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ند.میباشخاصی  و مفھومتمامی اعمال و رفتار دربرگیرنده معنا   

نظریھ دلبستگی و وابستگی. فھم و درک رفتار براساس  

 فتگی اوابستگی الزمھ شکل گیری و سازمان ی  وابستگی یکی از نیازھای بنیادی و اساسی افراد محسوب میگردد بدین ترتیب 
.  فرد میباشدشخصیت  رفتار و  

        

:عبارات کلیدی و مھم  

 

)  ھمزمان با تولد انسان اولین مرحلھ ارتباط و وابستگی آغاز میگردد و در تمامی مراحل زندگی فرد ادامھ میابد. بنابراین ۱
تمامی مراحل زندگی در  میگیرند. مواجھانسانھا بنابر مراحل و شرایط مختلف زندگی با ارتباطات و وابستگی ھای مختلف 

یکی از مھمترین ارتباط و وابستگی والدین و فرزند و بالعکس  .ھمواره انسان نیازمند برقراری ارتباط  با اطرافیان خویش میباشد
  میگردد و نقش مھمی را برای بقا زندگی فرد ایفا می نماید. فرد محسوبمراحل زندگی 

روشھای گوناگونی برای  میگردد. کودکانمحسوب  شان اطرافیانیک روش ارتباطی با   عنوان بھ رفتار انسانھا) چگونگی ۲
 برآورد کردندرک و ما بھ عنوان والدین در برابر کودکانمان دادن امیال و خواستھ ھای خویش دارند. وظیفھ  و نشانبیان کردن 

الدین امری دشوار صحیح نیاز کودکان برای و و تشخیصدر بعضی مواقع درک  میباشد. امانیازھای فرزندانمان بھ بھترین نحو 
 محسوب میگردد.

 شرایط و محیط ،تجربیات  گذشتھ والدین باشد. متفاوتی و مفاھیمیکسان کودک میتواند دارای معانی رفتار اغلب اعمال و   )۳
ر طبق والدین ببا فرزندان خویش تاثیر گذار باشد. بنابراین  ارتباطات شانا میتواند بر چگونگی برداشت آنھا از نحوه زندگی آنھ

فرزندان در برابر رفتار والدین نحوه برخورد نتیجھ در  برداشتھای شخصی و فردی خویش با کودکان خود برخورد می نمایند.
.بالعکسمی تواند صحیح و بدون ایراد باشد یا  ناش  

از تامل بنمایند. یکی  یو اندکیک گام بھ عقب  خورد با فرزندان شانای بروالدین میبایستی برای دستیابی بھ بھترین روش بر )۴
این اصل والدین قادر بھ درک  معنی  بر طبقیک رفتار میباشد.  دالیل ایجادی تامل و بررسی نظریھ وابستگ مھم موارد و اصول

ھمراه با آگاھی کامل تری نسب بھ نیاز  مناسبتری والدین در شرایط  در نتیجھ و مفھوم رفتار و نیاز کودکان خویش میگردند.
  فرزند خود با کودکانشان برخورد می نمایند.

باشد. شتھدا فرد اطرافیانبا  ارتباطات بر ایجادنقش تاثیرگذاری  می تواند اعمال و رفتار فرد نحوه )۵  

عبارت بدین معنا میباشد کھ رفتار بر طبق این اصل رابطھ ای متقابل میان رفتار والدین و فرزند و بالعکس وجود دارد. این 
در نتیجھ این تاثیر گذاری بین بنابراین  والدین بر روی فرزندان شان تاثیر گذار میباشد و ھمچنین رفتار فرزندان بر روی والدین.

جاد ھای رفتاری ای میگردد. الگواد ایج ھر دو طرف روابط دو طرفھ فرزند و والدین الگو ھای مشخص و ثابت رفتاری برای
:شده را میتوان بھ سھ گروه تقسیم کرد  

بین  در رابطھالگوھای ایجاد شده و الگو ھای میانی. تغییر  الگوھای غیر کاربردی و غیر عملی الگوھای کاربردی و عملی،
ممکن نیست. دشوار میباشد اما نا سخت و کاری بس و فرزندوالدین   

یک وسیلھ ارتباطی با  بھعنوانوالدین  ات فرد را شکل میدھد. رفتارروابط و ارتباط ،روشھای برقراری ارتباطات فرد )۶
والدین بھ نوع  و توجھاندازه نوع ارتباط مھم می باشد. دقت  با فرزندان بھبطھ ایجاد رامحسوب میگردد. چگونگی  فرزندان شان

و توجھ راه را برای  زیرا کھ این دقت تلقی میگردد.رفتار و گفتار خویش در نحوه برخورد با فرزندان امری مھم و ضروری 
 والدین در چگونگی ایجاد ارتباط با فرزند خویش آسان میگرداند.
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 وابستگی امری ثابت و دایمی در طول زنگی فرد میباشد.

نین مختلف در مراحل و سزندگی انسان جریان دارد از بدو تولد تا بستر مرگ. لکن افراد  مسیر ارتباط و وابستگی در طول
روشھای گوناگونی برای ابراز و نشان دادن امیال و خواستھ ھای خویش دارند. مسیر رشدزندگی و در   
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طی مسیر رشد و پیشرفت افراد روشھای  میباشد. درامری انکار ناپذیر  زندگیدر تمامی مراحل   انسانھا ھای عاطفینیاز )۱ 
با دیگران بھ  و ارتباطاتوابستگی و نیاز اساسی و بنیادی افراد بھ گوناگونی را برای ابراز نیازھای خویش بکار میگیرند. اما 

با احساس افراد ھمزمان  تمامیشکل خود باقی میماند بدین معنی کھ فقط با روشھای متفاوتی در مراحل مختلف ابراز میگردد.  
مرحلھ اغلب برای نوجوانان در این  میباشند. خویش اتکا بھنیاز بھ وابستگی و ایجاد ارتباط با دیگران نیازمند حفظ استقالل و 

تحریک  بلوغبردی نوجوانان در سنین رروش ھای کا اغلب کھمحسوب میگردد. زیرا  سخت و دشوار  ای سنین بلوغ مرحلھ
فرزندان برای درک نیاز  درک و برخورد والدیند اختالف و درگیری با والدین میگردد. چگونگی د و منجر بھ ایجامیباشکننده 

مرحلھ امری سخت و دشوار میباشد .  شان در این   

 

انسانھا بھ نوبھ خویش نیازمند ھمھ نیازھای عاطفی و احساسی جزو مشخصات و ویژگی ھای بارز بشریت میباشد.  وجود )۲
میباشند. و ھمدردی با ھمنوع خویشتسلی اط احساس نزدیکی و ارتب  

 

انسانھا بھ نوبھ خویش ھمھ جزو مشخصات و ویژگی ھای بارز بشریت میباشد.  نیز احساس نیاز بھ استقالل و اتکا بھ خویش )۳
میباشند. اختیار عملاستقالل و    نیازمند  

 

دو  ھر ندارند. بلکھل افراد ھیچگونھ تضادی با یکدیگر وجود نیازھای عاطفی افراد با دیگران و ھمچنین وجود نیاز استقال )۴
دیگر میباشند.ملزوم یکبا دیگران الزم و  و وابستگیدر ایجاد ارتباطات  آنھا  

 

در پشت رفتارھای آنھا پنھان شده را شناسایی و بررسی کھ ھای فرزندانمان را  یک گام بھ عقب بگذاریم و نیازھا و خواستھ )۵
فرزندان خویش محسوب  یرفتار مفاھیممیتواند بھ عنوان روشی مناسب برای والدین در درک این روش ترتیب بدین  بھ نماییم.

در بر خورد  ھای شان اعمال عکسروی احساسات و عواطف خویش و روش بھ پدر و مادر این امکان را میدھد کھ این  .گردد
  رین و موثر ترین نحوه برخورد با فرزندان خویش را انتخاب بنمایند.با فرزندشان تامل و بررسی بیشتری بنمایند تا بتوانند قوی ت

 

والدین موظف بھ یافتن بھترین  میگردد. بنابرایناغلب برقراری رابطھ بین والدین و فرزندان امری سخت و دشوار محسوب  ) ۶
بر یافتن زمان و مکان مناسب  ،رزنداندر مقابل ف والدیناز روشھای کاربردی برای  میباشند. یکی فرزندان شانروش برخورد با 

و اجازه صحبت کردن را بھ میبایستی در ارتباط با فرزند خویش بیشتر شنونده باشند ارتباط با فرزند میباشد. والدین  یجادا
براز ا فرزندان شانو عالیق  طرز تفکر،  برابر دیدگاھھاو اشتیاق خویش را در  عالقھ و ھمچنینفرزندان خویش محول بنمایند 

.محسوب می گرددمختصر و مفید بودن آن   ھانآ حالت مکالمھ بین والدین فرزندانبنمایند. بھترین   
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اختالف و درگیری جزیی از وابستگی و ارتباط با اطرافیان میباشد. اختالف و درگیری بخشی از 
حل اختالف ھمراه با روشی  و توانایی ارتباطات نزدیک خانوادگی محسوب میگردد. چگونگی

می آموزد.و پیشرفت و تحکیم رابطھ را بھ فرد  امکان رشد ،سازنده  

:عبارات کلیدی و مھم  

 میباشد. بنابراینپذیر  انکار نا و خانوادگیدر ارتباطات نزدیک  و درگیریایجاد اختالف  )۱
ترتیب اگر والدین  نمیگذارد. بدی و فرزندوالدین  بر روابطچگونگی حل اختالف تاثیری عمیق 

ترین روش حل بنمایند موفق بھ ایجاد رابطھ ای سالم با  و سازندهرا بھ بھترین  فرزندان شانبتوانند اختالفات ایجاد شده با 
خواھند شد. فرزندان شان  

می باشند. خویش  ھمزمان نیازمند ایجاد ارتباطات با اطرافیان مختاریو خود استقاللاحساس نیاز بھ ) تمامی افراد عالوه بر ۲
لزوم یکدیگر م  و بدین معنی کھ ھر دو این امیال الزم تلقی میگردند استقالل و حس وابستگی ھر دو ھمانند دو روی سکھحس 

  برقراری تعادل فی مابین حس استقالل فرد و ھمزمان حس ارتباط با اطرافیان میباشد.  ھدف تمامی افرادمیباشند. 

ایجاد اختالف در ھر رابطھ ای امری اجتناب ناپذیر می باشد . در ارتباط والدین و فرزند نیز  فوق، شده ذکر با توجھ بھ موارد )۳
 استقالل و حس نزدیکی وابستھ اغلب زمانی رخ میدھد کھ تقابلی میان حس میگردد. اختالفایجاد اختالف امری طبیعی محسوب 

یط اختالف و درگیری امری ناخوشایند محسوب میگردد اما اغلب ایجاد تمامی شرا میگردد. درو والدین ایجاد  فرزندانبین گی 
.بنمایندرا فراھم  فرزندان شانھای  و خواستھ ھااز نیازامکان آشنایی بیشتر برای والدین  میتوانداختالف و درگیری   

 اعمالبرخورد و عکس ھمگی میتواند بر چگونگی نحوه  اوضاع و شرایط روحی والدین ،شرایط موجود ،تجربیات گذشتھ ) ۴
و فصل اختالف تاثیر گذار باشد.  در حلوالدین   

دھند. غیر قابل پیشبینی نشان  می  و) اکثر والدین در برابر اختالف و درگیری با فرزندان خویش عکس اعمال ھای ناخودآگاه ۵
ش از قبل بر روی رفتار خویش آگاھی خوی  آگاھانھناخودآگاه و نا  اعمالعکس  و کنترلمیبایستی والدین  برای جلوگیری  لذا

کھ تامل و توجھ نسبت بھ عواقب ھر عملی می تواند امکان انتخاب رو بھ افراد بدھد. کامل و دقت بیشتری داشتھ باشند. چرا 
 بنابراین افراد قادر بھ تشخیص خوب و بد خواھند بود.

بدین  نشان میدھند اعمالمستقیم عکس  فراد بھ صورت ) افراد روش ھا ی مختلفی برای حل و فصل اختالفات دارند. بعضی ا۶
صورت بی اھمیت با قضیھ برخورد میکنند و کال مسالھ  میدھند. برخی بھنشان  خشنتند و  برخوردمعنی کھ بھ صورت ھمزمان 
این روش  دو ھر و دو روش بھ عنوان دو شیوه افراطی در برخورد با اختالفات محسوب میگردداین  ایجاد شده را انکار مینمایند.
کردن حد حفظ  حالت تعادل بین این دو حالت میباشد. حفظ شایستھ ترین و مناسب ترین روشاما  .بین تمامی افراد رایج میباشد

ترین  نحوه  و موفقشریک زندگی بھترین  برخورد بار برخورد با فرزندان و ھم در د ھم میانھ و تعادل برای تمامی افراد
اختالفات  و فصلتعادل ھمیشھ میتواند روشی مناسب و سازنده در کنترل و حل  و حفظدد زیرا کھ ایجاد میگر برخورد محسوب

 محسوب گردد.

. این عبارت بھ این معنا میباشد کھ والدین در اولین گام  یک گام بھ عقب گذاشتن میباشد و فصل اختالف ) اولین اقدام برای حل۷
و تشخیص نیاز شرایط فرزند می باشد. درک  نیاز وو درک  بیشتر و بررسی تعاملان برای حل اختالف ایجاد شده با فرزندش

را کھ بھ  فرزندان شانکردن نیاز  برآوردبھ بھترین روش را برای  این امکان رو بھ والدین میدھد کھ از سوی والدین فرزندان
 صورت اختالف و در گیری از سوی آنھا ابراز شده انتخاب بنمایند.

بدن معنی میباشد کھ والدین میبایستی عالقھ و این مھم و ضروری میباشد.  آنھا صحبت کردن میزانرد والدین بھ ) عمل ک۸
  اشتیاق خودشان را بھ افکار و عالیق فرزندان شان در عمل نشان بدھند.

خشونت آمیزی  و اعمالاکثر مواقع اغلب افراد کنترل رفتار خودشان را از دست داده  قرار بگیرد. در  اولویت در ) امنیت باید۹
توجھ بھ  در نتیجھبرای طرفین باشد.   هرسانند و آسیباز آنھا سر میزند کھ نتیجھ این رفتار می تواند منجر بھ نتایج جبران ناپذیر 

بھ معنی تایید و  ھرگز.تامل و درک اختالف و دعوی  رددامری مھم تلقی میگ ایجاد شده پس از ھر درگیری موارد احتمالی
بر اساس نتایج حاصل شده از ایجاد  باشد. وتجزیھ و تحلیل دالیل  ایجادکننده اختالفات می  بھ معنیپذیرش آن نمی گردد. بلکھ 
   خواھد بود.جلوگیری از آنھا  قادر بھاختالف در دفعات بعد فرد 



 
 

)۴اصل(  

 

بخشی از احساس نیاز بھ ارتباطات و  اتکا بھ خویشاحساس نیاز بھ استقالل و 
 نزدیکی میباشد.

 ارتباط و وابستگی سالم و امن در نتیجھ تعادل میان استقالل و نزدیکی ایجاد میگردد.
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ارتباط با  و برقراریاستقالل و نیاز نزدیکی  کھ افراد سعی در برقراری تعادل بین نیاز بھ میبایستی)در تمامی ارتباطات ۱
مثال  باشد. بطوربھ نوبھ خویش ناخوشایند و مشکل ساز  میتوانندو تفریط در ھر کدام از نیازھا  . افراطھمنوع خویش داشتھ باشند

باشد. د و مشکل سازی آنھا از یکدیگر امری ناخوشاین وجد ایبین والدین و فرزند میتواند بھ اندازه دوری  از حدوابستگی بیش 
اصوال ھم والدین و فرزند نیازمند فضا و شرایط مستقلی برا خودشان یا بھ عبارتی نیازمند محیطی دنج برای خلوت کردن با 

خویش با  کردنطور مثال کودکان با خوابیدن در گھواره خویش و نوجوان با محبوس کردن خویش و سرگرم باشند. بخودشان می 
می نمایند. برآوردکامپیوتری نیاز استقالل خود را  ھا و بازیموسیقی   

 

مرحلھ رشد کودک ارتباط ھای ارتباطات جدید بھ آنھا اضافھ میگردد. در والدین تغییر ناپذیر می باشد لکن  و روابطارتباطات ) ۲
جدید در  ارتباط ھایان بھ مرور زم برادرو خواھر  مھم و اصلی آنھا نقش خود را حفظ میکند مانند ارتباط کودک با والدین

.بزرگساالناغلب  پسر مانندمانند دوستان ،دوست دختر یا   میگردد آنھا اضافھمراحل مختلف رشد سنی بھ   

 

سعی بھ دنیای جوانی  آنھا وارد شدن میباشند و با ایجاد ارتباط با اطرافیان خویش حفظ بلوغ ھمواره نیازمند ین)نو جوانان در سن۳
گردد. محسوب می ای  ین کنندهینقش والدین در این مرحلھ امری بسیار مھم و تعبھ استقالل می نمایند. اما و تالش برای رسیدن 

و مھم وظیفھ  اصلی  .نمایدآسان می  در جھت رسیدن بھ اھداف خویش آنھا رسیدن مسیر زندگی را برای ،حضور والدینلذا 
پشتوانھ ای  عنوان بھ فرزندان شانکنار  ھمراھی کردن آنھا و وجود داشتن در شان والدین در این مرحلھ بحرانی زندگی نوجوانان

باشد. و استوار میامن   

  

والدین  .ادامھ دارد انندگی فرزد)حضور  والدین در کنار فرزندان امری است ھمواره جاری تمام نشدنی در تمامی مراحل زن۴
استقالل برای فرزندان خویش می  برقراریو  نزدیکیحفظ  تعادل بین ایجاد تالش برای ھمواره در تمامی مراحل زندگی در حال

نزد فرد  بار کودکدر تخت خواب خویش برای خوابیدن گذاشتھ می شود یا اینکھ برای اولین مثال زمانی کھ کودک بطور  باشند.
کودک بھ اردو میرود یا بھ دیگری برای مراقبت قرار میگیرد یا روز اول مھد کودک یا زمانی کھ از طرف مدرسھ چند روز 

 تنھای سفر میکند یا اینکھ زمانی از خانھ پدر و مادر جدا شده و برای خود زندگی مستقل تشکیل می دھد.

 

 

 

 

 



)۵صل(   

 ھمدلی و ھمدردی عنصر اصلی ارتباطات و وابستگی می باشد.

ایجاد رابطھ ای قوی مابین فرزندان  و باعثدر مرحلھ رشد فرزندان تاثیر مھمی دارد ھمدلی و ھمدردی  
می گردد.  و والدین  

 

:عبارات کلیدی و مھم  

:)ھمدلی و ھمدردی عبارت است از۱  

.پیرامون شانآنھا نسب بھ محیط  و آگاھیفرد با توجھ بھ دیدگاه و طرز بینش روشی برای درک و شناسایی اطرافیان  ❊  

احساسات خویش.درک و تجربھ کردن احساسات اطرافیان ھمانند ❊  

توانایی کنار گذاشتن احساسات فردی خویش بطور موقت.❊  

خود را در شرایط دیگران قرار دادن ھرچند شرایطی ناخوشایند باشد.❊  

نشان دادن و وانمود کردن پذیرش احساسات فرزندان حتی اگر در حقیقت آنھا را درک نکرده باشد.❊  

عالیق فرزندان.نشان دادن عالقھ و پذیرش بھ احساسات و ❊  

 

:) دالیل اھمیت ھمدلی و ھم دردی۲  

ھمدلی و ھمدردی بیان کننده درک و پذیرش و اھمیت داشتن احساسات و عواطف فرزندان از سوی والدین می باشد.  ❊  

ھمراھی  ھمدلی و ھمدردی این پیام را از سوی والدین بھ فرزندان میرساند کھ آنھا را ھمواره در تمامی مراحل زندگی یاری و❊
امن و مطمئن در تمامی مراحل زندگی آنھا را حمایت می کنند. ای میکنند. و والدین بھ عنوان پشتوانھ  

ھمدلی و ھمدردی بھ  والدین امکان شناخت و آشنایی از احساسات و عواطف، طرز تفکر و دیدگاه فرزندان شان  در مورد ❊
 دنیای پیرامون شان را می دھد.

باط بین والدین و فرزند را استوار و پایدار می سازد و ھمچنین باعث رشد این ارتباط می گردد. و ھمدلی و ھمدردی ارت❊
ا با موفقیت سپری کنند.ر دشوارو ھمچنین بھ فرزندان این امکان را میدھد کھ با تکیھ کردن بھ والدین شان تمامی شرایط سخت   

را بشناسد و روش ھای جدید را برای حل مشکالت خود شناسایی  ھمدلی و ھمدردی این امکان را بھ فرزند می دھد تا خود❊
 کند.

ھمدلی و ھمدردی عنصر اصلی ارتباطات والدین و فرزند می باشد و درھای جدید را برای رشد و پیشرفت آنھا می گشاید.❊  

می گردد. ترآسانبا ھمدلی و ھمدردی تمامی مشکالت  حل ھمدلی و ھمدردی بھ معنای حل مشکالت نمی باشد بلکھ) ۳  

کھ والدین عکس  موادیا در باشد. اکثر) نشان دادن و احساس ھمدردی کردن در شرایط اختالفات و در گیری کاری سخت می ۴
ا ب شده است. گرفتھن نشان می دھند کامال ھمدردی و ھمدلی از سمت آنھا نادیده فرزندان شابھ  و شخصیھای تند  اعمال

احترام  شرایط و مشکالت پیش آمده را حل بنمایند. با بکارگیریالدین قادر خواھند بود بھ آسانی و و ھمدردیبکارگیری ھمدلی و   

 

ن می توانند بھ طور می باشد کھ باعث رشد و پیشرفت او میگردد. والدی یتواناییھای فرداز محسنات )ھمدلی و ھمدردی ۵
ر بود. دو ھرچھ بیشتر سعی بنمایند در این مسیر موفق تر خواھند  بنمایند.گفتاری یا رفتاری با فرزندان خویش ھمدلی و ھمدردی 

ثابت ھم فرزند و ھم والدین محسوب می گردد. و ویژگیجزوی از صفات  ھمدردینتیجھ ھمدلی و   



 
)۶(صل   

 برقراری تعادل میان امیال و نیازھای فردی و اطرافیان

تعادل و ھماھنگی نیازھا و ارتباطات افراد با اطرافیان شان در صورت برقراری  
 امیال فرد با نیازھا و امیال دیگران رشد و تکامل میابد.

 

:عبارات کلیدی و مھم  

) ھم والدین وھم فرزندان نیازمند وابستگی و ارتباطات با یکدیگر می باشند. بنابراین والدین می بایستی در مرحلھ اول از ۱
زیرا کھ دست یابی بھ اطالعات  اولین گام برای والدین برای  گاھی یابندآخویش و سپس نیاز فرزندان شان  ینیازھای فرد

 برقراری تعادل و ایجاد یک ارتباط سالم می باشد. 

 

) کودکان و نوجوانان برای برآورد کردن نیازھای خویش قبل از ھر چیز بھ والدین خود رجوع میکنند. اما والدین برای برآورد ۲
خویش بھ سوی دوستان یا شریک زندگیشان رجوع می کنند.کردن خواستھ ھا  و نیازھای   

 

)برای کودکان و نوجوانان تصور و درک نیاز والدین شان بھعنوان یک فرد کاری دشوار و سخت می باشد و این قضیھ ما بین ۳
وجود دارد.اغلب کودکان و نوجوانان   

 

 پیرامون ایجاد و بحثگفتگو ھمچنین . استتعادل دایمی میان نیازھای خویش و اطرافیان  ی)ارتباط و وابستگی بھ معنی برقرار۴
تعادل بھ معنی اینکھ چھ کسی چھ کاری را انجام داده نمی باشد. بلکھ  ایجادتعادل بین ارتباطات روابط را قوی و محکم می سازد. 

الزمھ  تنھا ورک کامل از خودشان و فرزندان شان پیدا کنند برقراری تعادل مرحلھ ای است کھ والدین می بایستی شناسایی و د
 این امر صحبت کردن و گفتگو کردن و و فھمیدن نیازھای فرزندان شان می باشد.

 

) برای ھر پدر و مادری نکتھ و کلید اصلی موفقیت در ارتباطات شان با فرزندان شان شناسایی و پیدا کردن حس ھمدلی و ھم ۵
است.ازھای خود و فرزندان می باشد. و در واقع این اولین گام برای برقراری تعادل دردی و پذیرفتن نی  

 

افراد نیازھای خویش  چنانچھ)چگونگی بیان و ابراز نیازھا و امیال فرد برای پذیرش آن از سوی اطرافیان بسیار مھم میباشد.  ۶
کھ اختالف ایجاد گردد یا اینکھ احساس گناه یا ناراحتی  این بدون نمایندرا برای اطرافیان شان بھ صورتی روشن و واضح مطرح 

 و گفتگوبحث  پیشرفت درک کند. و بدین طریق مرحلھ رین نحوبھتبھ طرف مقابل آنھا را  کھ پیش بیاید بزرگترین شانس را دارند
گردد.با موفقیت انجام می   

ارتباط با سایر بزرگساالن برای والدین امری مھم محسوب می گردد.  برآورد کردن نیازھا و خواستھ ھای نوجوانان در  ایجاد) ۷
سنین بلوغ امری بس حساس و دشوار می باشد کھ اکثرا والدین بھ تنھایی قادر بھ حل مشکالت نو جوانان خود نمی باشند. لذا می 

باطی صحیح با فرزندان شان و ھمچنین دستیابی بھ بھترین روش ھا برای حل مشکالت بایستی کھ والدین  برای برقراری ارت
 نوجوانان خویش از شریک زندگی خویش یا دوستان خویش کمک و یاری بگیرند.

 

لذا )  والدین نقشی بسیار مھم و تاثیر گذاری برای یادگیری برقراری تعادل ارتباطات با اطرافیان، برای فرزندان خویش دارند. ۸
والدین می بایستی کھ معنی و مفھوم ھمدلی و ھم دردی و نحوه گفتگو و ابراز احساسات را بھ فرزندان خویش بیاموزند و این بھ 

 عنوان یکی از وظایف مھم آنھا محسوب می گردد. 



 

)۷(اصل   

سوی رشد و تغییر کردن عبارت است از پیشرفت و حرکت بھ  .رشد و یادگیری و موارد مورد نیاز آن
 آینده و ھم زمان درک و فھم و درس گرفتن از تجربیات گذشتھ.

:عبارات مھم و کلیدی  

)  ھمھ افراد یک تعریف و توضیحی از واقعیت و ھویت خویش در دارند. لکن تعریفی کھ افراد از ۱
کھ افراد از ماھیت خویش ارایھ خویش ارایھ میدھند برگرفتھ شده است از تجربھای و ارتباطات مختلف آنھا با افراد دیگر. تعریفی 

می دھند در واقع دربرگیرنده اطالعاتی است در مورد اینکھ چھ کسی ھستند، تصور و تشریح اطرافیان شان از آنھا چیست و 
ا آنھا چیست بھ عبارتی دیگر اطرافیان چگونھ باید با آنھا برخورد بنمایند. اطرافیان م با توقعات آنھا از چگونگی برخورد دیگران

 نیز تعریفی خاص از شخصیت و طرز تفکر و احساسات ما دارند. 

 

) رشد و پیشرفت امری سخت و دشوار می باشد چرا کھ می تواند تمامی تعریفی کھ فرد از خود ارایھ می دھد و تعریفی کھ ۲
و طرز تفکر افراد نسبت  ندگیز دیگران از آنھا ارایھ می دھند را زیر سوال ببرد. رشد و پیشرفت بھ معنای توانایی تغییر روش

بھ دنیای پیرامون خویش  می باشد. لذا در مسیر تغییر و تحوالت ایجاد شده می بایستی کھ اطرافیان فرد تعریفی را کھ قبال از او 
 ارایھ نموده اند را تغییر و اصالح بنمایند.

ادھای جدید را اضافھ بنمایند اما بھ ھیچ وجھ نباید ) افراد می توانند در تعاریفی کھ از خود ارایھ می دھند تجربیات و روید۳
تجربیات گذشتھ خویش را نادیده بگیرند.  بدین معنی کھ  نباید کال گذشتھ خویش را نفی کنند. زیرا با استفاده و کاربرد تجربیات 

نابراین درس گرفتن  از  گذشتھ فرد این دانش و آگاھی را پیدا می کند کھ اشتباھات گذشتھ خویش را دوباره تکرار نکند. ب
 تجربیات گذشتھ و بھ کارگیری  و استفاده از آنھا در شرایط جدید می تواند درھا را بھ سوی رشد و پیشرفت انسانھا بگشاید .

)والدین و فرزندان ھمزمان با یکدیگر رشد و پیشرفت میکنند.۴  

پیشرفت اغلب نگرانی و دلھره برای افراد بھ ھمراه دارد. زیرا کھ افراد در مرحلھ ای جدید و کامال ناآشنایی  و رشد)مرحلھ ۵
قرار میگیرند و از اتفاقات آتی کھ در انتظار آنھا ھست کامال بی خبر ھستند. اما بکارگیری تجربیات و الگو ھای گذشتھ می تواند 

ً  امنیت بدھد. والدین و فرزندان در این مرحلھ بھ افراد احساس آرامش و تالش و مبارزه میکنند. در مسیر رشد و پیشرفت مشترکا  

) رشد و پیشرفت نیازمند زمان می باشد. بدین معنی کھ در این مرحلھ اغلب شرایطی ایجاد می گردد کھ افراد ناچار بھ گذاردن ۶
مل بھ  مرحلھ گذشتھ باز می گردند اما این بھ معنی پس رفت یک گام بھ عقب در این مسیر می باشند. فرزندان اغلب در مسیر تکا

نمی باشد. لکن الزمھ جلوگیری از بھ عقب بازگشتن و بھ راحتی پیشرفت کردن توجھ و قبول کردن تغییرات جزیی می باشد و 
 امکان رشد و پیشرفت فراھم می گردد.

 

ات فرد با اطرافیان شان ایجاد می گردد. گاھی پذیرش تغییر ) رشد و پیشرفت امری انفرادی نمی باشد بلکھ در ازاء ارتباط۷
روابط میان والدین و فرزندان برای والدین دشوار می باشد. و نتیجھ این امر ھم برای والدین و ھم برای فرزندان امری ناخوشایند 

 محسوب می گردد.

رشد و پیشرفت فرزندان را ھم برای والدین و ھم برا ) توجھ و دقت  والدین بھ تغییرات جزئی  رفتار فرزندشان میتواند مسیر ۸
پیشرفت را برای  بھبود یفرزندان آسان بنمایند. زیرا کھ توجھ والدین بھ تغییرات جزیی رفتار فرزندان شان انگیزه و اشتیاق برا

یت داشتن فرزندان نزد آنھا ایجاد می نماید. توجھ والدین بھ  رفتار فرزندان شان در تمامی مراحل رشد و پیشرفت  حس اھم
 والدین را برای فرزندان ایجاد می نماید. بنابراین والدین می توانند آنھا را بھ سوی موفقیت و پیشرفت ھدایت کنند.

پذیر میباشد. احساس شکست و ناامیدی در مرحلھ رشد برای فرد ایجاد نا پیشرفت امری اجتناب  بھبود)  ایجاد شکست در مسیر ۹
اس آرامش در بعضی ارتباطات کاری سخت و دشوار می باشد مانند زمانی کھ کودک را نوازش می کنیم یا می گردد. و احس

زمانی کھ کودک احساس وابستگی و نزدیکی بیش از حد بھ یکی از والدین خویش دارد. اما والدین می توانند از روشھای جدید 
ه بنمایند. در نتیجھ این امر باعث ایجاد حس خوشحالی و کمیابی برای نزدیک شدن و برقراری ارتباط با فرزندان خویش استفاد

 برای والدین در برخورد با کودکانشان می گردد و رابطھ آنھا را با فرزندان شان محکم و استوار می نماید.



 

)۸(صل   

 توجھ و شادی نسبت بھ روابط و نزدیکی.

ناراحتی برا ی طرفین ھم می تواند احساس شادی و خوشحالی و ھم احساس ارتباطات  
 ایجاد نماید.

 

:عبارات کلیدی و مھم  

 

حس نزدیکی با فرزند باعث ایجاد خوشحالی  در نتیجھمی باشد و  فرزندان شانبا  نزدیکایجاد ارتباط  انوظیفھ والدین و سرپرست
شرایط کاری ساده بھ نظر نمی ایجاد ارتباط نزدیک با کودکان در ھمھ  گردد. امامی  و دشواربرای والدین حتی در شرایط سخت 

روبرو میگردند. شرایط سخت و ناھموار زندگی می تواند بر  عدیده ایرسد و اغلب والدین برای ایجاد این ارتباط با مشکالت 
تاثیر منفی بگذارد. فرزندان شانروابط والدین با   

 

:چھ عواملی باعث ایجاد موانع در رابطھ والدین و فرزند می شود  

 

بدین  باشد. و والدینآنھا می تواند یکی از موانع در ایجاد ارتباط فرزند  و فصلو روشھای حل  اختالف و مشکالتایجاد  )۱
گرفتن  و نادیدهاغلب باعث فراموش شدن  معنی کھ توجھ بیش از حد والدین بھ مشکالت ایجاد شده و روش ھای حل و فصل آنھا

 حفظ رابطھ با فرزندان می گردد.

 

نحوه برخورد با فرزندان امری بسیار مھم بایستی محتاطانھ و آگاھانھ با فرزندان خویش ارتباط برقرار نمایند زیرا  والدین می )۲
با فرزندان خویش  گونھ ایمی بایستی بھ و اعمال آنھا تاثیر گذار می باشد. والدین  بر رفتارمحسوب می گردد و بطور کامل 

را در برابر کودکانشان از دست ندھند. معنی و مفھوم ایجاد ارتباط با فرزندان امری کامال رفتار بنمایند کھ کنترل و اقتدار خویش 
می توانند با کنترل کردن آنھا می باشد بدین معنا کھ اھمیت برقراری ارتباط بسیار مھم تر از کنترل می باشد. والدین متفاوت با 

گذار  اثروفقیت آمیزی برروی رفتار و اعمال فرزندان خویش ایجاد ارتباطی سالم و سازنده با فرزندان خویش بھ صورت م
 باشند. 

 

امر ریشھ در  ارتباط نزدیک می تواند منجر بھ ایجاد احساسات ناخوشایند مانند خشم ناراحتی  نگرانی و ترس بگردد. این )۳
دست دادن نزدیکان یا فردی کھ بھ مثال تجربھ از تجربیات ناخوشایند گذشتھ فرد در برقراری ارتباط با دیگران دارد. بطور 

فرد داشتھ باشد کھ  زندگیو تاثیر این اندوه می تواند تاثیری بزرگ در  عنوان پشتوانھ برای فرد محسوب می گردیده است. نتیجھ
طریقی حالت دفاعی در  فرد بھ گردد. در نتیجھکھ ھیچ کس دیگری نمی تواند جایگزین آن فرد برای او  بنمایندفرد احساس 

فرد توجھ و اھمیت ارتباطات خویش را نادیده گرفتھ و از زندگی خود می گیرد کھ دیگر آسیب نبیند یا کسی را از دست ندھد. این 
ننمایند  و مشورتتفکر  ارتباطات شاندر مورد تا زمانی کھ فاصلھ می گیرد کھ مبدا دوباره آسیب بپذیرد. افراد  ایجاد نزدیکی

نخواھند شد. ارتباطات شانشده در  قادر بھ تشخیص موانع ایجاد  

 

جریان برنامھ ریزی شده  بالعکسبطور اتفاقی یا  شرایط برای ایجاد نزدیکی با دیگران ھمواره در زندگی روزمره افراد  )۴
 روابط خویش را بازندگی روزمره در  افراد می توانند از طریق پذیرفتن و شناسایی کردن موقعیت ھای مناسب. بنابراین دارد

مستحکم و پایدار بنمایند. محیط اطراف خود   

 



 

 

             

)۹اصل (  

 

عقبو یک گام بھ  جلودو گام بھ   

 

 و پیشرفتامکان رشد  بحرانشکست  زیرا کھو ناھموار پشت نکنیم بھ آنھا اعتماد کنیم بھ ارتباطات مان در حالت ھای بحرانی 
 را برای افراد فراھم می سازد.

 

مھم: عبارات کلیدی و  

 

وجود ایجاد می گردد. با  در بین ارتباط والدین و فرزنددر کلیھ مراحل پیشرفت رشد فرزندان تغییر و نامتعادل بودن رفتاری  )۱
 افراد وقابل پیشبینی برای تمامی  و غیر امری اجتناب ناپذیردر تمامی مراحل زندگی شکست تالش و کوشش ھای سخت 

با فرزندان خویش  ارتباطآگاھی بھ وجود مراحل سخت و ناھموار در  موارد فوق والدین می باید باشد. با توجھ بھخانوادھھا می 
  داشتھ باشند.

 

بھ معنی شکست تلقی نمی گردد بلکھ ھر شکستی می تواند بھ  و فرزندارتباط سازنده بین والدین  برقراریعدم موفقیت در  )۲
توجھ بھ محسوب گردد.  با  فرزندان شاننوبھ خویش امکان ایجاد تجربھ بھتر در جھت پیشبرد رابطھ موفق  ما بین والدین  و 

ان خویش استفاده شده در جھت بھبود رابطھ با فرزند کسبوالدین می توانند  از تجربھ  ،کسب تجربھ از شکست حاصل شده
 نمایند.

 

را بھ عنوان فرصتی  فرزندان شانبنابر موارد ذکر شده در مطالب فوق، والدین میتوانند شکست ھای ایجاد شده در ارتباط با )۳
خویش بھ نحو مطلوب استفاده نمایند.فرزندان مناسب در جھت  بھبود و پیشرفت ارتباطات  آینده با   

 

قابل استفاده در  ابزاری بھعنوانسخت و پیچیده بھ نظر می رسد اما والدین می توانند از آنھا  ھرچند موارد ذکر شده گاھی)۴
 جھت بھبود ارتباطات خویش با با فرزندان شان  در شرایط سخت استفاده بنمایند. 

 
 

 

 

 

 


