم ننتھز الفرصة وخلق ستجابة الاعلى  كآباء، نحن قادرون .5
ء مع والتقرب من أطفالنا؟ االنتماء مع أطفالنا ھو عملیة مستمرة. یمكننا أن نجد الفرص لتجربة االنتما للتواصل

أطفالنا في مجموعة من الفعالیات واألنشطة الیومیة، سواء المخطط لھا أو غیر المخطط لھا. إن إتاحة ھذه 
 یساعد على تعزیز وإثراء عالقاتنا.وف واالنفتاح علیھا سلالنتماء الفرص 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 المبدأ التاسع

التعلق أنھ یمكننا االعتماد على خطوتان إلى األمام، خطوة واحدة الى الوراء. یعني االرتباط أو 
 .الشدائد ھي فرصة للتعلمتعتبر فترات العاصفة. الخالل  في عالقتنا حتى

 
 المفاھیم الرئیسیة

 
إن عملیات التطویر والتغییر غیر متساویة وتؤثر على عالقاتنا. سوف نواجھ انتكاسات  .1

حتى على الرغم من نوایانا الحسنة وعملنا الشاق. تحدث ھذه األشیاء في جمیع العائالت وجمیع العالقات. عندما 
تعتبر االنتكاسات وعرة. الق طرخوض المستعًدا ل أن تكونتتطور مع أطفالك ومراھقیك، فإن ذلك یساعدك 

 .جمیع عملیات التغییر والتطویر فيجزًءا طبیعیًا ومشترًكا 
ما نشیر إلیھ على أنھ أخذ "خطوة إلى الوراء" عادة یمكن أن تكون األھمیة التي نعطیھا لالنتكاسات حاسمة.  .2

م المواقف كفرص یمكن أن یوفر أیًضا إمكانیات. حتى إذا لم نتمكن من التراجع عماحدث، یمكننا استخداوالذي 
 .إلصالح عالقاتنا وتوفیقھا وتقویتھا

یساعدك ھذا وف تتمكن من رؤیة االنتكاسات كفرص للتعلم. سوف سفإننا ، استعرضناھابمساعدة المبادئ التي  .3
 .على دعم أطفالك وتطویر عالقتك بھم

ن تساعدك على اتخاذ سوف تسیر األمور بطیئة في بعض األحیان، ولكن ھذه المبادئ ھي أدوات مفیدة یمكن أ .4
 مع المواقفبطریقة تلقائیة  التفاعل والتعاملبدیلة لالنتكاسات بدال من مجرد ال األفعالالقرارات وإدارة ردود 

 .الصعبة ولحظات الشدائد
كون تحدیا ألي عالقة. من خالل اتخاذ خطوة إلى الوراء تمرارا وتكرارا أن  نمر بھایمكن لالنتكاسات التي  .5

وتقدیم مالذ آمن وقاعدة آمنة، فإننا نخلق الفرص للمضي قدما جنبا إلى جنب مع أطفالنا، أو مع أي شخص لدینا 
 ، لھذا األمر.معھعالقة وثیقة 

 
 

 

 

 

 


