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يکــی از نقــاط ضعــف و چالش هــاي اقدامــات پیشــگیري اولیــه از اعتیــاد در ســطح خانــواده، 
ــزي  ــاس برنامه ري ــر اس ــد. ب ــور مي باش ــطح كش ــص در س ــاني متخص ــروي انس ــود نی كمب
ــه  ــگان و متخصصــان عرص ــر نخب ــکل از 11 نف ــه اي متش ــاب كمیت ــا انتخ ــده ب ــل آم ــه عم ب
پیشــگیري، )شــامل آقايــان : حمیــد صرامــی، حمیــد يعقوبــی، حمیــد پیــروی، فرهــاد طارمیــان، 
مهــرداد احترامــی، حمیــد رضــا طاهــری نخســت، حبیــب اهلل فريــد، شــهرام محمدخانــی، حمیــد 
پورشــريفی و خانم هــا میربیگــی، و ربابــه نــوری( طــي چنــد مــاه كار فشــرده ضمــن جمــع آوري 
ــای  ــک از كانون ه ــر ي ــي ه ــرفصل های آموزش ــوب و س ــدا چارچ ــران، ابت ــدگاه صاحب نظ دي
ــای  ــدام از كانون ه ــر ك ــی در ه ــوای آموزش ــه محت ــئولیت تهی ــپس مس ــن و س ــدف تدوي ه
هــدف بــه چنــد نفــر از اعضــای كمیتــه فــوق محــول شــد. در همیــن راســتا بســته آموزشــی 
»پيشــگيری اوليــه از اعتيــاد بــا تمركــز بــر خانــواده« بــرای متخصصــان پیشــگیری اولیــه از 

اعتیــاد در زمینــه خانــواده طراحــی شــده اســت.

مقـــــدمه

ــر شــواهد در  . ــي ب ــزي مبتن ــه منظــور برنامه ري ــاد ب ــه از اعتی ــش پیشــگیري اولی توســعه دان
ــواده ــون هــدف خان كان آشناسازی متخصصان با مبانی نظری برنامه های پیشگیری اولیه مبتنی بر خانواده . ــده  . ــل خطــر ســاز و حفاظــت كنن ــه عوام ــش متخصصــان پیشــگیری در زمین ــش دان افزاي

ــرای  ــیوه اج ــواده، و ش ــر خان ــی ب ــگیری مبتن ــای پیش ــان، مدل ه ــواد در نوجوان ــرف م مص
ــواده محــور مداخــالت خان افزايش دانش و مهارت متخصصان در زمینه پیشگیری از مصرف مواد  . آشنا سازی متخصصان با اصول پیشگیری از اعتیاد متمركز بر خانواده .

اهداف تهيه و تدوين بسته آموزشي 
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سرفصل هاي دوره آموزش تکميلي پيشگيري اوليه



چرا نوجوانان، در معرض خطر مصرف مواد قرار دارند؟ . چرا تمركز بر خانواده در پیشگیری از مصرف مواد مهم است؟ . خانواده چگونه می توانند در پیشگیری از مصرف مواد موثر عمل كنند؟ . نقش خانواده در كاهش عوامل خطر ســاز و تقويت عوامل حفاظت كننده مصرف مواد چیســت؟ . سیستم خانواده چگونه بر رفتار نوجوانان تأثیر می گذارد؟ . سبک های مختلف فرزند پروری چه تفاوتی با هم دارند؟ . سالم ترين سبک فرزند پروری كدام است؟ . والدين چگونه می توانند به شیوه موثر بر رفتارهای فرزندان نظارت كنند؟ . نقش مهارتهای زندگی خانوادگی در پیشگیری از مصرف مواد و ارتقای بهداشت روانی كودكان و نوجوانان چیست؟ .

ســـؤاالتی برای تفـکر

 نقش ارتباط موثر، حل تعارض، كنترل خشم و مديريت استرس را در پیشگیری از مصرف مواد درک نمايید. . مهارتهای نظارت بر رفتار فرزندان را بشناسید و به كار بگیريد. . با مهارتهای اساسی فرزند پروری آشنا شويد. . سبک های مختلف فرزند پروری و ارتباط آنها با مصرف مواد را درک كنید. . با اصول اساسی برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده آشنا شويد. . ضرورت اقدامات پیشگیرانه متمركز برخانواده  را درک نموده و آماده شروع اين نوع اقدام ها شويد. . بــا رويکردهــا و چالش هــای اساســی برنامه های پیشــگیری متمركز بر خانواده آشــنا شــويد. . سیستم خانواده را بشناسید و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد را درک كنید.  .انتظار مي رود پس از خواندن اين كتاب بتوانید:

اهداف آموزشی كتاب 



فصل يک
مداخالت متمركز بر خانواده 

برای پيشگيری از مصرف مواد  1
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

. اصول پيشگيری متمركز بر خانواده را بشناسيد. 
. چالش هــای اساســی برنامه های پيشــگيری متمركــز بر خانــواده را درک كنيد.

. با اهداف و محتواي برنامه هاي مربوط به والدين آشنا شويد.
. با اصول آموزش مهارت هاي خانواده و والدين آشنا شويد.

ــاد  ــگيری از اعتي ــرای پيش ــواده ب ــر خان ــز ب ــای متمرك ــواع راهبرده ــا ان . ب
ــويد. ــنا ش ــدان آش فرزن

ســوء مصــرف مــواد در دهــه گذشــته در بیــن نوجوانــان افزايــش يافتــه اســت. بــر خــالف يــک 
ــا 99  ــکا ب ــان آمري ــان نوجوان ــا در می ــرف ماری جوان ــزان مص ــواد، می ــرف م ــش در مص ــه كاه ده
ــت  ــیده اس ــوزان كالس 12 رس ــش آم ــد در دان ــه 23.7 درص ــد ب ــش از 11.9 درص ــد افزاي درص
)جانســتون و همــکاران، 2001(. تضعیــف خانــواده يــک عامــل احتمالــی ايــن افزايــش فزاينــده اســت. 

ــی  ــود زندگ ــن خ ــر دو والدي ــا ه ــا ب ــری در خانه ه ــودكان كمت ــالق، ك ــش ط ــوازات افزاي ــه م ب
می كننــد. امــروزه والديــن بیشــتر از قبــل كار می كننــد و فرصــت اندكــی بــرای تعامــل و نظــارت بــر 
رفتــار فرزندانشــان دارنــد. عــالوه بــر ايــن برخــی والديــن نگرانــی اندكــی دربــاره مصــرف مــواد غیــر 

قانونــی در فرزندانشــان دارنــد. 

متأســفانه علــت ســوء مصــرف مــواد، عمیقــًا در آشــفتگی خانــواده ريشــه دارد. ســوء مصــرف مــواد 
ــل محیطــی خانوادگــی و ژنتیکــی  ــه از عل ــک بیمــاری خانوادگــی ناشــی از ســبک زندگــی اســت ك ي
تأثیــر می پذيــرد )كامفــر، 1987(. از ايــن رو برنامه هــای پیشــگیری مبتنــی بــر توانمندســازی خانــواده 

بايــد در فعالیت هــای پیشــگیرانه جامــع گنجانــده شــوند.

ــواده تمركــز  ــر پويايی هــای خان ارزشــیابی ها نشــان می دهــد كــه برنامه هــای پیشــگیرانه ای كــه ب
می كننــد، بیشــترين اثربخشــی دارنــد. اگرچــه رويکردهــای پیشــگیرانه متمركــز بــر كــودكان و نوجوانــان 
ــر آمــوزش مهارت هــای فــردی و اجتماعــی تاكیــد دارد، اثربخــش هســتند، امــا اثــرات بســیار  كــه ب
محــدودی در پیشــگیری يــا كاهــش مصــرف مــواد بــه جــا می گذارنــد )كامفــر و همــکاران، 2002(. در 
مقابــل كار كــردن بــا والديــن و خانــواده كــودكان بســیار مؤثرتــر اســت. تركیــب رويکردهای پیشــگیری 
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متمركــز بــر فقــط كــودكان كــه در مدرســه يــا جامعــه اجــرا می شــوند بــا رويکردهــای توانمندســازی 
ــا  ــکاران، 2002(. ب ــر و هم ــود )كامف ــالت می ش ــگیرانه مداخ ــرات پیش ــش اث ــب افزاي ــواده، موج خان
وجــود ايــن نتايــج مثبــت، تنهــا در ســال های اخیــر اســت كــه مــدارس و مؤسســات اجتماعــی آمــاده 

ــده اند. ــا ش ــازی خانواده ه ــر توانمندس ــز ب ــای متمرك ــردن برنامه ه ــان ك امتح

چالش های برنامه های پيشگيری متمركز بر خانواده

ــی  ــناختی و اجتماع ــمی، روان ش ــرب جس ــرات مخ ــی، اث ــروبات الکل ــواد و مش ــرف م ــوء مص س
زيــادی بــه بــار مــی آورد و بــه همیــن دلیــل پیشــگیری از آن هــا بهتــر از درمــان می باشــد. درمــان 
فرآينــدی بســیار رنــج آور و طوالنــی مــدت اســت و ممکــن اســت بهبــودی چنديــن ســال بــه طــول 
بیانجامــد و علــت آن را می تــوان عــدم تــوازن در شــیمی مغــز، و مشــکالت اجتماعــی دانســت كــه 
ــد،  ــودی ندارن ــرای بهب ــچ شانســی ب ــادان هی ــی از معت ــد. برخ ــود می آي ــه وج ــاد ب ــال اعتی ــه دنب ب
زيــرا پیامــد اعتیــاد و افســردگی آن هــا مــرگ اســت. از ايــن رو، پیشــگیری متمركــز بــر شــاداب تر و 
ــه مشــکالت مصــرف  ــن رويکــرد ب ــان، انســانی ترين و اخالقی تري ــان و جوان ســالم تر زيســتن نوجوان

ــد. ــواد می باش م

ــادی  ــهم زي ــد و س ــت گســترده ای يافتن ــای پیشــگیری مقبولی ــال 1997، برنامه ه ــرانجام در س س
ــیاری از  ــکاران، 2002(. بس ــتون و هم ــتند )جانس ــان داش ــواد در جوان ــرف م ــوء مص ــش س در كاه
رويکردهــای پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد در جوانــان، روی موضوعاتــی كار می كننــد كــه شــامل 
ــای  ــی، فعالیت ه ــوزش عاطف ــواد، آم ــاره م ــی درب ــراد در دوره كودك ــوزش اف ــت: آم ــر اس ــوارد زي م
ــه  ــوط ب ــا اجتماعــی و ســاير مســائل مرب جايگزيــن، ارشــاد، نظــارت، آمــوزش مهارت هــای زندگــی ي
ــی  ــی كم ــت خیل ــرات مثب ــا اث ــد، ام ــودک مفیدن ــر ك ــز ب ــگیری های متمرك ــوع پیش ــن ن ــان. اي جوان
روی پیشــگیری يــا كاهــش مصــرف مــواد دارنــد. كار كــردن روی والديــن و خانــواده كــودكان بســیار 
مؤثرتــر اســت. كار بــر روی جوانــان بــه تنهايــی، اثربخشــی اندكــی دارد و انــدازه اثــر متوســط مداخالت 
ــا  ــواد، ت ــاره م ــرای آمــوزش درب ــا 0/05 ب ــی ت ــرای آمــوزش عاطف ــر كــودكان، از 0/05 ب متمركــز ب
0/28 بــرای آمــوزش مهارت هــای زندگــی متغیــر اســت )تابلــر و اســتراتون، 1997(. اگــر مداخالتــی 
ــواده تركیــب  ــا رويکردهــای توانمندســازی خان ــه تنهايــی صــورت می گیــرد ب ــان ب ــر روی جوان كــه ب
ــن موجــب افزايــش اثربخشــی مداخــالت می شــود  ــود و اي ــم ب ــرات مضاعــف خواهی شــود، شــاهد اث
)كامفــر و همــکاران، 2002(. جــدول 1 میانگیــن انــدازه اثــر برنامه-هــای پیشــگیری مبتنــی بــر خانــواده 

ــد. ــه را نشــان می ده ــر مدرس ــی ب و مبتن
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 جدول 1. ميانگين اندازه اثر برنامه های پيشگيری مبتنی بر خانواده و مبتنی بر مدرسه
)تابلر و استراتون، 1997 و تابر و كامفر، 2000(

متوسط اندازه تأثير                                                            رويکرد مداخله پيشگيری

0/05 -آموزش عاطفی مبتنی بر مدرسه

0/05ارايه اطالعات به عالوه آموزش عاطفی

0/28آموزش مهارت های اجتماعی يا زندگی

0/10رويکردهای فراگیر متمركز بر فقط كودک

0/31آموزش مهارت های فرزند پروری

0/82آموزش مهارت های خانوادگی

1/62حمايت های درون خانواده

0/96مداخالت خانوادگی

ــی  ــگیرانه مبتن ــای پیش ــرای برنامه ه ــی و اج ــودكان، طراح ــی ك ــن در زندگ ــدار والدي ــر پاي تأثی
ــواده ســوء مصــرف مــواد را ضــروری ســاخته اســت. روشــن اســت كــه شناســايی و اجــرای  ــر خان ب
برنامه هــای متمركــز بــر خانــواده، بــرای كــودكان و نوجوانانــی كــه رفتارهــای مشــکل ســاز زود هنــگام 
ــد در پیشــگیری از مشــکالت بعــدی بســیار مفیــد واقــع شــود )آشــری، روبرتســون و  ــد، می توان دارن
ــواده محــدودی وجــود دارنــد كــه بــه  كامفــر، 1998(. در حــال حاضــر، برنامه هــای متمركــز بــر خان
ــد. مطالعــات نشــان می دهــد كــه شــماری از برنامه هــای  ــرار گرفته ان ــی ق ــی مــورد ارزياب طــور تجرب
متمركــز بــر خانــواده كارآمــد، در پیشــگیری از شــروع يــا تشــديد مصــرف مــواد در ســال های اولیــه 

يــا اواخــر نوجوانــی موثــر هســتند )بروكــس و همــکاران، 1998(. 

ــی نشــان می دهنــد كــه خانواده هــا و والديــن نقــش  ــه دســت آمــده از تحقیقــات تجرب شــواهد ب
اساســی در جلوگیــری از مصــرف مــواد و الــکل در كــودكان دارنــد. زمانــی كــه عوامــل چندگانــه بــا 
ــای نقــش محافظــت  ــواده در ايف ــه نظــر می رســد در صــورت شکســت خان هــم تركیــب می شــوند، ب
كننــده خــود، احتمــال ســوء مصــرف مــواد در جوانــان بــه طــور جــدی افزايــش می يابــد. در شــرايطی 
كــه والديــن بــرای پــدر و مــادری كــردن وقــت كمــی دارنــد و در خانواده هــای گســترده كــه حمايــت 

والديــن كــم اســت، والديــن بايــد بداننــد كــه چگونــه در رشــد و ارتقــا فرزندشــان موثــر باشــند.

ــخصیت  ــار و ش ــکل دهی رفت ــن در ش ــر والدي ــر تأثی ــودک ب ــد ك ــای رش ــیاری از نظريه ه بس
كــودک، تأكیــد دارنــد )بــرای و همــکاران، 1998(. بــا ايــن حــال، بســیاری از والديــن تربیــت و مراقبــت 
از كودكانشــان را بــه معلمــان، مراقبــان و برنامه هــای تلويزيونــی واگــذار می كننــد. بعضــی از والديــن 
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تــالش می كننــد كــه بــا فرزنــد خــود مثــل يــک دوســت باشــند، امــا آن چــه فرزنــدان نیــاز دارنــد 
ــی  ــری باشــند. مطالعــات طول ــای نقــش موث ــا و الگوه ــا راهنماه ــرای آن ه ــن ب ــه والدي ــن اســت ك اي
ــالم  ــای س ــر رفتاره ــادی ب ــر زي ــن تأثی ــه والدي ــت ك ــان داده اس ــان نش ــالمت نوجوان ــی س زمینه ياب
ــته  ــه در گذش ــت ك ــزی اس ــش از آن چی ــر بی ــن تأثی ــد و اي ــا دارن ــواد آن ه ــرف م ــدان و مص فرزن
تصــور می شــد )رســینک و همــکاران، 1997(. بــرای پــدر و مادرهايــی كــه بــه تأثیــر خــود در زندگــی 
فرزندانشــان اهمیــت می دهنــد، ايــن يــک خبــر خوشــايند اســت كــه بداننــد نظريه هــای مربــوط بــه 
ســبب شناســی ســوء مصــرف مــواد در دهــه 1990، نشــان دادنــد كــه راه نهايــی بــرای مصــرف مــواد 
تحــت تأثیــر هــم  ســن و ســاالن اســت )كامفــر و ترنــر، 1990،1991(. بررســی های جديــد نشــان داد 
كــه وجــود ســه عامــل محافظــت كننــده در خانــواده )مثــل روابــط مثبــت بیــن والــد و كــودک، توجــه 
ــر  ــادی ب ــر مهــم و زي ــن( تأثی ــواد در والدي ــا و نگرش هــای ضــد مصــرف م ــن و ارزش ه ــی والدي كاف

عــدم مصــرف مــواد و ســاير مشــکالت رفتــاری نوجوانــان دارد )دمبــو و همــکاران، 2000(.

ــان، نشــان داد كــه عوامــل  ــواد در نوجوان ــوم شــناختی اجتماعــی مصــرف م ــراً مــدل ب اخی  
ســه گانه محافــظ خانوادگــی، بــر انتخــاب دوســتان در نوجوانــان تأثیــر می گذارنــد و دوســتان 
نوجوانــان، ارزش هــا و مصــرف مــواد در آن هــا، پیــش بینــی كننــده مصــرف مــواد در نوجوانــان اســت 

)CSAP،2000؛ ترنــر و همــکاران، 1998(.

ــتند،  ــه هس ــا آن مواج ــواده ب ــر خان ــز ب ــگیری متمرك ــای پیش ــه برنامه ه ــی ك ــی از چالش هاي يک
ــورد  ــا م ــدادی از رويکرده ــا اســت. تع ــا خانواده ه ــر شــدن ب ــاط و درگی ــراری ارتب ــن نحــوه برق تعیی
ارزيابــی قــرار گرفته انــد، شــامل برنامه هايــی كــه در ســطح همگانــی از طريــق مــدارس بــا خانواده هــا 
ــی  ــای انتخاب ــه برنامه ه ــات بیشــتر را ب ــد خدم ــای نیازمن ــد، ســپس خانواده ه ــرار می كنن ــاط برق ارتب

ــا، كیشــنر، 1998(. ــد )ديشــهون، كوان ــت می كنن و خــاص هداي

ســاير رويکردهــا شــامل درگیــر كــردن والديــن از طريــق برنامه هــا يــا موقعیت هايــی اســت كــه 
ــا شــركت كننــدگان در برنامــه مراكــز درمــان  ــد ماننــد كار كــردن ب از قبــل در آن هــا حضــور دارن

ــن. ــط كار والدي ــا در محی ــادون، ي ــده مت نگه دارن

مداخــالت مبتنــی بــر خانــواده از نظــر هزينــه مناســب ترند، زيــرا عــالوه بــر مصــرف مــواد، روی 
پرخاشــگری، خالفــکاری، حاملگــی در دوره نوجوانــی، ايــدز، شکســت در مدرســه، خودكشــی و ســالمت 
ــواده در  ــر خان ــی ب ــگیری مبتن ــالت پیش ــکاران، 1998(. مداخ ــد )گاردون و هم ــر دارن ــم تأثی روان ه
پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد بســیار امیدبخــش بوده انــد. بــرای ايــن كــه برنامه هــای پیشــگیری 
متمركــز بــر خانــواده موثــر واقــع شــوند، بايــد متناســب بــا ســن، جنســیت و نیازهــای فرهنگی كــودكان 

ــوارادو، 1995(.  و خانواده هايشــان طراحــی شــوند )كامفــر و آل

ــواده وجــود  ــرای توانمندســازی خان ــی، انتخابــی و خــاص ب برنامه هــای مختلفــی در ســطوح همگان
ــرای  ــواده ب ــر خان ــز ب ــای متمرك ــن برنامه ه ــه مؤثرتري ــد ك ــان می ده ــات نش ــج مطالع دارد. نتاي
ــر عوامــل خطرســاز و حفاظــت كننــده مصــرف  پیشــگیری از مصــرف مــواد، آن هايــی هســتند كــه ب
مــواد در ســطح خانــواده متمركــز هســتند. بــه طــور كلــی، مطالعــات اولیــه نشــان می دهــد كــه بــرای 
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ــواده محــور موثــر واقــع شــوند بايــد: ايــن كــه مداخلــه خان

بر تغییر كاركرد خانواده و رفتارهای والدينی تاكید كنند. . 1

خانواده های آسیب پذيری را كه به سختی در دسترس هستند، آماج مداخله قرار دهند.. 2

هر دو پدر و مادر را در برنامه های مداخله مشاركت دهند.. 3

بــر كاهــش عوامــل پیشــايند مصــرف مــواد در نوجوانــان بــا اســتفاده از مداخــالت خانــواده محــور . 4
متمركــز شــوند.

رفتارهای پرخطر والدين مانند مصرف مواد را هدف قرار دهند.. 5

ــه  ــي ك ــند. در حال ــت مي باش ــز اهمی ــیار حائ ــواده بس ــت خان ــا محوري ــگیري ب ــاي پیش برنامه ه
ــا  ــم خانواده ه ــي نیســتند. اگــر بخواهی ــي كاف برنامه هــاي مدرســه اي و اجتماعــي ضــروري هســتند، ول
ــا و  ــد رفتاره ــن باي ــم والدي ــودک و ه ــم ك ــند، ه ــق باش ــر موف ــاي پرخط ــگیري از رفتاره در پیش

ــد.  ــد، بیاموزن ــک مي كن ــالم كم ــد س ــا در رش ــه آن ه ــه ب ــي را ك مهارت هاي

مدرســه ها مي تواننــد نقــش والديــن بــه عنــوان مربیــان اولیــه را تشــخیص داده و از طريق مشــاركت 
بــا آن هــا ايــن نقــش تقويــت كننــد. مشــاركت دادن والديــن و اجتمــاع باعــث می شــود تــا پیام هــای 
ســالمتي بــه طــور مــداوم بــه خانــه و اجتمــاع منتقــل شــده، ســالمتي دانــش آمــوزان بهبــود يافتــه و 
آگاهــي نســبت بــه مســائل مربــوط به ســالمتي در میان دانــش آمــوزان و خانواده هايشــان افزايــش يابد. 

ــر هســتند، بلکــه  ــا موفق ت ــه تنه ــاز و اجــرا مي شــوند ن ــن آغ ــا مشــورت والدي ــه ب ــي ك برنامه هاي
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــختي مس ــه س ــن ب ــوارد والدي ــب م ــد. در اغل ــت مي كنن ــز تقوي ــن را نی ــش والدي نق
ــن و  ــل اعتمادتري ــد قاب ــا می توانن ــه آن ه ــي ك ــد، در حال ــرح مي كنن ــان مط ــودكان ش ــا ك ــواد را ب م

ــند.  ــالمتي باش ــورد س ــان در م ــراي جوان ــي ب ــع اطالعات ــن منب مقدم تري

مداخالت پيشگيرانه متمركز بر خانواده

رويکرد هــاي برنامه هــاي خانــواده محــوری را كــه بــا هــدف پیشــگیري طراحــی شــده اند، 
ــرد: ــیم ك ــته تقس ــه دس ــه س ــوان ب آموزش مهارت هاي خانواده و والدين .مي ت حمايت درون خانواده . خانواده درمانی .

 ايــن شــیوه ها بــه طــور كل، بــه جــاي تمركــز بر كــودک در خانــواده، بــر پويايــي موجــود در خانواده 
و جامعــه تمركــز دارنــد. ايــن شــیوه ها در مــورد اســتفاده از مــواد، به طور مســتقیم مســائل مربــوط را در 
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میــان جوانــان هــدف قــرار نمي دهند، امــا بر عوامــل خطرزای شــناخته شــده و عوامــل محافظت كننده ای 
ــد. ــد نظــر دارن ــد، م ــش مي ده ــا افزاي ــواد كاهــش ي ــتفاده از م ــه ي اس ــا ادام ــال شــروع ي ــه احتم ك

 1- آموزش مهارت هاي خانواده و والدين

اصــل مهــم برنامه هــاي خانــواده محــور ايــن اســت كــه ايــن برنامه هــا بايــد پیوند هــا و ارتباطــات 
ــث  ــاد بح ــه ي ايج ــي در زمین ــي، تمرين هاي ــاي والدين ــامل مهارت ه ــرده و ش ــت ك ــي را تقوي خانوادگ
ــي در  ــات و آموزش هاي ــه اطالع ــواد و اراي ــرف م ــورد مص ــي در م ــت هاي خانوادگ ــراي سیاس و اج
زمینــه ي مــواد باشــد )آشــري  1 و همــکاران، 1998(. همچنیــن برنامه هــاي پیشــگیري خانــواده محــور 
ــکالت  ــش مش ــد: كاه ــوزش دهن ــر را آم ــوارد زي ــت م ــاري جه ــاي رفت ــن، مهارت ه ــه والدي ــد ب باي
ــان  ــر فعالیت هــاي نوجوان ــدار؛ و نحــوه ي نظــارت ب رفتــاري در كــودكان؛ ايجــاد انضبــاط و قواعــد پاي

)موسســه ملــي ســوء مصــرف مــواد، 2003(. 

اهداف و محتواي برنامه هاي مربوط به والدين ارايــه اطالعــات كاملــي در زمینــه انــواع مــواد و الگوهاي مصــرف مواد در میــان نوجوانان بــه والدين . ارايه اطالعات درباره داليل مصرف مواد توسط نوجوانان به والدين . كمــک بــه والديــن در ايجــاد يــک ديــدگاه شــخصي در مــورد مــواد بــر اســاس حقايــق موجــود و  .
روشــن ســازی ديــدگاه آن هــا دربــاره مــواد ــراي  . ــن ب ــه والدي ــي( ب ــاي والدين ــه مهارت ه ــاي الزم )مجموع ــا و راهبرده ــوزش مهارت ه آم

ــان ــواد در فرزندانش ــرف م ــا مص ــه ب ــا مقابل ــگیري ي پیش

 2- حمايت درون خانواده

ــوزش  ــق آم ــودكان، از طري ــان ك ــي را در می ــل حمايت ــد عوام ــگیري مي توانن ــاي پیش  برنامه ه
ــن، و  ــداول قوانی ــع و مت ــراي قاط ــب، اج ــي مناس ــبک هاي تربیت ــي، س ــي خانوادگ ــاي ارتباط مهارت ه
ــن  ــه والدي ــوان ب ــن مي ت ــد. همچنی ــت نماين ــن، تقوي ــه والدي ــواده ب ــت خان ــاي مديري ــر مهارت ه ديگ
ــد.  ــش دهن ــان را افزاي ــناختي و مادی ش ــي، ش ــي، اجتماع ــت هیجان ــه حماي ــه چگون ــوزش داد ك آم
ــئله  ــن مس ــد، اي ــد كرده ان ــان تأيی ــي كودكانش ــن را در زندگ ــر والدي ــش پويات ــد نق ــات، فوائ مطالع
ــا،  ــتان بچه ه ــا دوس ــنايي ب ــا، آش ــر فعالیت ه ــارت ب ــواد، نظ ــورد م ــت در م ــق صحب ــد از طري مي توان

1 Ashery
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ــرد  درک مشــکالت و نگراني هــاي آن هــا، و درگیــر شــدن در يادگیــري و تحصیــل آن هــا انجــام پذي
ــاس  ــی، اس ــای ارتباط ــوزش مهارت ه ــای آم ــواد، 2003(. برنامه ه ــرف م ــوء مص ــي س ــه مل )موسس
ــوان در  ــان را می ت ــدی نوجوان ــکالت ج ــیاری از مش ــتند. بس ــگیری هس ــای پیش ــیاری از برنامه ه بس
مداخــالت اولیــه كاهــش داد. برنامه هــای حمايــت درون خانــواده، بــرای والدينــی اســت كــه كــودكان 
ــناختی  ــاری و ش ــج رفت ــا، نتاي ــن برنامه ه ــتفاده از اي ــا اس ــا ب ــد ت ــر دارن ــرض خط ــاله در مع ــا 5 س ت
مفیــدی بگیرنــد. ايــن رويکــرد پیشــگیری، خانواده هــای در معــرض خطــر و بحرانــی را مدنظــر قــرار 
ــر  ــاز درون ه ــورد نی ــات م ــوان خدم ــه عن ــی ب ــتی و اجتماع ــات بهداش ــه خدم ــر اراي ــد و ب می ده
ــت  ــه و مديري ــت خان ــوزش مديري ــل از آم ــواده قب ــت خان ــه حماي ــد. برنام ــز می كن ــواده تمرك خان

ــد. ــايی می كن ــواده را شناس ــم خان ــی و مه ــای اساس ــدا نیازه ــودک، ابت ك

 3- خانواده درمانی 

بــه خانواده هايــي كــه درگیــر مشــکالت رفتــاري شــده اند و نیــاز بــه مداخلــه  دارنــد، كمک هــاي 
فشــرده تر و اطالعاتــي كــه خــاص مشکلشــان اســت، ارائــه مي شــود. چنیــن كمک هايــی، بــه طــور مثــال، 
ــواده  ــا ديگــر مداخله هــاي مخصــوص خان ــواده درمانــی، درمــان مراقبتــي، ي ممکــن اســت شــامل خان
باشــد. بــه عنــوان مثــال، در مــدارس ابتدايــی، كودكانــی كــه رفتارهــای پرخاشــگری زودهنــگام دارنــد، 
احتمــال زيــادی وجــود دارد كــه در آينــده مــواد مصــرف كننــد و بــه همیــن دلیــل بايــد ايــن كــودكان 
بــرای مداخــالت متمركــز بــر خانــواده ارجــاع داده شــوند )وبســتر، اســتراتون و هــوون، 1997(. ايــن 
برنامه هــا در كاهــش پرخاشــگری، اختــالل ســلوک، اختــالل نقــص توجــه بیــش فعالــی، اختــالل رفتــار 
مقابلــه جويانــه، ســوء اســتفاده از كودكان، مصــرف مواد و خــالف كاری بســیار موثرند )ســاندرز،1996(.

ــد )مشــکالتی  ــان مشــکل دار دارن ــه نوجوان ــی اســت ك ــن رويکــرد، تمركــز روی خانواده هاي در اي
مثــل پرخاشــگری، اختــالل ســلوک، افســردگی و مشــکالت اجتماعــی و تحصیلــی( و در جلســات درمانی، 
توســط يــک متخصــص آمــوزش داده می شــوند. نظريــه سیســتمی خانــواده، فراينــد درمــان را هدايــت 
می كنــد كــه در آن، قبــل از ايــن كــه از راهنمــای آموزشــی مربــوط بــه مهارت هــای رفتــاری اســتفاده 
شــود، درمــان ارائــه می گــردد. خانــواده درمانــی، رويکردهــای پیشــگیری را مدنظــر قــرار می دهــد زيــرا 
شکســت در درمــان پرخاشــگری و اختــالالت ســلوک اولیــه، منجــر بــه بــروز مشــکالت اجتماعــی جدی 
می شــود )مشــکالتی مثــل خالفــکاری، مصــرف مــواد، خودكشــی، حاملگــی در دوره نوجوانــی و ايــدز(.

ــر نقــش  ــوارد زي ــان از م ــق حصــول اطمین ــد از طري ــواده مي توان ــا، خان ــن رويکرده ــر اســاس اي ب
 حفظ روابط محبت آمیز در میان اعضاي خانواده . ارتباطات كافي بین كودک و والدين . داشتن اطالعات الزم در مورد مواد و سوء مصرف مواد .مهمــي در پیشــگیري از مصــرف مــواد در میــان اعضايــش داشــته باشــد:
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 اطمینان حاصل كردن از اينکه مواد غیر قانوني توسط اعضاي خانواده مصرف نمي شود . ايجاد قوانین خانوادگي روشن در مورد مصرف مواد . بحث در مورد مصرف مواد با كودكان  . نشان دادن رفتارهاي مسئولیت پذيرانه نسبت به مصرف مواد . روابط خوب میان فرزندان . تقسیم عادالنه ي وظايف بین اعضاي خانواده .

)SEP( برنامه ی توانمندسازی خانواده

برنامــه توانمندســازی خانــواده، بــر اســاس نظريــه ســوء مصــرف مــواد كامفــر و دی مــاش1 )1985( 
ــر، 1991( طراحــی شــده  ــان )كامفــر و ترن و مــدل بوم شناســي اجتماعــي ســوء  مصــرف مــواد نوجوان
ــازداري  ــراي ب ــل مهمــي ب ــواده عام ــط خان ــه محی ــد ك ــح می كن ــاي نظــري تصري ــن مدل ه اســت. اي
ــه  ــوط ب ــواده و عوامــل مرب ــان اســت. وضعیــت خان ــراي نوجوان ــا ســاير مــواد ب ــکل و/ي اســتفاده از ال
ــودكان و  ــس ك ــد.  اعتمادبه نف ــي باش ــس م ــه نف ــاد ب ــده اعتم ــل تعیین كنن ــن عام ــن، مهم تري والدي
نوجوانــان، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا روابــط او در مدرســه و انتخــاب دوســتان در اجتمــاع دارد. از آن جايــی 
كــه محیــط خانــواده پیش زمینــه ي موثــري بــراي انتخــاب دوســتان كــودک اســت، روشــن اســت كــه 
بهبــود رابطــه ي والــد و فرزنــد، بايــد هــدف اساســي هــر برنامــه ی پیشــگیري مداخلــه اي باشــد. بــه 
عــالوه، مشــخص شــده كــه محیــط خانوادگــي مثبــت كــه در آن روابــط حمايت كننــده ی والد/فرزنــد، 
تربیــت و سرپرســتي خــوب، برقــراري ارتبــاط و ارزش هــای خانوادگــي وجــود دارنــد، در حفاظــت از 
جوانــان قومیت هــا در برابــر اســتفاده از مــواد مؤثرتــر هــم هســت. بــر اســاس مــدل كامفــر و همــکاران 

ســه عامــل در بهبــود »محیــط خانــواده« عبارتنــد از:

همبستگي خانوادگي، يا روابط يا پیوند مثبت والد/فرزند. 1

نظارت و اعمال انضباط از سوي والدين، يا سرمايه گذاري در پرورش فرزند. 2

تبادل ارزش های خانوادگي، هنجارها و انتظارات آن. 3

ــر  ــتند كمت ــد هس ــي نیرومن ــو خانواده هاي ــه عض ــي ك ــده كودكان ــخص ش ــاس مش ــن اس ــر اي ب
احتمــال دارد بــا همتايانــی كــه مــواد مصــرف مي كننــد رابطــه برقــرار كــرده يــا تحــت تأثیــر آنــان 
ــان اولیــن دلیــل اســتفاده از مــواد  ــد. ايــن مــدل  نظــري نشــان مي دهــد كــه تأثیــر همتاي قــرار گیرن
در جوانــان مــي باشــد امــا تأثیــر مثبــت خانــواده اولیــن دلیــل اســتفاده نکــردن آن هــا از مــواد اســت. 

1 Kumpfer and De Marsh   
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 برنامــه توانمندســازی خانــواده يکــي از مؤثرتريــن برنامه هــاي تغییــر خانــواده اســت، زيــرا فقــط 
ــه ی  ــرد. برنام ــر می گی ــواده را در ب ــاي خان ــه اعض ــه هم ــود، بلک ــودكان نمي ش ــن و ك ــامل والدي ش
ــرا  ــت زي ــرد اس ــدان منحصربه ف ــن و فرزن ــاص والدي ــاي خ ــن برنامه ه ــواده در بی ــازی خان توانمندس
ويــژه ی كودكانــی طراحــي شــده كــه والديــن آن هــا ســوء مصرف الــکل و مــواد دارنــد. اخیــراً در يــک 
كار آزمايــی بــا گــروه كنتــرل بــا انتســاب تصادفــي نمونــه، مشــاهده شــد كــه برنامــه ی توانمندســازی 
ــواده هــاي  ــي خان ــط خانوادگــي در جمعیــت كل ــود رواب ــاري و بهب ــواده در كاهــش مشــکالت رفت خان

ــد اســت. ــي بســیار مفی ــدارس ابتداي ــام شــده در م ثبت ن

ــوء  ــراد س ــودكان اف ــرزا در »ك ــل خط ــش عوام ــراي كاه ــه ب ــد ك ــاد دارن ــه اعتق ــان برنام طراح
ــواده و توانايــي والديــن را در مراقبــت از كــودكان شــان ارتقــا  مصرف كننــده مــواد« بايــد محیــط خان
ــی كــه بخــش بزرگــي از  ــان فراهــم آورد. از آن جاي ــراي آن داد و موقعیت هــاي آموزشــي مناســب ب
مشــکالت رابطــه ي خانوادگــي در خانواده هايــي مشــاهده شــده كــه والديــن افســرده، تحــت اســترس 
ــراي ايجــاد  ــن نتیجــه رســیدند كــه ب ــه اي ــده مــواد هســتند، طراحــان برنامــه ب ــا ســوء مصرف كنن ي

ــاز هســت.  ــد نی ــاه مــدت مراقبــت از فرزن ــه كاري بیــش از كالس هــاي كوت ــدار، ب ــرات پاي تغیی

ايــن برنامــه پیشــگیري چنــد بعــدی، ســه مــورد از بهتريــن برنامه هــای پیشــگیری از مــواد مبتنی بر 
برنامه ي آموزشي والدين .خانواده را با هم تركیب می كند. مداخله ي خانواده محور شــامل 14 جلســه آموزشــی 3-2 ســاعت اســت: برنامه ي آموزش مهارت به كودكان . برنامه ي آموزش مهارت هاي خانوادگي كه در آن والدين و كودكان با هم شركت كنند. .

هــدف اصلــي برنامــه، كاهــش خطــر وضعیــت ســوء مصرف مــواد بــراي كــودكان )بیــن 6 تــا 11 
ــد. برنامــه ی  ــواد زندگــي مي كنن ــه ســوء  مصــرف م ــال ب ــن مبت ــا والدي ــد ي ــا وال ســال( اســت كــه ب
تقويــت خانــواده بــراي كاهــش عوامــل خطــرزا و بهبــود عوامــل محافظتــي طراحــي شــده و هــدف نهايي 
ــودكان در معــرض خطــر اســت.  ــرای ك ــواد ب ــر اســتفاده از م ــردي در براب ــش ســازگاري ف آن افزاي
ــگري،  ــي، پرخاش ــاي روان ــاز اختالل ه ــل زمینه س ــش عوام ــه، در كاه ــه برنام ــات نشــان داده ك تحقیق
بزهــکاري جوانــان، عــدم موفقیــت تحصیلــي، بــارداري نوجوانــان، و اچ آي وي/ايــدز هــم موثــر اســت. 
يکــي از نتايــج فــوري ايــن برنامــه كاهــش ســوء رفتــار و بــی توجهــی نســبت بــه كــودكان از طريــق 

افزايــش عالقــه، مراقبــت و حــس همــدردي والديــن اســت. 

اجــزاي برنامــه ي آمــوزش مهــارت بــراي خانــواده، هــم والديــن و هــم كــودكان را بــراي يادگیــري 
ــار  ــر رفت ــراي تغیی ــي ب ــه تنهاي ــن ب ــوزش والدي ــرا آم ــامل مي شــود، زي ــازه ش ــاي ت ــن رفتاره و تمري
در خانــواده كافــي نیســت. طراحــان ايــن برنامــه هنگامــي كــه بــا خانواده هــاي در معــرض خطــر يــا 
دچــار ســوء عملکــرد مواجــه شــدند، دريافتنــد كــه وقتــي اجراكننــدگان برنامــه، رفتارهــای مناســب 
ــد،  ــن كنن ــا را تمري ــن رفتاره ــد اي ــركت كنندگان مي خواهن ــد از ش ــد و بع ــزي مي كنن را برنامه ري

ــوند. ــق مي ش ــواده تلفی ــردی خان ــن ف ــط بی ــا رواب ــاده تری ب ــب و س ــخ هاي مناس پاس
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اهداف برنامه ی تقويت خانواده 

اهداف اصلی برنامه ی تقويت خانواده ها برای خانواده، والدين و فرزندان از اين قرارند:

بهبود برقراری روابط افراد خانواده .1. بهبود روابط خانوادگی: بهبود همبستگی و انسجام خانواده . افزايش سازمان دهی و برنامه ريزی خانواده . كاهش اختالفات خانواده . افزايش زمان با هم بودن والدين/ فرزندان . افزايش همدلی والدين نسبت به فرزندان .

افزايش آگاهی فرزند پروری والدين .2. افزايش مهارت های فرزند پروری: افزايش اعتماد به نفس يا كارايی والدين . افزايش توجه و تشويق مثبت . كاهش تنبیه بدنی . افزايش انضباط مؤثر . كاهش استرس والدين . كاهش افسردگی والدين .

افزايش پذيرش كودک .3. بهبود رفتار كودک: افزايش پیوند وابستگی كودک به مدرسه . افزايش نمرات درسی و كارايی كودک در مدرسه . كاهش پرخاشگری آشکار كودكان .
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كاهش پرخاشگری نهان كودكان . كاهش بیش فعالی كودک . كاهش كم رويی كودک . كاهش افسردگی كودک .

افزايش مهارت های برقراری ارتباط .4. افزايش شايستگی ها و مهارت های اجتماعی كودكان: افزايش مهارت های سرپیچی از هم  ساالن . افزايش مهارت های درک احساسات . افزايش آگاهی درباره ی الکل و مواد . افزايش مهارت های سازشی در برابر خشم و انتقاد . كاهش قصد مصرف الکل و مواد در آينده  .

كاهش سوء مصرف الکل و مواد به وسیله ی والدين .5. كاهش يا پيشگيری از سوء مصرف الکل و مواد: پیشگیری از سوء مصرف الکل و مواد به وسیله ی كودكان .



فصل دو
 سيستــم خــانواده و 

نقش آن در مصرف مواد  2
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

.  سيســتم خانواده را بشناســيد و نقش آن در فرايند پيشگيری از اعتياد را درک كنيد.
.  اهميت خانواده در برنامه های پيشگيرانه كشور را توضيح دهيد.

.  رابطه بين كاركردهای اساســی خانواده و ســبک های فرزند پروری را شــرح دهيد. 
.  عوامل مرتبط با ساختار خانواده را شرح دهيد.

.  كاركردهای اساسی خانواده را شرح دهيد.

ــع،  ــرار دارد. در واق ــر آن ق ــه ای ب ــر جامع ــه اســاس و اركان ه ــاد مقدســی اســت ك ــواده، نه خان
ــدان اســت  ــرورش فرزن ــن نهــاد اجتماعــی اســت كــه وظیفــه مهــم آن رشــد و پ ــواده كوچک تري خان
ــت.  ــده اس ــراه ش ــد هم ــت و رش ــی، صمیمی ــش، گرم ــا آرام ــواده ب ــوم خان ــل، مفه ــن دلی ــه همی و ب
بررســی ها نشــان داده انــد كــه خانــواده نقــش مهمــی در پیشــگیری از آســیب های روانــی و اجتماعــی، 
ــده از مصــرف، ســوء مصــرف و وابســتگی  ــل محافظــت كنن ــاد دارد. بســیاری از عوام ــژه اعتی ــه وي ب
ــواده و كاركردهــای اساســی آن اســت. همچنیــن، تعــداد زيــادی از عوامــل  ــا خان بــه مــواد، مرتبــط ب

ــاط دارد.  ــی ارتب ــای خانوادگ ــالل در كاركرده ــدی و اخت ــا، ناكارآم ــا ضعف ه ــز ب ــاز نی خطرس

اگرچــه از نظــر تخصصــی، در همــه كشــورهای جهــان، خانــواده يکــی از مهم تريــن   
ــای  ــاظ ويژگی ه ــه لح ــی ب ــود، ول ــوب می ش ــاد محس ــگیری از اعتی ــل در پیش ــی ترين عوام و اساس
اجتماعــی و فرهنگــی كشــور مــا، اهمیــت خانــواده بیشــتر از ســاير كشورهاســت. زيــرا، اكثــر فرزنــدان 
ــه  ــد ك ــرک می كنن ــود را ت ــواده خ ــی خان ــراد زمان ــوالً اف ــد و معم ــی می كنن ــواده زندگ در داخــل خان
ــواده،  ــراد در داخــل خان ــواده ديگــری را تشــکیل می دهنــد. همچنیــن، ســال های زندگــی اف خــود، خان
ــی از  ــا نیم ــراد ت ــی اف ــات حت ــی اوق ــا پیشــرفته اســت. گاه ــنتی ي ــاير كشــورهای س ــر از س طوالنی ت
ــر ايــن، آيین هــا، ســنت ها و  ــواده زندگــی می كننــد. عــالوه ب دهــه ســوم عمــر خــود را در داخــل خان

ــد.   ــد دارن ــی تاكی ــی خانوادگ ــواده و زندگ ــر خان ــه شــدت ب ــز ب ــگ نی فرهن

ــرورش  ــد و پ ــه رش ــه وظيف ــت ك ــی اس ــاد اجتماع ــن نه ــواده، كوچک تري خان
ــده دارد. ــر عه ــدان را ب فرزن
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خانواده به عنوان يک سيستم 

ــادوام و  ــته، ب ــم پیوس ــه ه ــازمان ب ــک س ــرفت، ي ــال پیش ــده و درح ــتم زن ــک سیس ــواده ي خان
ــا همديگرهويتــی را شــکل می دهنــد كــه بســیار  ــه هــم مرتبــط اســت كــه ب يــک شــبکه از اجــزا ب
بزرگ تــر از هــر كــدام از اعضــا اســت. ايــن سیســتم دارای ســاختار و فراينــد اســت. يــک سیســتم 
ــا  ــتقیم ي ــه مس ــزا اســت ك ــا اج ــه ای از عناصــر ي ــامل مجموع ــی )1967( ش ــر بالک ــاس نظ ــر اس ب
غیــر مســتقیم درارتبــاط بــا شــبکه هســتند كــه در آن هــر عضــو در يــک دوره زمانــی مشــخص بــه 
صــورت كــم و بیــش پايــدار بــا بعضــی از اعضــا در ارتبــاط اســت. ايــن ديــدگاه گســترده، توجــه را 
ــر يگانگــی سیســتم و ســازمان  ــد ب ــر و تاكی ــک بافــت بزرگ ت ــی در ي ــن اجــزاء تعامل ــه رابطــه بی ب

ــد. ــوق می ده ــی س موروث

ــا همديگــر،  سیســتم ها از واحدهايــی تشــکیل شــده اند كــه ايــن واحدهــا يــا عناصــر در تركیــب ب
ــک  ــت. ي ــف اس ــمت های مختل ــوع قس ــر از مجم ــه بزرگ ت ــد ك ــاد می كنن ــدی را ايج ــت واح هوي
تغییــر در يــک جــز باعــث ايجــاد تغییــر در اجــزا ديگــر و همچنیــن تمــام سیســتم می شــود.از آنجايــی 
ــه  ــد ب ــل سیســتم نمی توان ــی در داخ ــچ جزئ ــد، هی ــی ندارن ــی كاراي ــه تنهاي ــت ب ــچ وق ــزا هی ــه اج ك
تنهايــی مــورد بررســی قــرار بگیرد.خانــواده يــک سیســتمی اســت كــه هــر يــک از اعضــا درداخــل يــک 

گــروه ســازمان يافتــه، كلــی را تشــکیل می دهنــد كــه مجموعــه ای از افــراد اســت.

خانــواده درمانگــران، بــه خانــواده بــه عنــوان مجموعــه ای كــه شــامل همزيســتی خــرده سیســتم ها 
ــگاه  ــد، ن ــام می دهن ــی را انج ــف معین ــرد و وظاي ــر عملک ــا يکديگ ــروه ب ــا گ ــه در آن اعض ــت ك اس
می كننــد. خــرده سیســتم ها، اجــزا خودشــان را در داخــل يــک سیســتم كلــی ســازمان داده انــد و ممکــن 
اســت تحــت تأثیرنســل، جنســیت يــا نــژاد قــرار بــه گیــرد. هــر كــدام از اعضــا خانــواده احتمــاالً بــه 
ــر،  ــادر، خواه ــک م ــت ي ــن اس ــک زن ممک ــق دارد. ي ــد، تعل ــادی در آن واح ــتم های زي ــرده سیس خ
ــای  ــر اعضــا در زمان ه ــا ديگ ــل ب ــه كام ــک رابط ــن وارد ي ــره باشــد و بنابراي ــر و غی ــر كوچک ت دخت

ــود.  ــا می ش ــدام از آن ه ــر ك ــرای ه ــف ب ــای مختل ــرای نقش ه ــف و اج مختل

ــد، معمــوالً ســه گــروه بیشــترين فشــار را  ــه وحــدت دارن ــاز ب ــواده نی هنگامــی كــه اعضــای خان
تحمــل می كننــد: خــرده سیســتم های زن و شــوهری، والدينــی و خواهــر- بــرادری. اولــی بــه خصــوص 
بــرای خانــواده خیلــی مهــم اســت. هــر گونــه ناكارآمــدی در خــرده سیســتم زن و شــوهری، وابســته 
بــه خانوادهاســت و نتیجــه آن مراقبــت از كــودكان و پذيــرش آن هــا در گــروه اســت. خــرده سیســتم 
زن و شــوهری موثــر، امنیــت را بــرای كــودكان فراهــم كــرده و از طريــق ارائــه يــک مــدل مثبــت از 
ــر  ــی هنگامــی موث ــدان آمــوزش می دهــد. خــرده سیســتم والدين ــه فرزن تعامــل زناشــويی، تعهــد را ب
ــا فراهــم  ــرای آن ه ــن و نظــم را ب ــه و راهنمايی،حــد و مــرز معی ــا، تغذي اســت كــه مراقبــت از بچه ه
ــود  ــه خ ــوان را ب ــا نوج ــن نســلی ب ــات شــکلی از تعارضــات بی ــی اوق ــد. مشــکالت در اينجــا خیل كن
ــداری آن اســت و خــرده  ــواده و عــدم پاي ــده ناهماهنگــی پنهــان خان ــب منعکــس كنن ــرد و اغل می گی
سیســتم خواهــر- بــرادری بــه اعضــا بــرای گفتگــو كــردن، همــکاری و رقابــت و ســرانجام ارتبــاط بــا 

ــد. ــک می كن ــران كم ديگ



26

ــا يــک شــخص را از  ــی هســتند كــه يــک سیســتم، يــک خــرده سیســتم ي مرزهــا، خطــوط پنهان
محیــط بیــرون جــدا می كنــد در حقیقــت آن هــا يکپارچگــی سیســتم و تفــاوت بیــن آن هايــی كــه آشــنا 
ــواده  ــک خان ــل ي ــا در داخ ــد. مرزه ــظ می كن ــوند را حف ــی می ش ــه تلق ــه غريب ــی ك ــتند و آن هاي هس
می توانندانعطــاف ناپذير)كامــاًل محــدود كننــده، اجــازه محــدود بــرای ارتبــاط بــا ديگــران( يانفوذپذيــر 
)بیــش از حــد مبهــم، بــه طــوری كــه قوانیــن قابــل تغییــر هســتند و اعضــا در زندگــی همديگــر درگیــر 
ــر از  ــی مهم ت ــتم ها، خیل ــن سیس ــری بی ــا و نفوذپذي ــود مرزه ــند.بنابراين، وج ــر باش ــا متغی ــتند( ي هس
ــدم  ــوم ع ــه مفه ــا، ب ــد مرزه ــش از ح ــری بی ــاف ناپذي ــت. انعط ــتم ها اس ــرده سیس ــت در خ عضوي
ارتبــاط خانــواده اســت كــه باعثمی شــود اعضــا خانوادهاحســاس جدايــی از بقیــه كننــد. در حالــی كــه 
آشــفتگی مرزها،خانواده هــای گرفتــار را كــه در آن اعضــا خانــواده بــا زندگــی بقیــه در هــم آمیخته انــد، 
مشــخص می كند.مرزهــا بیــن خانــواده و جهــان بیــرون بايــد بــه انــدازه كافــی واضــح باشــد تــا اجــازه 
ــا  ــه مرزه ــتم ها، هرچ ــه سیس ــد. در حیط ــدا كن ــان پی ــرون جري ــط بی ــات از محی ــه اطالع ــد ك دهن
ــبت  ــواده نس ــد، خان ــدا می كن ــان پی ــر جري ــات بهت ــند، اطالع ــته باش ــتری داش ــری بیش انعطاف پذي
بــه تجربیــات جديــد بــاز اســت و بــرای تغییــر دادن و دســت كشــیدن ازالگوهــای تعاملــی ناكارآمــد و 
كهنــه، توانايــی دارد و بــه عنــوان يــک سیســتم بــاز عمــل می كنــد. در واقــع هیــچ سیســتم خانوادگــی 

نــه كامــاًل بــاز و نــه كامــاًل بســته اســت.

كاركردهای خانواده

خانــواده، كاركردهــای مهــم و اساســی متعــددی بــر عهــده دارد. بــا توجــه بــه آن چــه در زمینــه 
پیشــگیری از اعتیــاد و ســوء مصــرف مــواد مهــم اســت، می تــوان كاركردهــای خانــواده را بــه دو دســته 

ايجاد رابطه ايمن و غنی .زيــر خالصــه كــرد: اِعمال انضباط مناسب .

بــا توجــه بــه اهمیــت دو عامــل بــاال در تأمیــن ســالمت جســمی، روانــی و اجتماعــی فرزنــدان، هــر 
كــدام از مــوارد بــاال، بــه تفصیــل معرفــی می شــوند.

ايجاد رابطه ايمن و غنی

ــدان اســت.  ــرورش فرزن ــواده، رشــد و پ ــه اساســی خان ــه شــد، وظیف ــاًل گفت ــه قب ــور ك ــان ط هم
تحقیقــات نشــان داده انــد، بــرای رشــد فرزنــدان بايــد رابطــه ای ايمــن، غنــی و پايــدار بیــن والديــن بــه 
ويــژه مــادر و فرزنــد وجــود داشــته باشــد. فقــط در صــورت چنیــن رابطــه ای اســت كــه ســالمت روان 
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فرزنــدان مهیــا می شــود. فرزنــدان بــرای رشــد خــود عــالوه بــر ايــن كــه بــه رابطــه و حضــور والديــن 
خــود نیــاز دارنــد بلکــه كیفیــت ايــن رابطــه نیــز بســیار مهــم اســت. روابطــی كــه تــوأم بــا خصومــت، 
انتقــاد، ســرزنش و مــواردی از ايــن قبیــل باشــد، مســلمًا بــه رشــد و پــرورش فرزنــدان كمکــی نخواهــد 
كــرد زيــرا، فضــای خانــواده، پــادگان يــا كارخانــه نیســت. فرزنــدان نیــاز بــه روابــط گــرم و صمیمانــه 
والديــن خــود دارنــد. اســاس رابطــه بــر پديــده دلبســتگی قــرار دارد. دلبســتگی، پايــه اساســی امنیــت 

ــه گــذاری می كنــد.  و ايمنــی در انســان را پاي

ــی  ــن و غن ــه ايم ــزای اساســی رابط ــوان اج ــاال، می ت ــوارد ب ــک از م ــر ي ــت ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــوند: ــان می ش ــل بی ــه تفصی ــمت ب ــن قس ــد در اي ــد/ فرزن وال

دلبستگی

ــر  ــود و تأثی ــروع می ش ــوزاد ش ــد ن ــگام تول ــه هن ــه ب ــت ك ــده ای اس ــتگی، پدي ــور از دلبس  منظ
ــی  ــدی عاطف ــتگی، پیون ــذارد. دلبس ــان می گ ــی انس ــیب روان ــا آس ــالمت و ي ــی در س ــگرف و اساس ش
اســت كــه بیــن نــوزاد و فــرد بزرگ ســالی كــه معمــوالً مــادرش اســت شــکل می گیــرد. ايــن پیونــد 
عاطفــی كــه فرآينــدی دو طرفــه اســت باعــث می شــود نــوزاد و مــادر تمايــل داشــته باشــند كــه در 
كنــار يــک ديگــر قــرار بگیرنــد و در صورتــی دوری از يــک ديگــر دچــار اضطــراب شــديد می شــوند. 
هــدف ايــن فرآينــد آن اســت كــه رســیدگی، مراقبــت، ايمنــی و تأمیــن نیازهــای كــودک بــه خوبــی 
تأمیــن شــود. بــه عبــارت ديگــر، هــدف دلبســتگی، تأمیــن بقــای نــوزاد اســت تــا از كنــار مــادر دور 

نشــود تــا خطــری ســالمت و بقــای او را تهديــد نکنــد. 

ــر  ــی تأثی ــی بســیار اساســی و چشــمگیر اســت ول ــال اول زندگ ــه خصــوص در دو س دلبســتگی ب
تعییــن كننــده ای در زندگــی انســان دارد. در صورتــی كــه مراقــب كــه معمــوالً همــان مــادر اســت در 
طــی دو ســال اول زندگــی در كنــار نــوزاد حضــور داشــته باشــد و در حــد مطلوبــی بــه تأمیــن نیازهــای 
وی بپــردازد، پايه هــای ايمنــی و امنیــت در كــودک گذاشــته می شــودو بــه اصطــالح دلبســتگی ايمنــی 
در وی شــکل می گیــرد. چنیــن كودكانــی، در آينــده كمتــر دچــار اضطــراب يــا افســردگی می شــوند و 

در روابــط صمیمانــه و نزديــک خــود از آرامــش، امنیــت و پختگــی بیشــتری برخوردارنــد. 

چنــان چــه، مــادر يــا مراقــب نتوانــد بــه خوبــی بــه نیازهــای كــودک رســیدگی كنــد يــا حضــور 
نامرتبــی داشــته باشــد يــا كــودک بــه هــر دلیلــی مــادر خــود را از دســت دهــد، و ســاير بزرگ ســاالن 
نیــز نتواننــد جــای چنیــن مــادری را پــر كننــد، دلبســتگی كــودک آســیب می بینــد و چنیــن كودكانــی 
معمــوالً حتــی در حضــور مــادر خــود نیــز مضطــرب هســتند و حضــور و وجــود مــادر نیــز از اضطــراب 
ــی  ــیب های روان ــکالت و آس ــار مش ــده، دچ ــی در آين ــن كودكان ــد. چنی ــم نمی كن ــان ك ــی آن و ناايمن
متعــددی می شــوند از جملــه اختــالالت افســردگی و اضطرابــی و همچنیــن، مشــکالت زيــاد در روابــط 

ــا ســاير بزرگ ســاالن.  خــود ب

ارتبــاط دلبســتگی بــا مصــرف مــواد از آن جايــی اســت كــه تحقیقــات نشــان داده انــد افــرادی كــه 
دلبســتگی ايمــن ندارنــد، دچــار اختــالالت و آســیب های روانــی متعــددی می شــوند و از آن جايــی كــه 
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اختــالالت و بیماری هــای روانــی از جملــه عوامــل خطــر مصــرف مــواد و اعتیــاد اســت ممکــن اســت 
بــه ســوی مصــرف مــواد روی آورنــد. از طــرف ديگــر، بســیاری از افــرادی كــه دلبســتگی های ناايمــن 
دارنــد در دوران بزرگ ســالی خــود در روابــط اجتماعــی نیــز دچــار مشــکالت متعــددی می شــوند بــه 
خصــوص در روابــط صمیمانــه و عاطفــی. شکســت های عاطفــی مکــرر و همچنیــن روابــط مختــل بیــن 
فــردی نیــز از جملــه عوامــل خطــر مصــرف مــواد و اعتیــاد بنــد و بديــن ترتیــب، دلبســتگی ناايمــن و 

مختــل، بــا اعتیــاد ارتبــاط و همبســتگی پیــدا می كنــد. 

فرآينــد دلبســتگی، تعييــن كننــده احســاس ايمنــی و امنيــت و همچنين نــوع ارتباط 
فــرد در دوران بزرگ ســالی بــا انســان های ديگــر اســت. افــرادی كــه ســبک های 
دلبســتگی ناايمــن دارنــد در معــرض خطــر بــاالی ابتــالی بــه اختــالالت افســردگی 
و اضطــراب قــرار دارنــد. اختــالالت روانــی و شکســت های مکــرر ايــن افــراد در 

روابــط عاطفــی، زمينــه مناســبی بــرای مصــرف مــواد فراهــم می كنــد. 

رسيدگی و حضور والدين

ــه راحتــی  ــد، ب ــز باقــی می مان ــان عمــر نی ــا پاي ــرات آن ت ــده دلبســتگی كــه اث ــه پدي ــا توجــه ب ب
ــا  ــه رابطــه ب ــاز ب ــرورش و ســالمت اساســی خــود نی ــرای رشــد و پ ــدان ب ــه فرزن ــت ك ــوان گف می ت
والديــن دارنــد. اگرچــه، در ســال های اول تولــد، ارتبــاط بــا مــادر از اهمیــت بســیار بااليــی برخــوردار 
ــال،  ــر ح ــد. در ه ــا می كن ــوزاد ايف ــت ن ــی را در امنی ــن نقش ــج چنی ــه تدري ــز ب ــدر نی ــی پ ــت ول اس
ــم اســت  ــدان دارد. مه ــی فرزن ــی در ســالمت روان ــت اساس ــن، اهمی ــاس و حضــور والدي ــاط، تم ارتب
كــه والديــن، زمانــی را در طــی هفتــه در كنــار فرزنــدان خــود بگذراننــد. در صورتــی كــه والديــن در 
كنــار فرزنــدان خــود حضــور نداشــته باشــند و زمانــی را بــه آنــان اختصــاص ندهنــد، قــادر نخواهنــد 
بــود هیــچ يــک از كاركردهــای ســالم خانــواده را ايفــا كننــد. نکتــه بســیار مهــم آن اســت كــه كیفیــت 
ــل مهــم نیســت  ــن دلی ــه همی ــر اســت. ب ــدان از كمیــت آن مهم ت ــا فرزن ــن ب ــاط والدي حضــور و ارتب
كــه چــه مقــدار والديــن بــرای فرزنــدان خــود وقــت می گذارنــد، مهــم آن اســت كــه در طــی زمانــی 

ــد كیفیــت رابطــه مثبــت باشــد. ــی را می گذرانن ــا هــم اوقات كــه ب

ــدان  ــرای فرزن ــن، ب ــر والدي ــه اگ ــن آن اســت ك ــورد رســیدگی و حضــور والدي ــم در م ــه مه نکت
ناتوانی در نظارت بر رفتارهای فرزندان. .خــود زمــان نگذارنــد و در كنــار آنــان نباشــند مشــکالت متعــدد و فراوانــی ايجــاد می شــود از جملــه: ناتوانی در ارائه ارزش ها، آرمان ها و اهداف مثبت. . ناتوانــی در ارتبــاط بــا فرزنــدان و بــه خصــوص صحبت كــردن در مــورد پیامدهــای منفی مصــرف مواد. . ناتوانی در رسیدگی به كارها و فعالیت های درسی. .
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ــی و  . ــای منف ــه رفتاره ــت و تنبی ــای مثب ــويق رفتاره ــین و تش ــاط و تحس ــال انضب ــی در اِعم ناتوان
ــر. ــوارد ديگ بســیاری م

بــه عبــارت ديگــر، ناتوانــی والديــن در حضــور و رســیدگی بــه فعالیت هــای فرزنــدان، مانــع اِعمــال 
مهارت هــای فرزندپــروری می شــود. در ايــن رابطــه تحقیقــات متعــدد نشــان داده انــد كــه هــر گونــه 
ــه صــورت مســتقیم )از  ــه ب ــاط دارد چ ــواد ارتب ــا مصــرف م ــروری ب ــای فرزندپ ــف در مهارت ه ضع
طريــق ضعــف در اِعمــال انضبــاط، نظــارت، ارتبــاط و ...( و چــه بــه صــورت غیــر مســتقیم و ناتوانــی 

فرزنــدان بــرای كمــک گرفتــن از والديــن بــرای حــل مشــکالت، تخلیــه هیجانــی و ...

حضور والدين و رسيدگی به فعاليت های تحصيلی

نکتــه بســیار مهــم آن اســت كــه تحقیقــات نشــان داده انــد، والديــن ضــرورت دارد كــه نــه تنهــا در 
محیــط خانــه در دســترس فرزنــدان باشــند بلکــه بســیار مهــم اســت كــه بــا مدرســه نیــز در ارتبــاط 
ــاء و  ــه جلســات اولی ــند از جمل ــته باش ــال داش ــای مدرســه شــركت فع ــته باشــند و در فعالیت ه داش
ــاط و  ــدان، ارتب ــی فرزن ــای درس ــر فعالیت ه ــارت ب ــر نظ ــالوه ب ــن ع ــت والدي ــروری اس ــان. ض مربی
ــا  ــر همکاری ه ــان مدرســه داشــته باشــند. عــالوه ب ــا معلمــان و كاركن تماس هــای مکــرر و مســتمر ب
ــام  ــز در انج ــن نی ــت والدي ــروری اس ــد، ض ــب می كن ــن طل ــه از والدي ــه مدرس ــی ك و هماهنگی هاي
ــه  ــع ب ــه راج ــان مدرس ــان و كاركن ــد پرســش از معلم ــوند مانن ــه پیشــگام ش ــی در مدرس فعالیت هاي
ــواردی از  ــرت های وی و م ــتی ها و معاش ــه، دوس ــان در مدرس ــای فرزندش ــی و رفتاره ــت درس وضعی
ــا  ــا وضعیــت درســی فرزندشــان ب ــن ب ــر شــدن والدي ــات نشــان داده اســت درگی ــل. تحقیق ــن قبی اي

پیشرفت درسی. .پیامدهــای مثبــت زيــادی همــراه اســت ازجملــه: انگیزه بیشتر برای ادامه تحصیالت. . انجام بیشتر فعالیت های درسی در منزل. . مشاركت در برنامه ريزی ها و سیاست های مدرسه. . پیوند و سازگاری بیشتر فرزند با مدرسه. . كاهش مشکالت انضباطی و ارتباطی فرزندان. .

ايــن در حالــی اســت كــه تحقیقــات نشــان داده انــد، افــت تحصیلــی، تــرک تحصیــل و بیــزاری از 
مدرســه و محیــط آن، از عوامــل خطــر مصــرف مــواد اســت. دانــش آمــوزی كــه زود هنــگام مدرســه 
ــر  ــا درگی ــه ب ــی ك ــرار دارد. در صورت ــاد ق ــه اعتی ــالی ب ــاالی ابت ــد در معــرض خطــر ب ــرک كن را ت
ــر فعالیت هــای درســی و مرتبــط  ــا فعالیت هــای مدرســه و نظــارت بیشــتر ب ــن ب شــدن بیشــتر والدي
بــا مدرســه نــه تنهــا ايــن عامــل خطــر از بیــن مــی رود بلکــه ارتبــاط بهتــری بیــن فرزنــد و مدرســه 

ــود.  ــاد می ش ايج
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افــت تحصیلــی، عملکرد ضعیف درســی و ترک تحصیل بــه صورت های مختلف با مصــرف مواد ارتبــاط دارد:  ــی و  . ــت درس ــی، ارزش موفقی ــالت عال ــد و آرزوی تحصی ــل می كن ــه را مخت ــا مدرس ــد ب پیون
مشــاركت در فعالیت هــای تحصیلــی جــاری را از بیــن می بــرد. دانــش آمــوز، بــا بیــرون رفتــن از مســیِر متعــارِف اجتماعــی )كــه همــان درس خوانــدن اســت(،  .

تضــاد بیــن هنجارهــای اجتماعــی و مصــرف مــواد را احســاس نمی كنــد و بیــن نقــش تحصیلــی و 
ــا تعارضــی احســاس نمی كنــد. ــکل و مــواد تضــاد ي مصــرف ال ــای همســاالن می شــود  . ــوز از گروه ه ــش آم ــل باعــث طــرد دان ــرک تحصی ــا ت ــی ي ــت تحصیل اف

ــوز در  ــش آم ــرش دان ــرايطی، پذي ــن ش ــود و در چنی ــگری وی ش ــث پرخاش ــد باع ــه می توان ك
ــود. ــتر می ش ــزه كار بیش ــا ب ــرف ي ــال منح ــای همس گروه ه اســترس شکســت های تحصیلــی باعــث تشــديد اســترس های زندگــی فــرد و در نتیجــه خلــق منفــی  .

می شــود و در مــواردی فــرد بــرای تنظیــم هیجــان خــود ممکن اســت به ســوی مصــرف مــواد برود.

ــای مدرســه در مقطــع  ــن در فعاليت ه ــد، حضــور والدي ــات نشــان داده ان تحقيق
ابتدايــی بيشــتر از ســاير مقاطــع اســت. بــه عبــارت ديگــر، بــا بــاال رفتــن ســن 
ــته  ــا كاس ــزان آن ه ــی از مي ــن فعاليت هاي ــش چني ــای افزاي ــه ج ــدان ب فرزن
ــه  ــتری در مدرس ــور بيش ــی حض ــر، والدين ــع باالت ــوالً در مقاط ــود. معم می ش

ــد.  ــی دارن ــا تحصيل ــی و ي ــکالت انضباط ــان مش ــدان آن ــه فرزن ــد ك دارن

بــه طــور خالصــه حضــور و درگیــر شــدن والديــن در فعالیت هــای مختلــف فرزنــدان، نــه تنهــا بــر 
توانايــی والديــن در اســتفاده از مهــارت فرزنــد پــروری آنــان می افزايــد بلکــه از تأثیــر عوامــل خطــر 

مختلــف ديگــر نیــز می كاهــد.

ــراز محبــت  .  بر كارها و فعاليت های آن ها نظارت و سرپرســتي داشــته باشند. .  بــراي آنان وقت و انرژي بگذارند. .  در كنار فرزندان باشــند. .در يک خانواده ســالم، ضروري است كه والدين:   در غيــر ايــن صــورت، زمانــي كــه حضــور، وقــت، انــرژي، اب
ــن  ــواده از بي ــی خان ــار و اساس ــای هنج ــرد، كاركرده ــورت نگي و... ص

ــت. ــد رف خواه
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رابطه گرم و صميمانه:
پاسخگو بودن والدين به نیازهای عاطفی و هیجانی فرزندان

خانــواده را مهم تريــن مــکان حمايــت اجتماعــي می داننــد. منظــور از حمايــت اجتماعــي، میــزان احتــرام، 
اهمیــت، قدردانــي و ارزشــي اســت كــه فــرد از ديگــران دريافــت می كنــد. حمايــت اجتماعــي، و از جملــه 
حمايــت عاطفــي، اثــر فشــارها و اســترس های زندگــي را كــم می كند.برخــوردي كــه خانــواده بــا احساســات و 
عواطــف فرزنــدان می كنــد، نشــان دهنــده میــزان احتــرام و ارزشــي اســت كــه آنــان بــراي فرزنــدان قايلنــد. 
خانواده، مهم ترين محل براي حمايت عاطفي اعضاي خانواده از يک ديگر است. افراد خانواده، وقتي 
با مشکالت، شکست ها و ناراحتی های زندگي روبه رو می شوند، سعي می كنند با بیان آن به اطرافیان، از 
سوي آن ها آرامش و دلداري به گیرند. مهم است كه خانواده به هنگام سختي و يا هنگام آرامش به افراد 
خود دلداري دهد. به اين وضعیت حمايت عاطفي گفته می شود. برخورد و ارتباط مثبت والدين با فرزندان، 
از طريق افزايش میزان حمايت اجتماعی، قادر خواهد بود اثر استرس های مختلف را خنثی كند و آن ها 
را كاهش دهد. اين در حالی است كه يکی از عوامل خطر اعتیاد، استرس های زندگی است كه با افزايش 

حمايت اجتماعی از سوی خانواده كاهش می يابد. 
خانــواده مــکان، آرامــش، محبت، حمايت و احترام اســت. نیازهای اساســی فرزندان عبارت اســت از :   مــورد محبــت و نــوازش والديــن قــرار گرفتــن: فرزنــدان نیــاز دارنــد والدينشــان آنــان را بغــل  .

كننــد، ببوســند، در آغــوش فشــار دهنــد و در كنــار آنــان بــه نشــینند.  مــورد احتــرام والديــن قــرار بگیرنــد: مــورد توهیــن واقع نشــوند، به آنــان پرخاش نشــود، بــه حريم های  .
شــخصی آنان احترام گذاشــته شــود، وســايل شــخصی، مکالمات و نوشــته های آنان مخفیانه چک نشــود.  مســايل و مشــکالت آنــان از ســوی والديــن درک و فهمیــده شــود: بــی تفاوتــی والدين، كــم اهمیت  .

دانســتن مشــکالت فرزنــدان، تحقیــر، توهیــن، ســرزنش و مــواردی از ايــن قبیــل باعــث می شــود كه 
فرزنــدان بــه ســراغ والديــن نیاينــد. در عیــن حــال، همدلــی، مهارتــی اســت كــه بــه والديــن كمــک 
ــی، كلیــد  ــه فهمنــد. همدل ــه درســتی درک كننــد و ب ــدان خــود را ب ــه تواننــد فرزن ــا ب می كنــد ت
رابطــه اجتماعــی اســت كــه می توانــد بســیاری از بدفهمی هــای والديــن و فرزنــدان را از بیــن ببــرد 
و كاهــش دهــد )مهــارت همدلــی، در قســمت جداگانــه ای بــه طــور مفصــل ارائــه شــده اســت(.

حمايــت اجتماعــی، يکــی از عواملــی اســت كــه اثــر اســترس های روانــی را خنثــی 
می كنــد و ماننــد ســپری از انســان در مقابــل اســترس های زندگــی دفــاع می كنــد. 
خانــواده، يکــی از مهم تريــن منابــع كســب حمايــت اجتماعــی اســت. خانواده هايــی 
كــه روابــط گــرم و صميمانــه بــا فرزنــدان خــود دارنــد، بــا آنــان محترمانــه برخــورد 
ــدان خــود ارزش زيــادی قائــل هســتند، حمايــت اجتماعــی  ــرای فرزن می كننــد و ب
فراوانــی بــرای فرزنــدان مهيــا می كننــد و بــه هميــن دليــل از آســيب پذيــری آنــان 

ــد. ــواد می كاهن ــرف م ــه مص ــی و روی آوردن ب ــترس های زندگ ــه اس ب
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در صورتــی كــه فضــای عاطفــی ســرد، طــرد كننــده، ســرزنش آمیــز و فاقــد صمیمیــت در خانــواده 
ــز  ــد را نی ــد/ فرزن ــه وال ــه رابط ــد بلک ــش می ده ــی را كاه ــت اجتماع ــزان حماي ــا می ــه تنه ــد، ن باش
ــاط دارد.  ــه خصــوص مصــرف مــواد ارتب ــن و ب ــواع رفتارهــای مشــکل آفري ــا ان ضعیــف می كنــد و ب
در چنیــن شــرايطی، نــه تنهــا خانــواده، اســترس های زندگــی را كاهــش نمی دهــد بلکــه خــود تبديــل 
بــه استرســی ســنگین، مزمــن و غیــر معمــول خواهــد شــد كــه هــر يــک از ايــن ويژگی هــا بــر شــدت 
ــواده را  ــی خان ــل حمايت ــدان، عام ــا فرزن ــاط ب ــراری ارتب ــن در برق ــی والدي ــد. ناتوان ــترس می افزاي اس

ــد.  ــل خطــر می كن ــه عام ــل ب تبدي

ــاط  ــا همســاالن خــود در ارتب ــد  ب ــان بيشــتر مايلن ــي كــه نوجوان يکــي از داليل
باشــند بــه ايــن دليــل اســت كــه دوســتان و همســاالن بــه آن هــا توجــه بيشــتري 
نشــان می دهنــد و بهتــر قادرندآن هــا را درک كننــد. نوجوانــان بــه جــاي 
موضــع گيــري و يــا قضــاوت در مــورد خــوب و بــد بــودن رفتارهــاي همســاالن، 

ــد. ــا را دل داري ده ــد و آن ه ــا را بفهم ــعي می كندآن ه س

مدل1 قرار دادن والدين

فرزنــدان بــرای رشــد و پیشــرفت در زندگــی و بــه ويــژه نحــوه ارتبــاط و تعامــل بــا ديگــران نیــاز 
بــه الگوهــای قــوی و مناســبی دارنــد و معمــوالً از والديــن خــود بــرای مــدل گیــری اســتفاده می كننــد. 
ــکار  ــد و اف ــه شــدت تحــت تأثیــر عقاي ارزش هــا، معنويــت، اهــداف و آرمان هــای زندگــی، معمــوالً ب
والديــن اســت. بديــن منظــور، فرزنــدان نیــاز بــه حضــور والديــن در اطــراف خــود و ارتبــاط و تعامــل 
بــا آنــان دارنــد تــا بــا ديدگاه هــای آنــان آشــنا شــوند. هــر چــه والديــن از نظــر عقايــد و افــکار غنــی 
باشــند، در صورتــی كــه فرصتــی بــرای بحــث و گفــت و گــو و يــا مشــاهده آنــان فراهــم نباشــد، انتقــال 
ــت  ــه تح ــتر از آن ك ــدان بیش ــرايطی، فرزن ــن ش ــرد. در چنی ــورت نمی گی ــا ص ــا و آرمان ه ديدگاه ه
تأثیــر والديــن خــود قــرار بگیرنــد، تحــت تأثیــر همســاالن و خــرده فرهنگ هــای آنــان يــا رســانه های 

ســالم و ناســالم قــرار خواهنــد گرفــت.

هــر خانــواده، ديدگاهــي از موفقیــت از زندگــي دارد و ســعي می كنــد بهتريــن چیــزي كــه می توانــد 
بــه فرزنــدش كمــک كنــد تــا نهايتــًا در زندگــي خــود موفــق و راضــي باشــد را بــه آنــان منتقــل كننــد. 
ــي  ــي و مذهب ــاني، اخالق ــوي، انس ــادي، معن ــر م ــي غی ــود اهداف ــعي می ش ــالم، س ــای س در خانواده ه

بــراي فرزنــدان تهیــه شــود. آن چــه كــه در آينــده بــه كمــک آنــان خواهــد آمــد.

نــه تنهــا، ضــرورت دارد كــه خانواده هــا اهــداف و آرمان هــای ســالمي بــراي خــود تعییــن كننــد. 
بلکــه، نیــاز بــه تعامــل و ارتباطــات خانوادگــي مناســبي وجــود دارد تــا بتواننــد اهــداف و آرمان هــای 

خــود را بــه فرزنــدان منتقــل كننــد.

1 modeling
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از ســوی ديگــر، والدينــی كــه بیمــار می باشــند بــه خصــوص بیماری های ماننــد افســردگی و يا مصــرف  كننده 
مــواد هســتند، بــه داليــل مشــکالتی كــه دارنــد الگوهــای خوبــی بــرای فرزنــدان خــود نخواهنــد بــود. عــالوه بــر 
ــا فرزنــدان خــود منفــی اســت، ممکــن اســت نگرش هــای اشــتباهی  ايــن كــه نحــوه ارتبــاط و تعامــل آنــان ب
داشــته  باشــند كــه فرزنــدان نیــز از آنــان بیاموزنــد. در مــورد افــراد افســرده، ممکــن اســت فرزندانشــان باورهــای 
منفــی آنــان نســبت بــه خــود، جهــان اطــراف و آينــده را بــه پذيرند و يــا در مــورد مصرف كننــدگان مــواد، ممکن 

اســت فرزنــدان، مصــرف مــواد را بــه عنــوان راه مناســبی بــرای ســازگاری بــا جهــان اطــراف بپذيرنــد. 

اِعمال انضباط مناسب

فرزنــدان، عــالوه بــر ارتبــاط عاطفــی مثبــت و غنــی بــا والديــن، نیــاز بــه انضبــاط از ســوی آنــان 
ــه محبــت و ارتبــاط، جــدی، اساســی و  ــان ب ــه انضبــاط هماننــد نیــاز آن ــد. نیــاز فرزنــدان ب نیــز دارن
بســیار مهــم و تعییــن كننــده اســت. برخــالف تصــور عــده ای از مــردم، انضبــاط مناســب حــق فرزنــدان 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــواد اس ــرف م ــر مص ــل خط ــن عوام ــی ازمهم تري ــاط، يک ــود انضب ــت. نب اس
مصــرف مــواد و رفتارهــای بزهکارانــه در فرزنــدان خانواده هــای غافــل و ســهل انــگار بســیار باالســت.

اعمــال انضبــاط مناســب بــه فرزنــدان را می تــوان بــه مــوارد زيــر تقســیم كــرد:
 نظارت مناسب والدين بر رفتارهای فرزندان.. 1
 تعیین قواعد و استانداردهای رفتاری مشخص و روشن.. 2
 تحسین رفتارهای مثبت و تنبیه رفتارهای منفی.. 3
 ثبات، قاطعیت و جديت در رويکردهای انضباطی.. 4
 ضرورت هماهنگی بین والدين. . 5

نظارت مناسب والدين بر رفتارهای فرزندان

فرزنــدان و بــه خصــوص نوجوانــان بــه شــدت بــه نظــارت والديــن وابســته اند. مهــارت نظــارت بــر 
رفتــار فرزنــدان در قســمت جداگانــه ای ارائــه شــده اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت نظــارت ضعیــف 
ــواد در  ــا مصــرف م ــه شــدت ب ــدون نظــارت، ب ــدن آن هــم ب ــه مان ــی در خان ــن، ســاعات طوالن والدي
ارتبــاط اســت. بــا ايــن حــال، نکتــه بســیار مهــم آن اســت كــه نظــارت نیــز حتــی بــدون وجــود زمینــه 

ارتباطــی مناســب بــا فرزنــدان نــه تنهــا موثــر و مفیــد نیســت بلکــه حتــی اثــر عکــس نیــز دارد.

اگــر چــه نظــارت بــر رفتارهــای فرزنــدان، نقش بســيار مهمــی در پيشــگيری از اعتياد 
آنــان دارد، ولــی بايــد بــه يــاد داشــت، زمانــی نظــارت مفيــد خواهــد بــود كــه روابــط 
گــرم و صميمانــه ای بيــن والديــن و فرزنــدان وجــود داشــته باشــد. اِعمال نظــارت، در 
شــرايطی كــه چنيــن رابطــه ای وجــود نداشــته باشــد، نتيجــه مناســبی نخواهــد داد و 

ــد می شــود. ــای شــديدی در فرزن ــه عکس العمل ه منجــر ب
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تعيين قواعد و استانداردهای رفتاری مشخص و روشن

نــه تنهــا تعییــن قواعــد و اســتانداردهای رفتــاری مشــخص و روشــن از وظايــف والديــن اســت بلکــه 
ــا فرزنــدان بــه صــورت روشــن، جــدی و آشــکار نیــز بحــث  بســیار مهــم اســت كــه در ايــن مــورد ب
شــود. تحقیقــات نشــان داده اســت در خانواده هايــی كــه والديــن در مــورد مصــرف مــواد، قواعــد روشــن 
و آشــکاری دارنــد و در ايــن زمینــه بــه روشــنی بــا فرزنــدان خــود صحبــت می كننــد، در پیشــگیری از 
اعتیــاد بســیار موفق ترنــد )ســبک فرزنــد پــروری قاطــع(. گاهــی اوقــات، مهارت هــای ضعیــف والديــن 
يــا نگرانی هــای بیــش از حــد آنــان باعــث می شــود راجــع بــه موضوعــات حســاس و مهــم بــا فرزنــدان 
ــوان  ــه عن ــدان، ب ــن و فرزن ــن مــوارد نیــز مهــارت ضعیــف ارتباطــی والدي خــود صحبــت نکننــد. در اي
يــک عامــل خطــر عمــل می كنــد. آن چــه بســیار مهــم اســت ايــن كــه والديــن بــرای فرزنــدان خــود 
ــاوت بیــن ســبک های  ــه، تف ــن نکت ــد. اي منطــق و دلیــل قواعــد و اســتانداردهای خــود را مشــخص كنن
فرزندپــروری قاطــع از ســهل انــگار و مســتبد اســت. چنیــن برخــوردی بــه فرزنــدان نیــز كمــک می كنــد 
ــد. در خانواده هــای مســتبد، منطــق قواعــد  ــه پردازن ــه موضوعــات ب ــل و منطــق ب ــا دلی ــد ب ــا به  توانن ت
مطــرح نمی شــود، در خانواده هــای غافــل و ســهل انــگار، اصــوالً قاعــده و قوانینــی وجــود نــدارد. فقــدان 

قواعــد و منطــق، زمینــه را بــرای بــروز رفتارهــای ناســالم آمــاده می كنــد. 

تحسين و تشويق رفتارهای مثبت و تنبيه رفتارهای منفی

فرزنــدان نیــاز دارنــد كــه بــر اســاس پیامدهــای رفتارهــای خــود مــورد تحســین و تشــويق و يــا 
تنبیــه قــرار بــه گیرنــد. بــا ايــن حــال بســیار مهــم اســت كــه ايــن انضبــاط بــه صــورت مثبــت اعمــال 
شــود. ناآشــنايی والديــن بــا مهارت هــای فرزندپــروری و عــدم اســتفاده آنــان از تکنیک هــای موثــری 
ــا  ــدان را ب ــه رفتارهــای نامناســب، فرزن ــن ب ــه وجــود دارد، عــدم پاســخگويی والدي ــن زمین كــه در اي
ــد  ــه اســتفاده از پرخاشــگری می پردازن ــن ب ــد. بعضــًا بســیاری از والدي ــه رو می كن مشــکل جــدی روب
ــه يــک زورگويــی دوطرفــه تبديــل می كنــد و در چنیــن شــرايطی،  ــدان را ب كــه صحنــه تربیــت فرزن
ــه  ــگری ادام ــتر از پرخاش ــزاری بیش ــتفاده اب ــه اس ــز ب ــد نی ــی رود و فرزن ــن م ــن از بی ــدار والدي اقت
ــاط  ــش ارتب ــر و كاه ــک ديگ ــدان از ي ــن و فرزن ــتر والدي ــا دوری بیش ــی ب ــن وضعیت ــد. چنی می ده
ــود. در  ــد ب ــراه خواه ــزه كار هم ــه همســاالن ب ــواده و پیوســتن ب ــا طــرد از ســوی خان ــواده و ي ــا خان ب
ســبک های فرزندپــروری مســتبد، تنبیــه بــدون تحســین و در خانواده هــای ســهل گیــر تحســین بــدون 
ــع،  ــای قاط ــط در خانواده ه ــدارد. فق ــود ن ــه وج ــه تنبی ــويق و ن ــه تش ــل ن ــای غاف ــه، در خانواده ه تنبی
ــل  ــدازه در مقاب ــن ان ــه اي ــا را ب ــن خانواده ه ــدان اي ــدازه وجــود دارد كــه فرزن ــه ان ــه ب تشــويق و تنبی

اعتیــاد و ســاير رفتارهــای مشــکل آفريــن مقــاوم ســاخته اســت.

ثبات، قاطعيت و جديت در رويکردهای انضباطی

فقــط زمانــی، انضبــاط موثــر و مفیــد اســت كــه بــه صــورت ثابــت، جــدی و منظــم ارائــه شــود. 
ــه  ــل آن ك ــی از دالي ــود. يک ــد ب ــر نخواهن ــم، موث ــات و نامنظ ــی ثب ــده، ب ــی پراكن ــای انضباط الگوه
اختالالتــی ماننــد بیــش فعالــی و نقــص توجــه يــا پرخاشــگری های شــديد فرزنــدان، بــه عنــوان عوامــل 
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خطــر محســوب می شــوند بــه ايــن دلیــل اســت كــه مانــع قــدرت و اقتــدار والديــن در اعمــال چنیــن 
انضباطــی می شــوند. در چنیــن شــرايطی، برخــورد والديــن بــرای تنبیــه رفتارهــای منفــی فرزنــدان بــا 
ــدی  ــی و ناامی ــار درماندگ ــی دلســرد شــده و دچ ــد از مدت ــراه می شــود و بع ــرر هم شکســت های مک
می شــوند. بــه دنبــال تســلیم والديــن، فرزنــد ســاعات مختلفــی بــدون نظــارت و سرپرســتی و بــدون 
رعايــت قوانیــن خانوادگــی باقــی می مانــد كــه زمینــه مناســبی بــرای ارتبــاط بــا همســاالن بــزه كار و 
ــر  ــه منج ــراوان ك ــی ف ــت های تحصیل ــرايطی، شکس ــن ش ــد. در چنی ــم می كن ــی را فراه ــد اجتماع ض
بــه تشــديد بدرفتارهــای فرزنــدان می شــود، پذيــرش بیشــتری را از ســوی همســاالن بــزه كار و دوری 
ــه شــدت  ــر ب ــای ســهل گی ــی در خانواده ه ــن ويژگ ــد. چنی ــم می كن ــی فراه ــوزان معمول ــش آم از دان

ــود.  ــده می ش دي

ضرورت هماهنگی بين والدين

زمانــی والديــن قــادر بــه اِعمــال مناســب انضبــاط خواهنــد بــود كــه بیــن آنــان هماهنگــی و توافــق 
كامــل وجــود داشــته باشــد. عــدم هماهنگــی بیــن والديــن، ناشــی از ناســازگاری و ناتوانــی آنــان در حــل 
اختالفــات شــان، بــه ســاختار خانــواده بــه شــدت لطمــه می زنــد كــه در قســمت مشــکالت ســاختاری 
خانــواده مــورد بررســی قــرار می گیــرد. بــا ايــن حــال، پیامــد چنیــن ناهماهنگــی بیــن والديــن، ضربــه 
شــديد بــه انضبــاط در پــرورش فرزنــدان اســت كــه زمینــه بــروز رفتــار مشــکل آفريــن و بــه خصــوص 

مصــرف مــواد را فراهــم می كنــد.

ساختار خانواده

عــالوه بــر مشــکالت كاركــردی خانــواده كــه زمینــه مصــرف مــواد و اعتیــاد را فراهــم می ســازند، 
ســاختار خانــواده نیــز بــه شــدت بــر مصــرف مــواد تأثیرگذاراســت. در ســاختار خانــواده بســیار مهــم 
اســت كــه مــرز مشــخصی بیــن والديــن و فرزنــدان وجــود داشــته باشــد. عــالوه بــر ايــن، بســیار مهــم 
اســت كــه بیــن والديــن، اختالفــی از نظــر قــدرت وجــود نداشــته باشــد. معمــوالً پــدر خانــواده، رياســت 
ــه  ــا يــک ديگــر ب ــا همــکاری و مشــورت ب ــواده را بــر عهــده دارد. در چنیــن شــرايطی، والديــن ب خان
ــه  ــن را ب ــواده و اقتــدار والدي ــر، ســالمت خان ــد. مشــکالت ســاختاری زي ــواده می پردازن مديريــت خان
ــتم  ــک سیس ــه ي ــواده را ب ــته و خان ــواده كاس ــی خان ــش حمايت ــه از نق ــدازد و در نتیج ــره می ان مخاط

ــد. ــل می كن ــه تبدي بیمارگون

 ناسازگاری، اختالف و تعارضات خانوادگی.. 1

 تضاد و تناقض در فرزند پروری.. 2

 ضعف در مديريت خانواده.. 3

 خانواده غیرهسته ای.. 4



36

در اين قسمت، هر يک از موارد باال، به تفصیل بررسی می شوند: 

ناسازگاری، اختالف و تعارضات خانوادگی:خانواده زمانی می تواند به عنوان يک سیستم پويا عمل كند 
كه بین اعضای آن اختالف، تعارض و ناسازگاری وجود نداشته باشد. زيرا، ناسازگاری های درون خانواده و 
به خصوص اختالفات والدين با يک ديگر، از اقتدار هر يک از آنان در مديريت خانواده و پرورش فرزندان 
می كاهد. در چنین شرايطی، نه نیاز به انضباط و نه نیاز به محبت و ارتباط تأمین نمی شود. عالوه بر اين، 
فضای امن خانواده به عنوان محیطی آرام بخش به محیطی پرتنش كه استرس و اضطراب زا است تبديل 

می شود. چنین شرايط خانوادگی، خود، يکی از عوامل خطر اعتیاد است.
طبیعـی اسـت كـه والديـن بـا يـک ديگـر اختـالف داشـته باشـند ولـی ايـن طبیعـی نیسـت كـه 
ناسـازگاری های آنـان تبديـل بـه فضايـی ناامـن و خشـن شـود. اين در حالی اسـت كـه گاهی اوقـات، به 
دنبـال ناتوانـی والديـن در حـل اختالفـات، محیـط خانـواده تبديـل بـه محیطـی پر از خشـونت می شـود. 
خشـونت والديـن نسـبت به يک ديگر و گاه نسـبت بـه فرزندان، عالوه بـر اين كه به فرزنـدان می آموزد 
كـه پرخاشـگری و خشـونت می توانـد راه حـل مناسـبی برای مسـائل بیـن فردی باشـد بلکه استرسـی بر 
اسـترس های ديگـر می افزايـد كـه چـه به صورت مسـتقیم و چـه به صورت غیـر مسـتقیم از طريق ايجاد 

خلـق و عاطفـه منفـی زمینـه را بـرای سـوء مصرف مـواد آمـاده می كند.
معمــوالً فرزندانــی كــه در ايــن خانواده هــا زندگــی می كننــد دچــار مشــکالت متعــددی می شــوند 

 در بسیاری از موارد، فرزندان مستقیماً قربانی همان خشونت نسبت به همسر نیز قرار می گیرندو ... . استرس های متعددی فراتر از استرس های زندگی خانوادگی معمولی را تجربه می كنند. . به هنگام مشاجرات و درگیری ها دچار صدمه جسمی و روانی می شوند. . احساس گناه، درماندگی، ناامیدی و سرزنش خود به دلیل ناتوانی در پیشگیری از خشونت. . بسیاری از اين فرزندان، شاهد صحنه های خشونت باری هستند كه می تواند باعث صدمه روانی1 آنان شود. .كــه تأثیــرات متعــددی بــر ســالمت جســم و روان آنــان دارنــد:
همان طور كه در باال مشاهده می كنید، هر يک از موارد باال، زمینه مناسبی به طور مستقیم و همچنین 
به صورت غیر مستقیم به دنبال بیماری های روانی و جسمانی، زمینه روی آوردن به مواد را ايجاد می كند.

ــی،  ــترس های خانوادگ ــت اس ــارض، مديري ــالف و تع ــل اخت ــم، ح ــت خش ــای مديري مهارت ه
ــن كمــک  ــه والدي ــی هســتند كــه ب ــه مهارت هاي ــری ازجمل ــم گی ــدی، حــل مســئله و تصمی جرأت من

ــد.  ــاال پیشــگیری كنن ــه شــدت غیرانســانی ب ــدن شــرايط ب ــه وجــود آم ــا از ب ــد ت می كنن

تضــاد و تناقــض در فرزنــد پــروری: يکــی ديگــر از ناتوانی هــای والديــن در برطــرف كــردن و حــل 
ســالم اختالفــات، باعــث تضــاد و تناقــض آنــان در مهــارت يــا ســبک های فرزندپــروری می شــود. در 
چنیــن شــرايطی، وظیفــه خانــواده در حــوزه مهــم اِعمــال انضبــاط بــه فرزنــدان كامــاًل مختــل شــده و 

خانــواده بــه شــدت بــه ســوی خانــواده ســهل گیــر و يــا غافــل ســوق پیــدا می كنــد.

1 truma
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ضعــف در مديريــت خانــواده: اقتــدار خانــواده بــه تفاهــم و ســالمت والديــن بســتگی كامــل دارد. 
ــد و  ــل می كنن ــن را مخت ــم والدي ــه تفاه ــددی ك ــل متع ــه عوام ــاًل مطــرح شــد ب ــه قب ــواردی ك در م
ــه  ــر ب ــری منج ــل ديگ ــات، عوام ــی اوق ــد. گاه ــاره ش ــد اش ــان می كاهن ــدار آن ــب از اقت ــن ترتی بدي
ــی،  ــه روان ــمی و چ ــه جس ــن چ ــاری والدي ــه: بیم ــود از آن جمل ــواده می ش ــت خان ــف در مديري ضع
ــی از  ــل. يک ــن قبی ــواردی از اي ــر و م ــن، فق ــغلی والدي ــای اداری و ش ــی، درگیری ه ــکالت قانون مش
ــاری  ــود، بیم ــواده می ش ــت خان ــف در مديري ــه ضع ــر ب ــدت منج ــه ش ــه ب ــی ك ــای مهم بیماری ه
افســردگی در والديــن اســت. از آن جايــی كــه عاليــم افســردگی از جملــه خلــق پايیــن، ناتوانــی در حــل 
مســئله، تصمیــم گیــری، تفکــر، نداشــتن انــرژی، خســتگی و ... بــه شــدت بــه مديريــت خانــواده لطمــه 
ــع،  ــیاری از مواق ــد. در بس ــردی می كنن ــد كارك ــار ب ــواده را دچ ــدت خان ــه ش ــه ب ــد، در نتیج می زنن
عاليــم افســردگی، ارتبــاط والديــن بــا يــک ديگــر را منفــی و مشــکل دار می كنــد و از ايــن مســیر هــم 
بــه شــدت بــه ســاختار خانــواده لطمــه می زنــد. عــالوه بــر ايــن، والديــن افســرده، الگوهــا و مدل هــای 
ــواده و  ــه دنبــال افســردگی رخ می دهــد، بــر فضــای خان خوبــی نیــز نیســتند. چنیــن مشــکالتی كــه ب

ــی می گــذارد.  ــر منف ــه شــدت تأثی ــن ب ــروری والدي ــد پ الگــوی فرزن

ــن  ــی اســت و در عی ــواده ايران ــوع خان ــواده هســته ای، شــايع ترين ن ــر هســته ای: خان ــواده غي خان
ــه:  ــد از جمل ــز وجــود دارن ــر نی ــای ديگ ــی از خانواده ه ــواع مختلف ــال ان  خانــواده ناتنــی: فرزنــدان بعــد از طــالق يــا فــوت يکــی از والديــن و بــه دنبــال ازدواج والــد خــود  . خانواده گسترده. . خانواده طالق: بعد از طالق يکی از والدين با فرزندان خود به زندگی ادامه می دهد. . خانواده های تک والدی: يک والد پس از فوت همسر با فرزندان خود مستقاًل زندگی می كند. .ح

همــراه بــا همســر وی زندگــی می كننــد.  شبانه روزها، شبه خانواده هاو ... .

اگـر چـه تحقیقـات نشـان داده اسـت كـه در خانواده هـای تـک والـدی يـا خانـواده ای طـالق، میزان 
رفتارهـای مشـکل آفريـن از جملـه اعتیاد و سـوء مصـرف مواد باالتـر از خانواده های هسـته ای اسـت، با 

 وضعیت اقتصادی خانواده و ... . نظارت كافی بر رفتارهای فرزند. . حمايت و رابطه با فرزند. .ايـن حـال، بايـد دقـت كرد كـه در اين رابطـه عوامـل میانجـی متعددی وجـود دارنـد از جمله:

بـه عبـارت ديگـر، زندگـی در خانواده تک والـدی يا خانواده طـالق، به نوبه خود منجر بـه افزايش عوامل 
خطـر نمی شـود بلکـه تحقیقـات نشـان داده انـد كه به علـت فعالیـت اقتصـادی والدی كـه با فرزنـد زندگی 
می كنـد میـزان نظـارت وی بـر فعالیـت فرزند كاهـش می يابد و همچنیـن، والد، حضـور كمتـری در منزل و 
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نـزد فرزنـد دارد و محبـت و انضباط مناسـبی بـرای فرزند مهیا نمی شـود و تركیب عوامل باالسـت كه زمینه 
اعتیـاد يـا سـاير رفتارهـای مشـکل آفريـن را مهیا می كنـد و نه صرف طـالق والديـن و يا فوت والـد ديگر.

در صورتی كه در خانواده تک والدی يا طالق، نظارت و رابطه مناسبی با فرزندان 
وجود داشته باشد، زندگی در چنين خانواده هايی بسيار سالم تر از زندگی در يک 

خانواده هسته ای است كه والدين دچار تنش و اختالفات سنگين هستند.

 اگـر بـه خواهیـم وضعیـت زندگـی فرزنـد در يـک خانـواده آشـفته و پرتنش و ناسـازگار و بـه ويژه 
خشـن را بـا وضعیـت زندگـی در يـک خانـواده تک والـدی يا طـالق؛ از نظر عوامـل خطر مقايسـه كنیم، 
وضعیـت فرزنـدان در خانـواده آشـفته و پرتنشـی كـه هـر دو والـد بـا هـم در فضـای نامناسـبی زندگی 
می كننـد بسـیار پرخطرتـر از زندگـی در خانـواده تـک والـدی يا طالق اسـت. بـه عبارت ديگـر، محققان 
تاكیـد دارنـد اگـر در خانـواده تـک والدی يـا طالق، بـرای فرزندان وقـت و زمان گذاشـته شـود، ارتباط 
مناسـبی بـا آنـان برقـرار شـود و نظارت و انضباط مناسـبی بر آنـان اعمال شـود، زندگـی در خانواده تک 
والـدی يـا طـالق كمتـر از زندگی در خانواده آشـفته صدمه زننده اسـت و كمتـر احتمـال دارد كه فرزند 

بـه رفتارهـای مشـکل دار از جملـه سـوء مصـرف مواد و اعتیـاد يا بـزه كاری و... بـه پردازد. 

بـه طـور خالصـه، خانواده دارای كاركردها و سـاختار مشـخصی اسـت و ناتوانـی خانواده هـا در ايجاد 
و ارائـه كاركردهـای محبـت و انضبـاط و همچنیـن، ضعف در سـاختارهای خانـواده، زمینه مناسـبی برای 
مصـرف، سـوء مصـرف و وابسـتگی مواد فراهـم می كند. مداخـالت متفاوت و گسـترده ای بـرای برقراری 

 مداخالت تقويت بنیان های خانوادگی . برنامه های آموزش خانواده . برنامه های آموزش مهارت های زندگی خانوادگی . خانواده درمانی .سـاختار خانـواده و همچنیـن تقويـت كاركردهای اساسـی خانـواده تهیه و تنظیم شـده اسـت از جمله:

ــواده،  ــواده، تقويــت بنیان هــای خان ــر خان ــه برنامه هــا و مداخــالت پیشــگیرانه مبتنــی ب هــدف كلی
ــای  ــت كاركرده ــروری و تقوي ــد پ ــای فرزن ــوزش مهارت ه ــروری، آم ــد پ ــای فرزن ــای مهارت ه ارتق

ارتباطــی و انضباطــی خانــواده و همچنیــن اصــالح ســاختار خانــواده اســت. 



فصل سه
عوامل خطر ساز و حفاظت كننده 

خانوادگـــی مصــرف مواد 3
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

.  با مفهوم عوامل خطر ساز و محافظت كننده آشنا شويد.
.  حيطه های مختلف عوامل خطرساز و حفاظت كننده را به شناسيد.

.  پيشــگيری مبتنــی بــر كاهــش عوامــل خطر ســاز و افزايــش عوامــل حفاظت كننده 
را درک كنيــد.

.  مفهوم تاب آوری را درک كنيد و عوامل موثر در آن را به شناسيد.
.  با ويژگی های كودک تاب آور آشنا شويد.

.  روش های تقويت تاب آوری در كودكان و نوجوانان را به شناسيد و به كار گيريد.

مقدمه

طـي سـال های اخیـر، پیشـرفت قابـل مالحظـه ای در زمینـه پیشـگیري مبتني بـر يافته هـای علمي1 
بـه دسـت آمـده و مدل هـای جديـدي در عرصـه پیشـگیري مطـرح شـده اند، كـه از جملـه آن هـا 
می تـوان بـه مدل هـای مبتنـي بـر عوامـل خطـر سـاز و حفاظـت كننـده و تعامـل آن هـا اشـاره كـرد. 
مهم تريـن جنبـه مثبـت ايـن مدل هـا در ارزش پیـش بینـي آن هـا اسـت. بـه ايـن معنـا كـه هـر چـه 
كـودكان و نوجوانـان در معـرض عوامـل خطـر سـاز زيـادي قـرار بـه گیرنـد، احتمـال تجربـه مصرف 
مـواد و سـاير مشـکالت مرتبـط، در آن هـا افزايـش پیـدا می كند. بـا اين حـال پژوهش های انجام شـده 
در زمینـه عوامـل خطـر سـاز، مدعـي وجـود رابطـه علّـي بین ايـن عوامـل و مشـکالت بعدي نیسـتند 

)هاوكینـز و همـکاران، 1992؛ مركـز پیشـگیري از سـوء مصـرف مـواد2001،2(.

خانــواده يــک نظــام طبیعــي و اجتماعــي اســت كــه افــراد خواســته يــا ناخواســته بــه آن وابســته اند 
و اولیــن كانونــي اســت كــه فــرد در آن احســاس امنیــت مي كنــد و مــورد پذيــرش و حمايــت قــرار 
می گیــرد. ســاخت و فضــاي خانــواده، نقــش مهمــي در عملکــرد و رفتــار افــراد ايفــا مي كنــد. والديــن 
ــع )منشــأ( اجتماعــي شــدن3 محســوب  ــن منب ــواده اولی ــه خان ــت هســتند ك ــز اهمی از آن جهــت حائ

1	 Science-Based	Prevention
2	 Center	for	Substance	Abuse	Prevention
3	 Socialization
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ــت  ــگیري را تقوي ــای پیش ــي برنامه ه ــای آموزش ــد پیام ه ــن مي توان ــد والدي ــن عقاي ــود و همچنی مي ش
كــرده و يــا تضعیــف كننــد. والديــن از ايــن رو نیــز مهــم هســتند كــه عقايدشــان هنجارهــاي اجتماعــي1 
در مــورد مصــرف مــواد و حمايــت اجتماعــي جهــت آمــوزش بــراي برنامه هــاي پیشــگیري را تحــت 

ــد.  ــرار مي ده ــر ق تأثی

پژوهــش در مــورد عوامــل خطــرزا و محافظــت كننــده ی خانوادگــی، رونــدی را نشــان می دهــد كــه 
بــرای طراحــی برنامه هــای پیشــگیری مؤثــر، ضــروری هســتند. هنگامــی كــه شــمار مشــکالت خانوادگی 
يــا عوامــل خطــرزا افزايــش می يابنــد، احتمــال بــروز مشــکالت رشــدی كــودک نیز بــه ســرعت افزايش 
می يابــد. بــه طــور كلــی، كــودكان و جوانان تــوان ايســتادگی در برابر فشــار يک يــا دو مشــکل خانوادگی 
در زندگــی را دارنــد؛ بــا ايــن حــال، هنگامــی كــه بــه طــور پیوســته مــورد هجــوم مشــکالت خانوادگــی 
ــد. ــش می ياب ــواد افزاي ــده م ــرف كنن ــوء مص ــراد س ــه اف ــا ب ــل آن ه ــال تبدي ــد، احتم ــرار می گیرن ق

ــواده در خانواده هــای در معــرض خطــر جمــع می شــوند.  متأســفانه، بیشــتر عوامــل خطــرزای خان
كــودكان فقیــر بايــد بــا مشــکالت بســیاری دســت و پنجــه نــرم كننــد، از جملــه غیبــت والديــن بــه 
دلیــل وجــود والديــن شــاغل، يــا پدرانــی كــه بــه خاطــر زندانــی بــودن، در خانــه حضــور ندارنــد يــا 
حتــی اگــر چنیــن نباشــد، از عهــده ی پشــتیبانی و تأمیــن مالــی خانــواده برنمی آينــد. ديگــر مشــکالت 
خانوادگــی كــه از فقــر ســر چشــمه می گیرنــد، عبارتنــد از والديــن يــا سرپرســتان تندخــو و افســرده، 
ــی،  ــر، بی خانمان ــوارد جدی ت ــی؛ و در م ــا تحصیل ــات اجتماعــی ي ــرای اســتفاده از امکان ــول ب نداشــتن پ
ــع ضــروری  ــر مناب ــر س ــد ب ــد/ فرزن ــکی. كشــمکش وال ــای پزش ــا مراقبت ه ــاس ي ــذا، لب ــتن غ نداش
ــن،  ــه دشــمنی والدي ــد ب ــی می توان ــن گذشــته، فشــار و اســترس خانوادگ ــول؛ و از اي ــد پ ــی، مانن ناكاف
بی اعتنايــی و ســوء رفتــار بــا كــودک و رفتارهــای جامعه ســتیزی نوجوانــان و افســردگی منجــر شــود. 

ــه  ــد ك ــايی كرده ان ــددی را شناس ــی متع ــل خانوادگ ــگران عوام ــته پژوهش ــال های گذش ــی س ط
می تواننــد بــه عنــوان عامــل خطرســاز يــا محافظــت كننــده مصــرف مــواد عمــل كننــد. در ايــن جــا 

ــم: ــل می پردازي ــن عوام ــی از اي ــرور برخ ــه م ب

1- مشکالت مربوط به مديريت خانواده

مديريــت ضعیــف خانــواده، شــامل فقــدان انتظــارات روشــن دربــاره رفتــار، عــدم نظــارت و كنتــرل 
والديــن بــر رفتــار كــودكان و تنبیــه شــديد و بــي ثبــات اســت )رايلــي، 1979؛ شــدلر و بلــوک، 1990؛ 
ــزان  ــای پژوهشــي می ــر اســاس يافته ه ــز، 1992(. ب ــل از هاوكین ــه نق ــکاران، 1984؛ ب جانســون و هم
مصــرف مــواد و ســاير رفتارهــاي پرخطــر در نوجوانانــي كــه والدينشــان كنتــرل و نظــارت كمتــري بــر 

آنــان دارنــد، افزايــش می يابــد )برنســتاين و زيــگ، 1999؛ كامفــر و همــکاران، 2002(. 

1 Community norms
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ــری  ــان گی ــا آس ــن و دوری ي ــی از والدي ــد يک ــش از ح ــت بی ــات، دخال ــج مطالع ــر اســاس نتاي ب
والــد ديگــر، از مهم تريــن عوامــل خطــر ســاز مرتبــط بــا مصــرف مــواد در نوجوانــان اســت )هاوكینــز، 
ــود  ــد(، وج ــدان تحســین و تمجی ــردن، فق ــم ك ــاد، مته ــامل )انتق ــی ش ــی منف ــای ارتباط 1992(. الگوه
مرزهــای ناهمخــوان و مبهــم بــرای رفتــار و انتظــارات غیــر واقعــی والديــن از فرزنــدان از ويژگی هــای 

ــد. ــواد می پردازن ــه مصــرف م ــان ب ــان ش ــه نوجوان ــی اســت ك مشــترک خانواده هاي

ــا ســخت گیرانه،  ــه، ناهماهنــگ ي ــاط ســهل گیران ــه انضب ــد، از جمل مهارت هــای انضباطــی ناكارآم
ــی،  ــه بدن ــاد، تنبی ــتگی، داد و فري ــق و دلبس ــراز عش ــودداری از اب ــی )خ ــت منف ــاالی تقوي ــطوح ب س
كشــمکش های والديــن بــر ســر تربیــت فرزنــد، شکســت در وضــع قوانیــن صريــح و روشــن و بــروز 
پیامدهايــی بــرای ســوء مصــرف مــواد، توقعــات والديــن كــه بــرای ســطح رشــد كــودک غیرواقعــی 

ــوند. ــن ش ــت پايی ــندرم شکســت و احســاس لیاق ــاد س ــث ايج ــد باع ــتند( می توانن هس

ــا  ــته بـ ــات برجسـ ــله مطالعـ ــک سلسـ ــد1 )1973،  1975، 1980،  1991( در يـ ــا بامرينـ ديانـ
ــبک هاي  ــه ي سـ ــي در زمینـ ــات فراوانـ ــدان، اطالعـ ــا فرزنـ ــن بـ ــاي والديـ ــاهده ي تعامل هـ مشـ
ـــي  ـــواع مختلف ـــن ان ـــبک والدي ـــه س ـــت ك ـــت آورد. وي درياف ـــه دس ـــن( ب ـــبک والدي ـــروری )س فرزندپ
ـــه  ـــا چ ـــه ت ـــن ك ـــي اي ـــتن يعن ـــع داش ـــود. توق ـــامل مي ش ـــع3 را ش ـــرش2- توق ـــي از پذي دارد و طیف
ـــال  ـــا اعم ـــر آن ه ـــرده و ب ـــع ك ـــان وض ـــدان ش ـــراي فرزن ـــود را ب ـــته هاي خ ـــن خواس ـــدازه والدي ان
ـــرم  ـــان گ ـــدان ش ـــا فرزن ـــا ب ـــدازه آن ه ـــه ان ـــا چ ـــه ت ـــت ك ـــي اس ـــن معن ـــه اي ـــرش ب ـــد و پذي مي كنن

بـــوده،  آن هـــا را مي پذيرنـــد و بـــه آن هـــا تعهـــد دارنـــد.

ــد،  ــرار داده ان ــون ق ــورد آزم ــداري را م ــرروي اقت ــد پ ــتگي هاي فرزن ــه همبس ــي ك پژوهش هاي
گــزارش داده انــد كــه بیــن ايــن شــیوه )ســبک( و بســیاري از جنبه هــاي شايســتگي رابطــه وجــود دارد. 
در مقابــل، دلبســتگي ضعیــف بــه مــادر، وجــود پــدر نــا آرام و ســهل انــگار در دوران كودكــي، نگــرش 
و رفتــار مثبــت اعضــاء خانــواده نســبت بــه مصــرف مــواد، باعــث افزايــش خطــر مصــرف مــواد در 
ــزان  ــد و می ــواد مي پردازن ــه مصــرف م ــواده ب ــه در خان ــرادي ك ــداد اف ــود. تع ــي مي ش دوره ي نوجوان
ــش  ــم پی ــر مه ــواد دو متغی ــد م ــه و خري ــه تهی ــوط ب ــای مرب ــودک در فعالیت ه ــري و ســهم ك درگی

ــون4، 1995(. ــد و كاليت ــد )لودفیل ــواد بوده ان ــه مصــرف م ــش ب ــده در گراي ــي كنن بین

ــر  ــارت ب ــدان نظ ــودكان، فق ــاي ك ــورد رفتاره ــن در م ــح والدي ــن و واض ــارات روش ــدان انتظ فق
ــت  ــه مديري ــوط ب ــه مســائل مرب ــودک، از جمل ــا خطــاي ك ــا نامتناســب ب ــه شــديد ي ــدان، تنبی فرزن
ــد.  ــه وجــود آورن ــراي كــودكان ب ــد مشــکالت بســیاري را ب ــواده اســت كــه مي توانن ضعیــف در خان
در همیــن زمینــه طــي مطالعــه اي كــه كیــم و گرانــت5 )2002(، بــر روي افــراد دچــار مشــکل قمــار 

1 Baumrind
2 Responsiveness
3 Demandingness
4 Leudefeld & Clayton
5 Kim & Grant



43

بــازي بیمــار گونــه بــا اســتفاده از پرسشــنامه پیونــد والدينــي انجــام دادنــد، نشــان داده شــد كــه 39 تــا 
43 درصــد ايــن افــراد شــیوه ي فرزنــد پــروري مســامحه  كارانه را در والديــن خــود گــزارش كردنــد.

ــلی، در  ــِن نس ــِی بی ــط تعامل ــتی های رواب ــه كاس ــت ك ــان داده اس ــم نش ــی مه ــه ی طول دو مطالع
تجربیــات فرزنــد پــروری و انضبــاط، الزم و ملــزوم وجــود فرزنــدان جامعه ســتیزی اســت كــه بــرای 
ســوء مصــرف مــواد در معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارنــد. شــماری از مطالعــات بــه ايــن نتیجــه 
ــی،  ــا بی توجه ــوأم ب ــت ت ــاط و تربی ــرض انضب ــواد، در مع ــدگان م ــوء مصرف كنن ــه س ــیده اند ك رس

ــد. ــن بوده ان ــوی والدي ــتبدانه از س ــا مس ــض ي متناق

2- تعارضات و اختالفات خانوادگي 

ــواد را در  ــرف م ــوء مص ــر س ــودک، خط ــان ك ــن و مراقب ــن والدي ــديد بی ــي و ش ــالف دائم اخت
ــز،  ــل از هاوكین ــه نق ــکاران، 1985، ب ــون و هم ــد، 1983؛ فارينگت ــد )بامرين ــش می ده ــودكان افزاي ك
ــارض  ــای پرتع ــه در خانواده ه ــی ك ــواد، 2001(. كودكان ــز پیشــگیري از ســوء مصــرف م 1992؛ مرك
بــزرگ می شــوند، در معــرض خطــر بــزه كاری و مصــرف مــواد قــرار دارنــد )لزيــن و همــکاران، 2004؛ 

ــی، 1386؛ 1384(. ــکاران، 2002؛ محمدخان ــر و هم كامف

كشــمکش فــراوان خانوادگــی، اختالفــات زناشــويی و خشــونت خانگــی، بــا ناســزاگويی و بددهنــِی 
فزاينــده و ســوء رفتــار فیزيکــی و جنســی مربــوط اســت و می توانــد بـــه راه حل هــای نـاكارآمـــد يــا 
مهارت هــای كنتــرل خشــم ضعیــف، روندهــای خانوادگــی ســركوبگرانه، خشــونت جوانــان، همــکاری بــا 

همســاالِن دارای شــخصیت ضــد اجتماعــی و ســوء مصــرف مــواد غیرقانونــی منجــر شــود.

3- نگرش ها و رفتارهاي والدين درباره مواد

نگرش هــا و رفتارهــاي والديــن دربــاره مــواد بــر نگرش هــا و رفتارهــاي كــودكان تأثیــر می گــذارد. 
ــش می دهــد.  ــن، خطــر مصــرف حشــیش را افزاي ــکل تحــت نظــارت والدي ــف ال ــد مصــرف خفی تايی
همچنیــن در خانواده هايــی كــه والديــن كــودكان را درگیــر رفتــار مــواد و الــکل خــود می كننــد، بــراي 
مثــال درخواســت از كــودک بــراي روشــن كــردن ســیگار والديــن يــا آوردن مشــروب، احتمــال اينکــه 
بچه هــای آنــان دچــار ســوء مصــرف مــواد باشــند، زيــاد اســت )بــروک و همــکاران،1990؛ هاوكینــز 
ــواد،  ــر مصــرف م ــن در براب ــج پژوهش هــا ســازش تحمــل والدي ــر اســاس نتاي و همــکاران، 1992(. ب
ــز و  ــل از هاوكین ــه نق ــروک و همــکاران،1986؛ ب ــان اســت )ب ــده مصــرف در نوجوان ــی كنن پیــش بین

همــکاران، 1992؛ محمدخانــی، 1386؛ 1384(.
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4- پيوند عاطفی و تعهد اندک به خانواده

بــر اســاس نتايــج مطالعــات، فقــدان نزديکــی عاطفــی و عــدم مشــاركت والديــن در فعالیت هــای 
ــا  ــد عاطفــی ب ــز، 1992(. پیون ــان مرتبــط اســت )هاوكین ــا آغــاز مصــرف مــواد در نوجوان ــدان ب فرزن
ــه  ــواده ب ــه خان ــا مــواد شــود. دلبســتگی عاطفــی ب ــان ب ــواده می توانــد مانــع درگیــر شــدن نوجوان خان
ــه خــود باعــث  ــه نوب ــا و رفتارهــای ســنتی توســط كــودک می انجامــد كــه ب ــی ســازی هنجاره درون
می شــود نوجوانــان كمتــر بــا همســاالن مصــرف كننــده مــواد معاشــرت نمــوده و در نتیجــه كمتــر در 
معــرض خطــر مصــرف مــواد قــرار می گیرنــد )بــروک و همــکاران، 1990؛ كامفــر و همــکاران، 2002؛ 

ــی، 1386؛ 1384(. محمدخان

نظريه تعامل خانواده

بــروک  و همــکاران  )1990( نظريــه  پیچیــده اي  را توصیــف  مي كننــد كــه  در آن  دلبســتگي  عاطفــي  
ــر  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــان، ب ــردي  نوجوان ــای  درون  ف ــي  و ويژگی ه ــاي اجتماع ــن، يادگیري ه ــه  والدي ب
ســوء مصــرف مــواد اثــر مي گذارنــد. پايــه و اســاس  نظريــه  تعامــل  خانــواده، »ارتبــاط و پیونــد قــوي  
عاطفــي  میــان  والديــن  و كــودک  اســت«، خصوصــًا ارتبــاط مــادر و كــودک. بــر اســاس  ايــن  نظريــه، 
ــف (  ــد از: ال ــل  آن  عبارتن ــد دارد. عل ــی آم ــه  پ ــت  و س ــار عل ــودک  چه ــد و ك ــان  وال ــتگي  می دلبس
ارزش هــای  مــورد قبــول  والديــن، ب ( رفتــار و روش  تــوأم  بــا حمايــت  و عطوفــت  والديــن،  ج( آرامــش 

روانــي  مــادر و د( كنترلــي  كــه مــادر در مــورد كــودک خــود دارد .

ســه  پــی آمــد پیونــد قــوي  میــان  والــد و كــودک  عبارتنــد از: الــف ( رشــد شــخصیتي  مناســب  
ــا همســاالني  كــه  مصــرف  كننــده  مــواد  و ســازش  يافتــه  در نوجــوان، ب ( عــدم  برقــراري  ارتبــاط ب
ــدگاه، والدينــي   ــان. در ايــن  دي ــا عــدم  مصــرف  مــواد در میــان  نوجوان هســتند و ج ( مصــرف  كــم  ي
ــي   ــا مادران ــد و ي ــم  مي كنن ــي  را فراه ــت  كم ــي  و عطوف ــد و مهربان ــای  مشــخصي  ندارن ــه  ارزش ه ك
ــد  ــرورش  مي دهن ــي  پ ــد، فرزندان ــر كودكانشــان  دارن ــرل  كمــي  ب ــد و كنت ــي  ندارن كــه  آرامــش  روان
كــه  در دوره  نوجوانــي  در معــرض  مشــکالت  متفاوتــي  قــرار مي گیرنــد ، از جملــه  ارتبــاط بــا همســاالن  
ــه  ديگــري   ــر نظري ــش  از ه ــه  بی ــن  نظري ــواد. اي ــت  ســوء مصــرف م ــواد و در نهاي ــده  م مصرف كنن
ــي  و نقــش   ــداي  نوجوان ــي  و ابت ــن  و كــودک  در دوره  پیــش از  نوجوان ــاي  والدي ــط پوي در مــورد رواب
آن  در ســوء مصــرف مــواد در دوره  نوجوانــي  توضیــح داده اســت. بــر اســاس ايــن ديــدگاه، فقــدان  
حمايــت  والديــن  و نظــارت  آن هــا، منجــر بــه  پیونــد خانوادگــي  ضعیــف، مشــکالت  شــخصیتي، ارتبــاط 
ــش   ــه  بی ــن  نظري ــن  اي ــواد مي شــود. همچنی ــواد و ســوء مصــرف م ــده  م ــا همســاالن  مصــرف  كنن ب
ــوء  ــر س ــان  ب ــودكان و نوجوان ــي  ك ــص  روان ــا و خصاي ــر ويژگی ه ــورد تأثی ــا، در م ــاير نظريه ه از س
ــه   ــه  ب ــدم  توج ــي  و ع ــد از: بي عالقگ ــا عبارتن ــن  ويژگی ه ــي  از اي ــد دارد. برخ ــواد تأكی ــرف م مص
ــن،  ــس  پايی ــزت  نف ــن«، افســردگي، ع ــرا م ــدي  »ف ــا توانمن ــن « ي ــف »م ــي  ضعی پیشــرفت، يکپارچگ
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ــواهد  ــن، ش ــر اي ــالوه  ب ــا. ع ــرل  تکانه ه ــي  در كنت ــي  و ناتوان ــان  طلب ــي، هیج ــگري، نافرمان پرخاش
موجــود حاكــي  از آن  اســت  كــه  هــم  روابــط پويــاي  كــودک والــد و هــم  صفــات  شــخصیتي  نوجــوان  
ــن  ــد بی ــر پیون ــواده ب ــل خان ــه تعام ــد. نظري ــواد دارن ــرف م ــوء مص ــتقلي  در س ــم  و مس ــش  مه نق
ــد  ــه فرزن ــر ســه جنب ــن عامــل حفاظــت كننــده می نگــرد و ب ــوان مهم تري ــه عن ــن ب كــودک و والدي
ــن و  ــد )لزي ــد می نماي ــالم تاكی ــدان س ــت فرزن ــراي تربی ــرايط ب ــن ش ــوان مهم تري ــه عن ــروري ب پ

ــکاران، 2004(: هم

پيونــد1: بــا پیونــد عاطفــي مثبــت و پايــدار مشــخص می شــود. ايــن مؤلفــه بــا شــاخص هايی نظیــر 
ــردن از  ــذت ب ــدان و ل ــراي فرزن ــن ب ــودن والدي ــا همديگــر، در دســترس ب پذيــرش، صــرف زمــان ب
ــوزد  ــودک می آم ــت، ك ــر اس ــي عمیق ت ــد عاطف ــن پیون ــر اي ــود. اگ ــی می ش ــد، ارزياب ــا فرزن ــودن ب ب
تــا بــه بزرگ ســاالن اعتمــاد نمايــد، بــه خــودش ارزش قايــل شــده و مايــل و قــادر بــه ايجــاد تعامــل 

ــد. ــرون از آن می باش ــه و بی ــي در خان اجتماع

تنظيــم قوانيــن و مقــررات: بــه معنــاي تعییــن ســاختار مناســب بــراي رفتــار كــودک و نوجوانــان 
ــدار و  ــر رفتــار كــودک اســت. قوانیــن و مقــررات پاي از قبیــل قوانیــن، مقــررات، نظــارت و كنتــرل ب
ــه گیرنــد كــه كــدام نــوع رفتــار مناســب  ــاد ب ــا ي ــه كــودكان كمــک می كنــد ت ــا ســن، ب متناســب ب
ــرات منفــي بیــرون  ــا آن رفتارهــا تنظیــم نمــوده و خــود از اث اســت و در نتیجــه می تواننــد خــود را ب

ــواده، حفاظــت نماينــد. از خان

خــود مختــاري روان شــناختی2: ايجــاد فرصت هــای مناســب بــراي كــودكان جهــت رشــد افــکار، 
احساســات و عقايــد خــود و بیــان آن هــا. ايــن مؤلفــه در واقــع عکــس كنتــرل روانــي اســت كــه مزاحــم، 

مشــروط و همــراه بــا دســت كاری اســت.

ــا اعتمــاد اســت كــه  پیونــد عاطفــي عمیــق بیــن كــودک و والديــن نتیجــه ايجــاد فضــای تــوأم ب
ــن و  ــد )لزي ــويق می باش ــی دادن و تش ــرش و دلگرم ــت، پذي ــمي، مراقب ــت جس ــتقیم حماي ــد مس پیام
همــکاران، 2004(. حمايــت جســمي، مراقبــت، پذيــرش و دلگرمــی دادن از طريــق كالمــي و راه هــای 
ــد  ــادل شــود، فراين ــن بیشــتر تب ــودک و والدي ــن ك ــن عناصــر، بی ــه اي ــر چ ــراز می شــود. ه ــر اب ديگ
ايجــاد فضــاي اعتمــاد تقويــت می شــود )شــکل 1(. ايجــاد ارتبــاط و جــو تــوأم بــا اعتمــاد، بــراي اعمــال 
ســاختار، انضبــاط، كنتــرل و راهنمايــي توســط والديــن بســیار مهــم اســت. همچنیــن ارتبــاط و اعتمــاد 
بــر لــذت بــردن متقابــل والديــن و فرزنــدان از صــرف وقــت بــا همديگــر تأثیــر می گــذارد، كــه بــه 
نوبــه خــود فرصتــي بــراي ارتبــاط، تفريــح و تعامــل جــدي و ايجــاد اعتمــاد بیشــتر فراهــم می ســازد و 
پیامــد آن پیونــد پايــدار و مقــاوم بیــن والديــن و فرزنــدان اســت )شــکل 2( كــه نقــش حفاظتــي مهــم 

ــد )لزيــن و همــکاران، 2004(. ــا می نماي ــر رفتارهــای پرخطــر نظیــر مصــرف مــواد ايف در براب

1 bonding
2 psychological autonomy
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شکل 1: عوامل موثر در ايجاد فضاي اعتماد بين كودكان و والدين

شکل 2: رابطه متقابل حمايت فيزيکي، پذيرش، مراقبت و تشويق در ايجاد فضاي اعتماد

فضاي اعتماد

حمايت جسمي و عاطفي

پذيرا بودن

مراقبت

دلگرمي دادن

فضاي اعتماد

ارتباط

حمايت

پذيرش

مراقبت

تشويق
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پیامد مستقیم  اعتماد است كه  با  توأم  ايجاد فضای  نتیجه  بین كودک و والدين  پیوند عاطفي عمیق 
)لزين و همکاران، 2004(. حمايت  حمايت جسمي، مراقبت، پذيرش و دلگرمی دادن و تشويق می باشد 
جسمي، مراقبت، پذيرش و دلگرمی دادن از طريق كالمي و راه های ديگر ابراز می شود. هر چه اين عناصر، 
بین كودک و والدين بیشتر تبادل شود، فرايند ايجاد فضاي اعتماد تقويت می شود )شکل 2(. ايجاد ارتباط و 
جو توأم با اعتماد، براي اعمال ساختار، انضباط، كنترل و راهنمايي توسط والدين بسیار مهم است. همچنین 
ارتباط و اعتماد بر لذت بردن متقابل والدين و فرزندان از صرف وقت با همديگر تأثیر می گذارد، كه به 
نوبه خود فرصتي براي ارتباط، تفريح و تعامل جدي و ايجاد اعتماد بیشتر فراهم می سازد و پیامد آن پیوند 
پايدار و مقاوم بین والدين و فرزندان است )شکل 3( كه نقش حفاظتي مهم در برابر رفتارهای پرخطر نظیر 

مصرف مواد ايفا می نمايد )لزين و همکاران، 2004(.

 

شکل 3: تأثير متقابل فضاي اعتماد اساسي و ارتباط بر ايجاد پيوند والد- كودك

5- سابقه سوء مصرف مواد و ساير رفتارهاي مشکل آفرين در خانواده 

بررسـی ها نشـان می دهنـد كـودكان و نوجوانانـي كـه والديـن آن هـا مـواد مصـرف می كنند، بیشـتر 
احتمـال دارد كـه به سـوء مصـرف مواد و سـاير رفتارهـاي ناهنجار گرايش پیـدا نمايند. به نظر می رسـد 
مجموعـه ای از عوامـل ژنتیکـي، و تربیتـي و يادگیـري در ايـن فراينـد دخالـت داشـته باشـند )بـروک و 
همـکاران؛ 1990، هاوكینـز،1992؛ برنسـتاين و زيـگ، 1999(. بنابرايـن، مصرف مواد غیر قانونی توسـط 
والديـن و خواهـران و بـرادران، احتمـال خطر سـوء مصرف مـواد را در كـودكان افزايش می دهـد. افزون 
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بـر تأثیـر كیفیـت تعامالت و سـبک هاي والدينـي، خانواده هاي داراي اعضاي سـوء مصـرف كننده ي مواد 
نیـز اغلـب بـا مشـکالت متعـددي در اين زمینـه روبـرو مي شـوند )چويـي1 و ريـان2، 2007(. هاوكینز و 
همـکاران )1992(، بـر ايـن باورنـد كـه مصـرف مـواد غیـر قانوني توسـط والديـن و بـرادران و خواهران 

احتمـال خطـر سـوء مصرف مـواد را در كـودكان افزايـش مي دهد.

وجــود شــخص معتــاد در خانــواده موجــب افزايــش مشــکالت خانوادگــی نظیــر اســترس در خانواده، 
تضــاد خانوادگــی، كاهــش انســجام خانــواده، افـــزايش انـــزوای اجتماعــی خـــانواده، افزايــش ناراحتــی و 
ــن،  ــويی والدي ــالف زناش ــه اخت ــد ك ــان داده ان ــات نش ــن مطالع ــود. همچنی ــويی می ش ــات زناش اختالف

رابطــه ی تنگاتنگــی بــا مصــرف هرويیــن و ديگــر مــواد غیرقانونــی دارد.

وجــود شــخص معتــاد در خانــواده مي توانــد بــه ســه طريــق در گرايــش بــه اعتیــاد اعضــاء خانــواده 
نقــش داشــته باشــد: اول از طريــق تشــويق و ترغیــب، دوم از طريــق تســامح و بــي توجهــي بــه فرزنــدان 
و ســهل انــگاري در خصــوص دور كــردن آن هــا از محیــط آلــوده اي كــه خــود بــه وجــود آورده انــد و 
ســوم از طريــق مســتقیم و تأثیــرات فیزيولوژيکــي بديــن معنــي كــه مــادر معتــاد باعــث تولــد نــوزادان 
ــد و  ــان می گذرانن ــا فرزندانش ــری را ب ــت كمت ــواد، وق ــده ی م ــن مصرف كنن ــود. والدي ــاد مي ش معت
وقــت كمتــری بــرای تقويــت رفتارهــای مطلــوب فرزندانشــان صــرف می كننــد. بنابرايــن وجــود ســابقه 

رفتارهــای مشــکل ســاز، باعــث افزايــش احتمــال ســوء مصــرف مــواد در كــودكان می شــود.

عوامل خانوادگی محافظت كننده از مصرف مواد

ــل  ــه عوام ــده در زمین ــام ش ــات انج ــرور مطالع ــا م ــواد ب ــرف م ــوء مص ــگیري از س ــز پیش مرك
حفاظــت كننــده مصــرف مــواد آن هــا را در حیطــه اساســي دســته بنــدي كــرده اســت )برنســتاين و 
ــه ای اســت  ــه گون ــواده ب ــی خان ــای ارتباطــی و تعامل ــن حــال، بعضــی از ويژگی ه ــا اي ــگ،1999(. ب زي
كــه نــه تنهــا جنبــه محافظــت كننــده از ســوء مصــرف و اختــالالت همــراه آن را نــدارد، بلکــه زمینــه 
ــل  ــری از عوام ــا اث ــه تنه ــی ن ــن خانواده هاي ــد. در چنی ــا می كن ــالالت مهی ــن اخت ــرای اي ــبی ب مناس
محافظــت كننــده از اعتیــاد وجــود نــدارد بلکــه آكنــده از عوامــل خطــر ســوء مصــرف مــواد اســت. 
 ارتباط قوی بین والدين و فرزندان . نظارت قوی خانواده بر رفتارهای فرزند . وجود استانداردها، قواعد و قوانین مشخص خانوادگی در خصوص عدم مصرف مواد . دلبستگی و پیوند عاطفی قوی با والدين .تعــداد زيــادی از عوامــل محافظــت كننــده خانوادگــی وجــود دارد از جملــه بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد:

1 Choi
2 Ryan
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 باورهاي سالم و انتظارات روشن  . مهارت غنی مديريت خانوادگی  . مهارت های قوی فرزندپروری والدين . وجود استانداردها، اهداف و آرمان های مثبت در خانواده . اِعمال انضباط مناسب از سوی والدين .

عوامل تاب آوری و نقش خانواده 

برخــي از پژوهشــگران عوامــل خطرســاز و حفاظــت كننــده را دو روي متضــاد يــک ســکه در نظــر 
می گیرنــد. بنابرايــن فــرض را بــر ايــن می گذارنــد كــه نقطــه مقابــل يــک عامــل خطرســاز، بــه عنــوان 
مثــال پیشــرفت تحصیلــي خــوب در مقابــل عملکــرد تحصیلــي ضعیــف، نتیجــه كامــاًل متفاوتــي را پیــش 
ــا ايــن حــال، ايــن رابطــه همبســتگي همیشــه دقیــق و درســت نیســت. بســیاري از  بینــي می نمايــد. ب
پژوهشــگران حیطــه پیشــگیري از مصــرف مــواد در نوجوانــان و متخصصــان رشــد نوجوانــان، اســتدالل 
ــر  ــد ب ــاوت از تاكی ــاًل متف ــدگاه كام ــک دي ــر ي ــده ب ــت كنن ــل حفاظ ــر عوام ــد ب ــه تاكی ــد ك نموده ان
عوامــل خطرســاز داللــت می نمايــد )هندرســون، 1996؛ وولیــن1 و وولیــن، 1993؛ بــه نقــل از برنســتاين 
و زيــگ، 1999(. منتقــدان مــدل پیشــگیري متمركــز بــر عوامــل خطرســاز معتقدنــد كــه ايــن رويکــرد 
اساســًا بــر جنبه هــاي منفــي بــه جــاي ابعــاد مثبــت زندگــي فــرد تاكیــد نمــوده و قربانیــان را مقصــر 
جلــوه می دهــد. وولیــن و وولیــن )1995( ايــن مــدل را »مــدل آســيب2« می نامنــد. در مقابــل برخــي 
منتقــدان ديگــر اعتقــاد دارنــد كــه ايجــاد و ارتقــاي عوامــل حفاظــت كننــده، رويکــرد مؤثرتــری اســت، 

زيــرا بــر عناصــر و جنبــه هــاي مثبــت فــرد و محیــط تاكیــد می كنــد )برنســتاين و زيــگ، 1999(.

يـک تغییـر مهـم در نظريه پیشـگیري متمركز بر عوامل خطرسـاز در سـال های اخیـر، تمركز بر تاب 
آوري اسـت. تـاب آوري بـه عنوان يـک مفهوم مرتبط با حوزه پیشـگیري و رشـد نوجوانـان در مطالعات 
طولـي گارمـزي )1985( و سـاير پژوهشـگراني كـه ويژگی هـای رشـدي كـودكان و نوجوانانـي را كه علي 
رغـم وجـود عوامل خطرسـاز نظیـر فقر، والديـن مصرف كننده مـواد و خانـواده ناكارآمد در زندگی شـان 

موفـق و سـالم بودنـد، مورد بررسـي قـرار داده اند، مطرح شـد )برنسـتاين و زيگ 1999(. 

تعريف تاب آوری

اظهــار نظــر در مــورد تــاب آوري پیچیــده اســت و ايــن مســئله تعريــف آن را مشــکل می ســازد. 
ــدارد، اگــر چــه می تــوان  ــه طــور گســترده مــورد قبــول باشــد وجــود ن تعريفــي از تــاب آوري كــه ب

1 Wolin
2 damage model
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بــه طــور كلــي از آن بــه عنــوان »توانايــي بــراي رهايــي از شــرايط مشــکل يــا مخــرب و پشــت ســر 
گذاشــتن آن هــا « نگريســت. )راتــر، 1990(.

تـاب آوري بـه زبـان سـاده عبـارت اسـت از تطابـق مثبـت در واكنـش بـه شـرايط ناگوار. بـه طور 
عمـده شـرايط ناگـوار بـه وسـیله دو گـروه از عوامل خطر زا مشـخص می شـود: شـرايط چالش بـر انگیز 
زندگـي )ماننـد نـژاد پرسـتي، مصـرف مواد توسـط والديـن و...( و ضربه )بـراي مثال، تجربه خشـونت در 
خانـواده يـا جامعـه، مرگ عزيـزان و...(، )ماسـتن،1998(. تاب آوري مهارتي مناسـب اسـت براي پشـت 
سـر گذاشـتن مشـکالت زندگي حتي وقتي كه شـرايط نامطلوب و سـخت وجود دارد، مثل اينکه شـخص 
يـک طنـاب قابـل ارتجـاع را دور مشـکالت بسـته كه بـه فرد كمـک می كند وقتـي اوضاع بد شـد آن ها 

را بـه عقـب بـه كشـد و بـه آن ها به چشـم انسـان ها بـه نگرد.

تــاب آوري بــه توانايــي يــک انســان گفتــه می شــود كــه بــه طــور موفقیــت آمیــز شــرايط نامطلــوب 
ــه  ــا مشــکالت زندگــي ب ــد و علــي رغــم مواجهــه ب ــا آن هــا تطابــق می ياب را پشــت ســر گذاشــته و ب
قابلیــت تحلیلــي و هیجانــي و اجتماعــي دســت می يابــد )ديويــس، 2003(. ديويــس همچنیــن بــر مــورد 
ــاس  ــود و احس ــد ارزش خ ــی مانن ــي خوش ــس درون ــط و ح ــرد از محی ــناخت ف ــرار دادن ش ــه ق توج
كفايــت در ارزيابــي تــاب آوري تأكیــد كــرده و بــه عــالوه ذكــر می كنــد كــه فهــم تأثیــرات فرهنگــي 
هــم داراي اهمیــت می باشــد. مــدارا و تطابــق بــه عنــوان اجــزاء ضــروري تــاب آوري هســتند. برخــي 
افــراد نســبت بــه ديگــران تاب آورتــر هســتند و ســطوح تــاب آوري، هــم می تواننــد متفــاوت باشــند 

و هــم اوضــاع مشــخصي و هــم اوضــاع وضعیتــي را منعکــس كننــد.

تــاب آوري ويژگــي يــا خصلتــي نیســت كــه برخــي داراي آن باشــند و برخــي آن را نداشــته باشــند، 
ــه  ــاب آوري اشــاره ب ــط اســت. ت ــن انســان و محی ــي بی ــاب آوري بیانگــر تعامل ــر، ت ــان دقیق ت ــه بی ب
ــي  ــد حت ــر می توان ــده تدريجــي اســت و انباشــت خط ــک پدي ــا ي ــر دارد ام ــر خط ــتادگي در براب ايس
تــاب آورتريــن افــراد را نیــز مغلــوب ســازد. راتــر در ادامــه خاطــر نشــان می كنــد كــه تــاب آوري 
تعاملــي، عامــل خطــر اســت يعنــي ماهیتــي رو بــه رشــد دارد كــه از بیولــوژي تجــارب اولیــه زندگــي 
ــاوت  ــل متف ــف در مراح ــیوه های مختل ــق ش ــد از طري ــي می توانن ــل محافظت ــرد و عوام ــأ می گی منش

رشــد عمــل كننــد. )راتــر، 1990(.

مفهــوم تــاب آوري در ارتبــاط بــا نظريــه عوامــل اســترس زا، توانايــي درونــي فــرد بــراي پاســخ 
دادن، دوام آوردن و طبیعــي بــودن علــي رغــم وجــود عامــل اســترس زا اســت. تــاب آوري يــک مفهــوم 
دفاعــي اســت كــه بــر توانايــي افــراد بــر پیشــرفت رشــد هنجــاري و مثبــت علــي رغــم داشــتن شــرايط 
ــزي  ــتن1، 2001(. گارم ــد. )ماس ــد می كن ــان تأكی ــارها در زندگی ش ــا و فش ــز، خطره ــش برانگی چال
ــف  ــر تعري ــا خط ــه ب ــم مواجه ــي علیرغ ــاي منف ــدان پیامده ــه فق ــه منزل ــاب آوري را ب )1985( ت
ــي رغــم  ــق و ســازگارانه عل ــاق موف ــوان انطب ــه عن ــاب آوري را ب ــد. وولیــن و وولیــن )1995( ت می كن

ــد. ــف می كن ــات تعري ــرات و ناماليم ــود خط وج

1 Masten
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نقش خانواده در ايجاد تاب آوری 

از آنجايـی كـه همـه ی جوانـان نمی تواننـد در خانواده هـا و محیط هـای خطرپذيـر سـالم بـه ماننـد؛ 
پژوهش هـای اخیـر عـالوه بـر تأكیـد بـر عوامـل خطـرزا، بـه طـور فزاينـده ای از اهمیـت درک نقـش 
عوامـل  می كنـد.  حمايـت  خانوادگـی  كننـده  محافظـت  و  بازدارنـده   عوامـل  و  روندهـا  غیرمسـتقیم 
محافظت كننـده احتمـاالً بـه طـور مسـتقیم مصـرف مـواد را كاهـش می دهنـد يـا مانـع از نفـوذ عوامـل 
خطـرزا می شـوند. آگاهـی از رونــدهای محافظـت كننده ی خــانوادگی كه بــاعث رشـد تـاب آوری در 
جوانــان می شونــد، بايـد اسـاس مداخلــه ی خانوادگـی و رشـد جوانـان باشـد. گارمـزی و همـکاران با 
مطالعـه كـودكان »آسـیب ناپذيِر« مقـاوم در برابـر فشـار يـا كـودكان تـاب آور دريافتند كـه محیط های 

محافظـت كننـده ی خانوادگـی منجـر بـه پـرورش جوانانـی شايسـته، باانگیـزه و موفـق می شـود.

همچنیــن مايــکل راتــر )1990( نیــز بــه ايــن نتیجــه رســیده اســت كــه مکانیســم های 
ــا را  ــه آن ه ــد و اينک ــه كار می گیرن ــان را ب ــی جوان ــدی در زندگ ــای كلی ــده، موقعیت ه محافظت كنن
بايــد مــورد توجــه خــاص قــرارداد. كــودكان و نوجوانــان تــاب آور در مقابلــه بــا عوامــل فشــار زا در 
ــل  ــه حداق ــرای ب ــا ب ــرا آن ه ــد، زي ــاب و تحمــل بیشــتری برخوردارن ــر و ت ــوان باالت زندگی شــان از ت
رســاندن تأثیــرات منفــی و حفــظ اعتمــاد بــه نفــس و دسترســی فزاينــده بــه فرصت هــا و امکانــات، از 

ــد.  ــره می برن ــود به ــی خ ــای سازش مهارت ه

هازلــدن1 )1996؛ بــه نقــل از برنســتاين و زيــگ، 1999( بــا مــرور ادبیــات پژوهــش عوامــل موثــر 
در تــاب آوري در نوجوانــان را بــه شــرح زيــر توصیــف می كنــد:

وجـود يـک مراقـب دلسـوز بزرگسـال: داشـتن يـک رابطـه ی بین فـردی مثبت بـا يکـی از والدين 
يـا مراقـب دلسـوز بـزرگ سـال، عامل اصلـی محافظت كننـده در مـورد مصرف مـواد به شـمار می رود. 
در بیش تـر مـوارد، والـد مراقـب، مـادر اسـت؛ بنابرايـن، ويژگی هـای مادرانـه مهـم و جـدی هسـتند. 
پژوهشـگران دريافته انـد كـه مـادران شايسـته ای كـه مهربـان و باعاطفـه و بـا اعتمـاد به نفس هسـتند، 
دسـت بـه تنبیـه نمی زننـد  و از مهارت های رهبـری برخوردارنـد، فرزندانـی تربیت می كنند كـه احتمال 
بـزه كار شـدن يـا مصـرف مـواد در آن ها بسـیار كمتر اسـت. بـروک، نومـورا و كوهـن )1989( گزارش 
كرده انـد كـه در روابـط مـادر- نوجـوان، دلبسـتگی های متقابـل بـه عنـوان عامـل محافظت كننـده  عمل 

نمـوده و تأثیـر عوامـل خطـرزا اولیـه ی دوران كودكـی بـرای مصرف مـواد كاهـش می دهند. 

ــر  ــان، ب ــواد در نوجوان ــرف م ــی ِمص ــر سبب شناس ــز ب ــای متمرك ــد: نظريه ه ــتگی  و پيون دلبس
اهمیــت پیونــد بــا خانــواده، مدرســه و گــروه تأكیــد می كننــد. بــر اســاس بســیاری از مطالعــات، توانايــی 
در »ايجــاد پیونــد«، تــا انــدازه ی زيــادی بــا نتايــج مثبــت مرتبــط اســت. بــه نظــر می رســد كــه توانايــی 
كــودک بــرای برقــراری رابطــه ای صمیمــی و قابــل اعتمــاد بــا فــردی ديگــر، عامــل واقعــِی تــاب آوری 

1 Hazelden



52

باشــد. هرچنــد، در غیــاِب فرصتــی بــرای ايجــاد دلبســتگی بــه والــدی دلســوز و مثبــت، دلبســتگی هايی 
ــر و  ــتگان، خواه ــا، بس ــا و مادربزرگ ه ــی پدربزرگ ه ــوز )يعن ــاالن دلس ــاير بزرگ س ــه س ــبت ب نس
بــرادر بزرگ تــر يــا والديــن ناتنــی، آمــوزگاران، يــا »پدرخوانــده و مادرخوانــده« يــا والديــن دوســتان( 
می توانــد دلبســتگی مــورد نیــاز بــه »مراقــب دلســوز بزرگســال« را فراهــم آورد. حمايــت خانــواده ی 
ــود،  ــده می ش ــف دي ــای مختل ــا قومیت ه ــنتی ب ــای س ــات در خانواده ه ــر اوق ــه بیش ت ــترده ك گس
ــرار از  ــا ف ــان ب ــد. برخــی از جوان ــش می ده ــب دلســوز بزرگســال« را افزاي ــال وجــود آن »مراق احتم
ــا محیط هــای  ــر، ي ــواده«ی مثبت ت ــن »خان ــا خانه هــای آشــوب زده و يافت ــرش، خشــونت، ي عــدم پذي
ــد  ــد/ فرزن ــديد وال ــال دارد وابســتگی های ش ــن احتم ــد. همچنی ــازی می كنن ــن خودس ــازمانی، تمري س
ــواد تشــويق  ــه مصــرف م ــان را ب ــواد هســتند، جوان ــده ی م ــوز ســوء مصرف كنن ــه هن ــی ك ــا والدين ب
ــان  ــه توانايــی جوان كنــد. احتمــال دارد خــودداری از مصــرف مــواد و بزهــکاری در چنیــن مــواردی ب
ــدان  ــر فرزن ــد. اگ ــته باش ــتگی داش ــان بس ــرای خودش ــر ب ــی« مثبت ت ــی »خانوادگ ــاختن زندگ در س
خانواده هــای ناســالم، از طريــق برقــراری رابطــه ای صمیمــی و دلســوزانه بــا خواهــر يــا بــرادر، مربــی 
ــا، از پشــتیبانی های اجتماعــی برخــوردار شــوند، احتمــال  ــم تیمی ه ــا ه ــی، ي ورزشــی در دوران نوجوان

ــزه كار شــوند بســیار كــم اســت. ــا ب آنکــه مصرف كننــده ی مــواد ي

ــرح و  ــه ط ــد ب ــتن آرزو، تعه ــه داش ــد ك ــان داده ان ــی ها نش ــی: بررس ــدف در زندگ ــتن ه داش
برنامــه ای بلندمــدت و توانايــی در بــه تأخیــر انداختــن خواســته ها، نیــز در تــاب آوری جوانــان مهــم 
اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد كــه توانايــی پیشــبرد اهــداف يــا »آرزويــی« بلندمــدت در محافظــت 
ــه ای در  ــت دارد. در مطالع ــیار اهمی ــی بس ــِز زندگ ــوه فاجعه آمی ــاِت بالق ــر تصمیم ــان در براب جوان
ــاب آوری در  ــل ت ــن عام ــی، مهم تري ــدف در زندگ ــتن ه ــه داش ــد ك ــاهده ش ــاب آوری مش ــورد ت م
برنامه ريــزی موفقیت آمیــز زندگــی بــرای دانشــجويان بــوده اســت، كــه حــل مشــکالت و اعتمــاد بــه 

نفــس را نیــز در پــی داشــته اســت.

ــتحکم  ــای مس ــتان: خانواده ه ــی دوس ــاختارهای حمايت ــتحکم و س ــترده ی مس ــواده ی گس خان
ــدان در معــرض خطــر پشــتیبانی می كننــد. يکــی از  ــه می كننــد و از فرزن سرمشــق های بیشــتری ارائ
ويژگی هــای جوانــان تــاب آور ايــن اســت كــه خــود آن هــا بــه طــور انعطاف پذيــری از اعضــای ســوء 

ــد. ــه می گیرن ــواده فاصل ــواد در خان ــده ی م مصرف كنن

پشــتيبانی از تصميم گيری هــای مهــم: خانواده هــا می تواننــد در تصمیم گیری هــای مناســب 
ــات  ــد؛ تصمیم ــک كنن ــا كم ــه آن ه ــت، ب ــد گذاش ــر خواه ــان تأثی ــی جوان ــر زندگ ــی ب ــا مدت ــه ت ك
ــت در  ــی، و عضوي ــريک زندگ ــت و ش ــاب دوس ــغل، انتخ ــاب ش ــی، انتخ ــای فن ــی، آموزش ه تحصیل
ــه  ــیده اســت ك ــن نتیجــه رس ــه اي ــران ب ــر و ديگ ــی توســط رات ــات طول ــی. مطالع ــای اجتماع گروه ه
ــکالت  ــر مش ــی ب ــر عمیق ــد تأثی ــی می توان ــم زندگ ــای مه ــت در موقعیت ه ــای مثب تصمیم گیری ه
آينــده ی فــرد بگــذارد. خانــواده ی حمايــت كننــده، بــا ســال ها خــرد و تجربــه ی اعضــای بزرگ تــر آن، 
ــای  ــاالً خانواده ه ــالوه، احتم ــه ع ــد. ب ــان كمــک كن ــه جوان ــای مناســب ب ــد در تصمیم گیری ه می توان
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حمايــت كننــده در مــورد ارزش هــا و بینش هــای خانوادگــی دربــاره ی جهــان، از جملــه مصــرف الــکل 
ــان  ــردن زم ــاال ب ــری ب ــد در يادگی ــا می توانن ــن، آن ه ــد. همچنی ــو می كنن ــث و گفت وگ ــواد بح و م
ــند و  ــد باش ــه می خواهن ــردی ك ــاره ی ف ــا درب ــترش آرمان ه ــد و گس ــنودی و رش ــت و خش رضاي
كاری كــه می خواهنــد انجــام دهنــد، كمــک كننــد. اگــر بینشــی بــرای خــود يــا آرزويــی بــرای آينــده 
ــرای  ــان ب ــای آن ــه فرصت ه ــه ای هســتند ك ــات نابخردان ــاذ تصمیم ــرض اتخ ــند، در مع ــته باش نداش

موفقیــت را بــه خطــر خواهــد انداخــت.

ــواد  ــرف م ــن از مص ــی والدي ــن: نارضايت ــواد والدي ــرف م ــوء مص ــتانداردهای س ــن و اس قواني
ــرای مصــرف نکــردن، عامــل محافظــت كننــده ی مهمــی  ــدان و تعییــن اســتانداردهای روشــن ب فرزن
در مصــرف اســت. بــر اســاس نتايــج مطالعــات، نوجوانــان دوازده ســاله ای كــه از 10 يــا 11 ســالگی 
ــارت  ــدون نظ ــای ب ــند، در محیط ه ــه نوش ــکل ب ــه ال ــد در خان ــازه داده ان ــا اج ــه آن ه ــان ب والدينش
بیش تــر الــکل مصــرف می كننــد، تــا جوانانــی كــه والدينشــان بــه آن هــا اجــازه ی نوشــیدن الــکل در 

ــد. ــه را نمی دادن خان

ــواده:  ــد در خان ــرای مشــاركت هدفمن ــی ب ــودن و برخــورداری از فرصت هاي ــد ب احســاس مفي
ــر  ــاالً در براب ــد، احتم ــركت می كنن ــان ش ــد خانواده ش ــا ارزش و هدفمن ــور ب ــه در امـ ــی ك فرزندان
ــف  ــا و وظاي ــان در فعالیت ه ــاالً مشــاركت جوان ــد. احتم ــری دارن ــاب آوری بیش تـ ــواد ت مصــرف مـ
خانوادگــی، ماننــد كارهــای خانــه، مراقبــت از خواهــر و برادرهــا و افــراد ســالمند خانــواده، كمــک بــه 
انجــام تکالیــف خواهــر و برادرهــا، يــا كمــک بــه شــغل خانوادگــی، بــه رشــد شايســتگی های فزاينــده 
و اعتمــاد بــه نفــس كمــک می كنــد. پژوهشــگران دريافتنــد كــه »وقتــی بــه فرزنــدان مســئولیت هايی 
ســپرده می شــود، پیــام روشــن و واضحــی دارد كــه بیانگـــر آن اســت كــه فرزندشــان شايســته و آمــاده 
اســت تــا عضــو مهمــی از خانـــواده باشــد«. از طريــق مشــاركت هدايت شــده ی فرزند/بزرگســال، ايــن 
ــه  ــن مســئولیت ها را ب ــزی اي ــور موفقیت آمی ــه ط ــا ب ــد ت ــی را می آموزن ــای زندگ ــدان مهارت ه فرزن

انجــام بــه رســانند.

ــگران  ــر پژوهش ــاس نظ ــر اس ــد: ب ــرد فرزن ــاره ی عملک ــواده درب ــا خان ــن ي ــاد والدي ــع زي توق
توقعــات زيــاد از ســوی والديــن، اولیــاء مدرســه و اعضــای گــروه و جامعــه از جوانــان، عامــل محافظــت 
ــود  ــه وج ــا ب ــرش را در آن ه ــن نگ ــه والدينشــان اي ــی ك ــد. جوانان ــمار می آي ــه ش ــی ب ــده ی مهم كنن
آورده انــد كــه هرچــه بــرای موفقیــت نیــاز دارنــد، در اختیــار آن هاســت، احتمــال مصــرف الــکل يــا 
ديگــر مــواد در آن هــا كمتــر اســت. هرچنــد، انتظــارات بايــد متناســب بــا ســطح رشــد باشــد، در غیــر 
ــد دچــار »ســندرم شکســت« شــود، ايــن موضــوع توســط كامفــر و  ايــن صــورت ممکــن اســت فرزن
دی  مــارش در فرزنــدان والديــن ســوء مصرف كننــده ی مــواد كــه توقعــات نامتناســِب رو بــه رشــدی 

داشــتند، مــورد توجــه قــرار گرفــت.
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مهارت های فرزند پروری 4
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

. مفهوم فرزند پروری را درک نماييد.
. محورهای اساسی در فرزند پروری را به شناسيد. 

. سبک های مختلف فرزند پروری را درک نماييد و پيامدهای آن ها را به شناسيد.
. اهميت انضباط و محبت در تربيت فرزندان را درک كنيد.

. ويژگی ها و خصوصيات هر يک از سبک های فرزند پروری را بيان كنيد.
. ارتباط بين هر يک از سبک های فرزند پروری با مصرف مواد را درک كنيد.

. مهارت های اساسی فرزند پروری را به شناسيد.

مقدمه

متخصصــان امــور بهداشــت و ســالمتی، مصــرف الــکل، تنباكــو، ســیگار و ديگــر انــواع مــواد را بــه 
ــد. آمــار  ــن مشــکالت اجتماعــی و بهداشــتی جوامــع امــروزی مطــرح كرده ان ــوان يکــی از مهم تري عن
ــوط  ــای مرب ــر بیماری ه ــر در اث ــش از 430000 نف ــاالنه بی ــه س ــد ك ــان می ده ــکا نش ــت آمري دول
ــه  ــر ب ــد. اگ ــوی می میرن ــای ري ــی، ســرطان، و بیماری ه ــای قلب ــد بیماری ه ــیگار كشــیدن، مانن ــه س ب
ــکل و مصــرف مــواد  ــه مصــرف ال ــوط ب ايــن رقــم تعــداد مــرگ و میرهــای ناشــی از مشــکالت مرب
مخــدر غیــر قانونــی را اضافــه كنیــم، جمــع كلــی آن هــا بــه ســاالنه بیــش از 650000 مــرگ و میــر 
ــر  ــی در ه ــون زندگ ــم میلی ــش از نی ــن بی ــوم از دســت رفت ــه مفه ــن ب ــل پیشــگیری می رســد. اي قاب
ســال می باشــد، زندگی هايــی كــه ممکــن بــود اگــر والدينشــان ابــزار پیشــگیری از مــواد را داشــتند و 
بــرای پیشــگیری از چنیــن ضررهايــی در زندگــی فرزندانشــان زودتــر اقــدام كــرده بودنــد، از دســت 
نمی رفتنــد. مصــرف مــواد در میــان نوجوانــان و جوانــان رو بــه افزايــش اســت! امــروزه كــودكان مــواد 

ــکاران، 2000(. ــن و هم ــه می كنند)بوتوي ــته تجرب ــر از گذش ــیار پايین ت ــنینی بس را در س

تمامــی ايــن حقايــق تــکان دهنــده بايــد باعــث شــود كــه والديــن متوجــه اهمیــت نقــش خودشــان 
در پیشــگیری از مصــرف مــواد فرزنــدان شــان شــوند؛ و همچنیــن تأكیــدی بیشــتری بــر ايــن حقیقــت 

اســت كــه پیشــگیری بايــد از خانــه آغــاز شــود.
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والدين چگونه می توانند كمک كنند؟

ــتند.  ــان هس ــی فرزندانش ــا در زندگ ــن الگوه ــا مهم تري ــه آن ه ــد ك ــخیص دهن ــد تش ــن باي والدي
فرزنــدان والديــن را بــه عنــوان منبــع مهمــی بــرای كســب اطالعــات و راهنمايــی در مــورد مســائل 
ــی  ــز می باشــد. در حقیقــت اغلــب نوجوانان ــد كــه شــامل مصــرف مــواد نی مختلــف در نظــر می گیرن
كــه از تنباكــو، ســیگار، الــکل و ديگــر مــواد اســتفاده نمی كننــد، اعتبــار تصمیــم شــان را مديــون والديــن 
ــه شــیوه های  ــن، ب ــروری والدي ــد پ ــای فرزن ــه مهارت ه ــد ك ــا نشــان داده ان شــان هســتند. پژوهش ه

ــان شــود. ــد باعــث كاهــش خطــر مصــرف مــواد در میــان نوجوان مختلفــی می توان

 فرزند پروری

در فرهنــگ و خانــواده ايرانــی، فرزنــد از اهمیــت بســیار زيــادی برخــوردار اســت بــه گونــه ای كــه 
افــراد نابــارور اســترس های زيــادی را تجربــه می كننــد. بــا ايــن حــال، رســیدگی، مراقبــت و پــرورش 
ــه  ــف و مســئولیت های ســنگین زندگــی و يکــی از اســترس های مهــم ب ــدان، خــود يکــی از وظاي فرزن
حســاب می آيــد. در ايــن رابطــه، پژوهش هــای موجــود نشــان می دهنــد كــه نحــوه پــرورش فرزنــدان 
بــه شــدت بــر آينــده آنــان در حــوزه ســالمت، موفقیــت و رضايــت آنــان بــه شــدت تأثیــر دارد. بــه 
عبــارت ديگــر، نحــوه برخــورد و مراقبــت والديــن از فرزنــدان خــود، تأثیــر تعییــن كننــده ای در آينــده 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــر پیامده ــه از نظ ــی و چ ــی و اجتماع ــای تحصیل ــر موفقیت ه ــه از نظ ــان دارد چ آن

ســالمت آنــان چــه ســالمت جســمی و چــه ســالمت روانــی.

زندگــی خانــواده نقــش اساســی در حفــظ ســالمت روانــی، اجتماعــی و جســمانی كــودكان و والديــن 
دارد. خانــواده اولیــن و مهم تريــن بافــت اجتماعــی را بــرای رشــد انســان فراهــم می ســازد. در جريــان 
رشــد طبیعــی هــر كــودک يــک رشــته تغییــرات شــناختی، عاطفــی و اجتماعــی را شــاهد هســتیم. تقريبًا 
همــه كــودكان در طــول رشــد و در جريــان ســازگاری بــا ايــن تغییــرات دچــار مشــکالتی می شــوند و 
ــی و يادگیــری  ــه مشــکالت رفتاری-عاطف ــد ب ــد، می توان ــال می آي ــه دنب اســترس و تعارضــی را كــه ب
در آن هــا بینجامــد. اكثــر مشــکالت رفتــاری كــودكان منعکــس كننــده شــرايط پیچیــده بیــن فــردی 
اعضــای خانــواده بــه ويــژه والديــن می باشــد. بــه عبــارت ديگــر وجــود مشــکالت رفتــاری كــودک بــه 
منزلــه روابــط معیــوب اعضــای خانــواده بــا يکديگــر اســت و بــا روش هــای تربیتــی نادرســت والديــن 

و تعامــالت معیــوب آن هــا بــا فرزنــدان ارتبــاط دارد.

منظــور از شــیوه های فرزنــد پــروری، روش هايــی اســت كــه والديــن بــرای تربیــت فرزنــدان خــود 
بــه كار می گیرنــد و بیانگــر نگرش هايــی اســت كــه آن هــا نســبت بــه فرزنــدان خــود دارنــد و همچنیــن 
ــی بايــد پذيرفــت  ــدان خويــش وضــع می كننــد. ول ــرای فرزن شــامل معیارهــا و قوانینــی اســت كــه ب

كــه رفتارهــای فرزنــد پــروری بــه واســطه فرهنــگ، نــژاد و گروه هــای اقتصــادی تغییــر می كنــد. 
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ــد در  ــظ قدرتمن ــل محاف ــک عام ــر، ي ــروری موث ــد پ ــه فرزن ــت ك ــان داده اس ــا نش پژوهش ه
ــن  ــای اساســی، ايجــاد فضــای ام ــن نیازه ــا تأمی ــد ب ــا می توانن ــواد اســت. خانواده ه ــر مصــرف م براب
خانوادگــی، راهنمايــی، قانــون گــذاری مناســب و نظــارت بــر زندگــی فرزندانشــان، آنــان را از بســیاری 

ــد. ــزه كاری دور نگــه دارن ــه مصــرف مــواد و ب ــر خطــر از جمل رفتارهــای مشــکل ســاز و پ

ــدم نظــارت  ــار، ع ــاره رفت ــارات روشــن درب ــدان انتظ ــامل فق ــه ش ــواده ك ــف خان ــت ضعی مديري
ــواد در  ــرف م ــا مص ــت، ب ــات اس ــي ثب ــديد و ب ــه ش ــودكان و تنبی ــار ك ــر رفت ــن ب ــرل والدي و كنت
نوجوانــان ارتبــاط تنگاتنــگ دارد. عــالوه بــر ايــن، مهارت هــای انضباطــی ناكارآمــد، از جملــه انضبــاط 
ــراز عشــق  ــی )خــودداری از اب ــت منف ــاالی تقوي ــا ســخت گیرانه، ســطوح ب ســهل گیرانه، ناهماهنــگ ي
ــد، شکســت در  ــر ســر تربیــت فرزن ــن ب ــی، كشــمکش های والدي ــاد، تنبیــه بدن و دلبســتگی، داد و فري
ــه  ــن ك ــواد، توقعــات والدي ــروز پیامدهــای ســوء مصــرف م ــز ب ــح و روشــن و نی ــن صري وضــع قوانی
بــرای ســطح رشــد كــودک غیرواقعــی هســتند( می تواننــد باعــث ايجــاد ســندرم شکســت و احســاس 
ــالم  ــتان ناس ــا دوس ــد ب ــواد و پیون ــرف م ــرای مص ــه را ب ــق زمین ــن طري ــده و از اي ــن ش ــت پايی لیاق
بــرای تقويــت اعتمــاد بــه نفــس فراهــم ســازد. فقــدان انتظــارات روشــن و واضــح والديــن در مــورد 
رفتارهــاي كــودكان، فقــدان نظــارت بــر فرزنــدان، تنبیــه شــديد يــا نامتناســب بــا خطــاي كــودک، از 
جملــه مســائل مربــوط بــه مديريــت ضعیــف در خانــواده اســت كــه مي تواننــد مشــکالت بســیاري را 

بــراي كــودكان بــه وجــود آورنــد. 

ــواده و به كارگیــری روش هــا و مهارت هــای موثــر فرزنــد پــروری در بــزرگ كــردن  ســالمت خان
ســالم فرزنــدان نقشــی اساســی دارد. درســت اســت كــه عوامــل ژنتیــک، ذاتــی و محیطــی در شــکل 
ــت  ــز اهمی ــز حائ ــی نی ــای خانوادگ ــا فراينده ــد، ام ــش دارن ــودک نق ــل ك ــا و تکام ــری ويژگی ه گی
ــًا  ــواد باشــد، غالب ــده م ــن مصــرف كنن ــا والدي ــه در آن ه ــی ك ــال، خانواده هاي ــوان مث ــه عن هســتند. ب
ــکالت  ــاهد مش ــران ش ــد ديگ ــت ندارن ــه دوس ــرا ك ــوند، چ ــی می ش ــی و اجتماع ــزوای فامیل ــار ان دچ
ــان  ــی آن ــای اجتماع ــف مهارت ه ــدان و ضع ــری فرزن ــه گی ــه گوش ــی ب ــن انزواي ــند. چنی ــا باش آن ه

ــود.  ــر می ش منج

ــی هســتند. از  ــظ خانوادگ ــل محاف ــت عوام ــتای تقوي ــًا در راس ــروری عمدت ــد پ ــای فرزن مهارت ه
طريــق ايــن مهارت هــا رابطــه بیــن فرزنــدان و والديــن تقويــت می شــود، آن هــا اوقــات بهتــری را بــا 
هــم خواهنــد داشــت و می تواننــد مســائل را بــه نحــو مناســب تــری حــل كننــد. ايــن مهارت هــا بــه 

 بیان انتظارات، قواعد، ارزش ها و اعتقادات خانواده و انتقال آن ها به فرزندان . نظارت و مراقبت والدين . رابطه خوب اعضای خانواده با هم .طــور عمــده ســه راهبــرد و هــدف را پیگیــری می كنــد:
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سبک های فرزند پروری1 

منظــور از ســبک های فرزنــد پــروری، راهبردهايــی هســتند كــه والديــن بــرای پــرورش و برخــورد 
ــی و  ــرد در دوران كودك ــل ف ــد و تکام ــد در رش ــه می توان ــد ك ــال می كنن ــود اعم ــدان خ ــا فرزن ب

ــراوان و عمیقــی داشــته باشــد.  خصايــص بعــدی شــخصیت وی تأثیــر ف

ــبک های  ــف از س ــای مختل ــت و در خانواده ه ــاوت اس ــدان متف ــت فرزن ــرورش و تربی ــوه پ نح
ــدان  ــواده شــیوه های خاصــي را در تربیــت فــردي اجتماعــي فرزن ــی اســتفاده می شــود. هــر خان متفاوت
ــر از  ــود، متأث ــده می ش ــروری نامی ــد پ ــیوه های فرزن ــه ش ــیوه ها ك ــن ش ــرد. اي ــه كار می گی ــش ب خوي

ــل زيســتی، فرهنگــي، اجتماعــي، سیاســي و اقتصــادي می باشــد.  ــه عوام ــف از جمل ــل مختل عوام

ديانــا بامرينــد در يــک سلســله مطالعــات برجســته بــا مشــاهده ی تعامل هــای والديــن بــا فرزنــدان، 
ــروری  ــد پ ــه دســت آورد. ســبک فرزن ــروری ب ــد پ ــه ی ســبک های فرزن ــی در زمین ــات فراوان اطالع
طیفــی از پذيــرش- توقــع )محبــت و انضبــاط( را شــامل می شــود. تحقیقــات نشــان داده اســت كــه بــا 
توجــه بــه نیازهــای فرزنــدان بــرای رشــد و پــرورش، ســالمت و موفقیــت در زندگــی آينــده، دو قطــب 
يــا محــور اساســی وجــود دارد كــه اســاس ســبک های فرزنــد پــروری بــر ايــن دو قــرار دارد. ايــن دو 

قطــب يــا محــور عبارتنــد از: 1- محــور محبــت2، 2- محــور انضبــاط و عمــل3. 

محــور محبــت: در ايــن محــور، پاســخگو بــودن والديــن بــه نیازهــای فرزنــد بســیار مهــم اســت 
و ارتباطــی كــه بــا فرزنــد برقــرار می كننــد و اســاس آن بــر گرمــی، توجــه و پذيــرش قــرار دارد. در 
ــه فرزندشــان بیشــتر  ــان ب ــر و توجــه آن ــرم ت ــر، گ ــن صمیمانه ت ــا، برخــورد والدي بعضــی از خانواده ه
ــت  ــوردار نیس ــی برخ ــن كیفیت هاي ــا از چنی ــه تنه ــط ن ــر، رواب ــای ديگ ــی خانواده ه ــت و در بعض اس
ــی  ــه نیازهــای اساســی روان ــی ب ــاوت اســت. در چنیــن خانواده هاي ــی تف ــده و ب بلکــه ســرد، طــرد كنن

ــده اند.  ــا ش ــی، ره ــه صورت ــان ب ــود و آن ــه نمی ش ــدان پرداخت فرزن

ــف  ــا و وظاي ــا، انتظــارات، مســئولیت ها، محدوديت ه ــاط و عمــل: در بعضــی خانواده ه محــور انضب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــای ديگ ــی خانواده ه ــود دارد. در بعض ــدان وج ــرای فرزن ــی ب ــخص و معین مش
فرزنــد هیــچ مســئولیتی بــر عهــده نــدارد، بــرای او محدوديتــی وجــود نــدارد و وظیفــه ای نیــز بــرای او 
مشــخص نشــده اســت. عــالوه بــر وجــود يــا عــدم وجــود انتظــارات و مســئولیت ها، شــدت انتظــارات 
و همچنیــن نــوع برخــورد خانواده هــا در مقابــل ايــن انتظــارات و مســئولیت ها بســیار متفــاوت اســت. 
ــد  ــه باي ــت ك ــده اس ــن ش ــدان معی ــرای فرزن ــی ب ــیار باالي ــتانداردهای بس ــا، اس ــی خانواده ه در بعض
ــی كــه در خانواده هــای ديگــر، ايــن اســتانداردها متناســب  ــه آن دســت يابنــد، در حال ســعی كننــد ب

1	 parenting	styles
2 love oriented
3 object oriented
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ــا  ــئولیت ي ــدان مس ــه فرزن ــی ك ــا، هنگام ــدان اســت. بعضــی خانواده ه ــد فرزن ــزان رش ــن و می ــا س ب
وظیفــه ای را انجــام ندهنــد، بــا آنــان برخوردهــای تنــد، خشــن و شــديدی می شــود. در حالــی كــه در 
بعضــی ديگــر، برخوردهــا متناســب تــر، منطقــی تــر و روشــن تــر اســت. عــالوه بــر ايــن، در بعضــی 
خانواده هــا، ممکــن اســت خانــواده انتظاراتــی را مشــخص كــرده باشــد و بــرای عــدم اجــرای آن نیــز 
ــی ثبــات  ــواده در اِعمــال آن پیامــد نامتناقــض و ب ــی خان ــی در نظــر گرفتــه شــده باشــد، ول پیامدهاي

ــد.  ــی نمی كن ــوالً اقدام ــا اص ــد ي ــدام می كن اق

ــده ای  ــاط نقــش تعییــن كنن ــا محورهــای محبــت و انضب ــه شــد، قطب هــا ي همــان طــور كــه گفت
در برخوردهــای متفــاوت خانــواده در پــرورش فرزنــد دارنــد. نکتــه مهــم آن اســت كــه هــم انضبــاط 
و هــم محبــت بــرای رشــد و پــرورش صحیــح فرزنــدان در كلیــه ســنین و مراحــل رشــدی، اساســی و 
ضــروری اســت و بــی توجهــی يــا افــراط و تفريــط در هــر كــدام از آن هــا، تأثیــر مشــخصی بــر ســالمت 
ــف  ــبک های مختل ــد1 س ــور، بامرين ــور مذك ــا مح ــب ي ــاس، دو قط ــر اس ــدان دارد. ب ــت فرزن و موفقی
فرزنــد پــروری را مطــرح كــرد. همان طــور كــه در جــدول شــماره 1-4 مشــاهده می شــود از تركیــب 
ــات،  ــه تحقیق ــت ك ــده اس ــود آم ــه وج ــبک ب ــار س ــع( چه ــرش و توق ــی )پذي ــبک والدين ــد س دو بع
بامرينــد بــر روی ســه ســبک آن هــا يعنــی اســتبدادی، اقتــداری، آســان گیــر، متمركــز بــود و ســبک 

چهــارم )طــرد كننــده( را پژوهشــگران ديگــر مــورد مطالعــه قــرار داده انــد )بركوويتــز، 1997(.

شکل 1-4: سبک های فرزند پروری 

1 Baumrind
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سبک فرزند پروری مستبدانه1

ــه  ــت و توج ــي محب ــت، ول ــاد اس ــي زي ــای خانوادگ ــد و قانون ه ــتبد، قواع ــای مس در خانواده ه
انــدک اســت. در واقــع، ايــن والديــن هســتند كــه بــراي فرزنــدان خــود برنامــه ريــزي می كننــد و در 
ــد.  ــي ندارن ــدان اعتناي ــدان خــود چن ــق و ســلیقه های فرزن ــه خواســته ها، عالي ــا ب ــن برنامــه ريزی ه اي
ــي معمــوالً دلیــل و منطــق انتظــارات  ــد ول ــادي دارن ــدان خــود انتظــارات زي ــن مســتبد از فرزن والدي
ــت، ارزش  ــرای اطاع ــان ب ــت. آن ــم« اس ــن می گوي ــون م ــان »چ ــق آن ــد. منط ــان نمی كنن ــود را بی خ

ــد.  ــواده می دانن ــم در خان ــک ارزش مه ــد و آن را ي ــادی قايلن زي

ــد،  ــان در نظــر دارن ــراي آن ــه ب ــی ك ــورد برنامه هاي ــدان خــود در م ــا فرزن ــر ب ــن كمت ــن والدي اي
ــه شــدت كــم اســت.  ــا ب ــن خانواده ه ــدان در اي ــه فرزن ــه ب ــراز محبــت و عالق ــد. اب مشــورت می كنن
والديــن مســتبد بــه نیازهــاي فرزنــدان خــود توجــه چندانــي ندارنــد. آنــان فرزنــدان خــود را موجوداتــي 
ــه  ــتقلي ب ــان های مس ــوان انس ــه عن ــود را ب ــدان خ ــان فرزن ــي آن ــد. يعن ــن نمی دانن ــتقل از والدي مس

ــر اســت. ــي ناپذي ــه جداي ــد ك ــود می دانن ــي از خ ــدان را جزئ ــه فرزن ــند. بلک رســمیت نمی شناس

ــع و  ــن، متوق ــت. والدي ــن اس ــدان خش ــاي فرزن ــا خطاه ــتبد ب ــای مس ــورد خانواده ه ــبک برخ س
انتقادگــر هســتند و از اســتانداردهای مطلــق بــرای ارزيابــی فرزنــد اســتفاده می كننــد. اگــر چــه ظاهــراً 
بــه نظــر می رســد فرزنــدان خانواده هــای مســتبد، در نظــم، انضبــاط و يــا تحصیــل تــا حــدودي موفــق 
هســتند ولــي ايــن ظاهــر قضیــه اســت. ايــن فرزنــدان در دوران رشــد و در بزرگ ســالی بــا مشــکالت 

ــود.  ــده می ش ــاد دي ــا زي ــن خانواده ه ــدان اي ــوند. افســردگی در فرزن ــه رو می ش ــددي روب متع

ايـن والديـن قوانیـن را بـه طـور انعطـاف ناپذيـری تحمیـل می كننـد. از نظـر تربیتـی خشـن و تنبیه 
كننـده هسـتند. بـا رفتار بد مقابلـه می كنند و كـودک بدرفتار را تنبیـه می كنند. ابراز محبـت و صمیمیت 
آن هـا نسـبت بـه كودكان در سـطح پايین اسـت. آن ها امیـال كـودكان را در نظر نمی گیرند و عقايدشـان 
را جويـا نمی شـوند. كـودكان دارای چنیـن والديـن ثبـات روحـی و فکـری ندارنـد و خويشـتن را بدبخت 

می پندارنـد. آن هـا زود ناراحـت می شـوند و در برابـر فشـارهای روانی آسـیب پذيرند.

والديـن مسـتبد از نظـر درخواسـت كـردن و دسـتور دادن در سـطح بااليی هسـتند اما پاسـخ دهنده 
نیسـتند. آن هـا قـدرت مـدار و واضـع قانون هسـتند و انتظار دارند دسـتورات شـان بـدون توضیح دادن 

اطاعـت شـود. همچنیـن آن هـا محیط هـای سـاختار يافته بـا قواعد واضـح فراهـم نمی كنند.

پيامدهای سبک فرزند پروری مستبدانه در فرزندان:   مهارت های اجتماعی ضعیف و به همین دلیل انزوا و گوشه گیری . عزت نفس ضعیف . مشکالت رفتاری .

1 authoritarian
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 واكنش ضعیف در مقابل ناكامی ها )در دختران تسلیم و در پسران، خصومت بیشتر ديده می شود(. . وابستگی به والدين . فقدان كنجکاوی . اضطراب باال . ضعف در تصمیم گیری . ضعف در هدف گزينی .

سبک فرزند پروری سهل گيرانه1 

ــاد  ــا آســان گیــر، انتظــار و توقــع از فرزنــدان كــم و توجــه و محبــت زي در خانواده هــای ســهل ي
ــد  ــان معتقدن ــد. آن ــدان ندارن ــراي فرزن ــون خانوادگــي ب اســت. خانواده هــای آســان گیــر قواعــد و قان
كــه همــه امکانــات زندگــي بايــد در خدمــت فرزنــدان باشــد تــا آنــان احســاس نارضايتــي نکننــد و 
ــه ای از  ــا وظیف ــع مســئولیت ي ــا توق ــه انتظــاري ي ــر گون ــان، ه ــد. از نظــر آن ــي تحمــل نکنن محرومیت
ــن  ــه همی ــود و ب ــدان می ش ــي فرزن ــج و ناراحت ــث رن ــه باع ــت ك ــتباه اس ــک اش ــتن ي ــدان داش فرزن

ــد. ــه می گذارن ــي برنام ــي مســئولیت و ب ــدازه آزاد، ب ــش از ان ــان را بی ــل، آن دلی

ايــن والديــن بســیار پذيرنــده، مهربــان بــا فرزنــدان هســتند و بــه نیازهــا و آرزوهــاي آنــان بیــش 
از انــدازه توجــه دارنــد. ايــن والديــن، نحــوه ســازگار شــدن بــا شــرايط زندگــي را بــه فرزنــدان خــود 
ــد و ايــن كــه در موقعیت هــای مختلــف چــه رفتارهــاي مناســبي از خــود نشــان دهنــد. در  نمی آموزن
ــه منبعــی  ــه آرزوهايشــان اســت و ن ــدان ب ــرای رســیدن فرزن ــی، والديــن، منبعــی ب چنیــن خانواده هاي

ــد. ــر رفتارهــای فرزن ــرای شــکل دهــی و تغیی ــی ب ــه عامل ــا و ن ــرای ايده آل هــا و آرمان ه ب

ــب و  ــگار هســتند. نظــم و ترتی ــی ســهل ان ــای اجتماع ــوزش رفتاره ــه آم ــن نســبت ب ــن والدي اي
قانــون كلــی در ايــن نــوع خانــواده حاكــم اســت و پايبنــدی اعضــا بــه قوانیــن و آداب و رســوم اجتماعــی 
ــن  ــدان در چنی ــد. فرزن ــام ده ــد انج ــد می توان ــه بخواه ــر كاری ك ــس ه ــر ك ــت. ه ــم اس ــیار ك بس
خانواده هايــی دارای اســتقالل فکــری و عملــی هســتند و بــه ســبب هــرج و مــرج، نوعــی تزلــزل روحــی 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــا ب ــه خانواده ه ــن گون در اي

ايـن تزلـزل باعـث بـی بنـد و باری كودكان شـده و سـبب می شـود آنان نسـبت به زندگی احسـاس 
مسـئولیت نکننـد. همچنیـن از ويژگی هـای فرزنـدان رشـد يافتـه در چنیـن خانواده هايـی می تـوان گفـت 
آن هـا در مقابل بزرگ سـاالن مقـاوم و لجوجند. آن ها دارای اتکای به نفس پايینی هسـتند، زود خشـمگین 
و زود خوشـحال می شـوند، تکانشـی و پرخاشـگرند و در مقابله با فشـارهای روانی دچار مشـکل می شـوند.

1 permissive
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در بعضــي از خانواده هــا، والديــن ســعي می كننــد هیــچ انتظــاري از فرزنــد خــود نداشــته باشــند و 
ــد بچگــي  ــد »بچه هــا باي ــد. ايــن خانواده هــا معتقدن ــان را كامــاًل در زندگــي راحــت و آزاد به گذارن آن
كننــد« و »جوان هــا بايــد جوانــي كننــد« و منظــور آنــان ايــن اســت كــه مســئولیت و وظیفــه ای نداشــته 
ــا آن جــا كــه ممکــن  ــد ت ــد و ســعي می كنن ــزرگ می كنن ــه ب ــدان خــود را در پنب ــان فرزن باشــند. آن

اســت بــراي فرزنــدان خــود هیــچ انتظــار، توقــع، وظیفــه يــا مســئولیتي تعییــن نکننــد.

 نکتــه مهــم ايــن اســت كــه فرزنــدي كــه در خانــواده، هیــچ مســئولیت، وظیفــه و انتظــاري از او 
نداشــته اند چگونــه در آينــده می توانــد وارد جامعــه شــود و بــه انتظــارات جامعــه و ديگــران از خــود 
ــه  ــي مســئولیتي نســبت ب ــه حــال مســئولیتي احســاس نکــرده و حت ــا ب ــردي كــه ت جــواب دهــد؟ ف
ــد از خــود مراقبــت صحیحــي داشــته  ــده می توان خــودش هــم احســاس نکــرده اســت چطــور در آين

باشــد؟

تجــارب و تحقیقــات نشــان داده اســت بــا ورود ايــن افــراد بــه جامعــه، قــادر بــه انجــام وظايــف 
ــه جــاي  ــر اســت ب ــس بهت ــي شــديد می شــوند. پ ــود و دچــار ســرخوردگي و ناكام ــد ب خــود نخواهن
آن كــه ايــن افــراد در بزرگ ســالی يــا در جوانــي و نوجوانــي دچــار ســرخوردگي شــوند، از ابتــدا، بــه 
آنــان يــاد داده شــود كــه آن هــا وظايــف و مســئولیت هايی نســبت بــه خــود، ديگــران و جامعــه دارنــد 
ــدان شــان در زندگــي  ــر، باعــث می شــوند فرزن ــن آســان گی ــد. والدي ــا را انجــام دهن ــد آن ه كــه باي

ــه رو شــوند. ــا شکســت و ناكامــي روب ــًا ب بزرگ ســالی مرتب

تحمــل فرزنــدان خانواده هــای آســان گیــر، بســیار كــم اســت و ســريع بــه موقعیت هــای زندگــي، 
ــا، بیشــتر  ــن خانواده ه ــدان اي ــل، فرزن ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد و نادرســت نشــان می دهن ــاي تن برخورده
احتمــال دارد كــه دچــار بــزه كاری، رفتارهــاي ضــد اجتماعــی و مصــرف مــواد شــوند. فرزنــدان ايــن 

خانواده هــا بیشــتر احتمــال دارد كــه دچــار اختــالل ســلوک1 يــا رفتارهــای ضــد اجتماعــی2 شــوند.

والديــن بــی توجه،هــم كــم توقــع و هــم طــرد كننــده هســتند. فرزنــدان آن هــا يعنــی كودكانــی كــه 
محبــت يــا پذيــرش ناچیــزی از جانــب والديــن خــود تجربــه كــرده انــد، همزمــان نیــز انضبــاط كــم يــا 
نظــارت ناهماهنــگ والديــن در مــورد آن هــا اعمــال شــده اســت، آنــان در ســال های بعــدی مشــکالت 
ســازگاری نشــان می دهنــد؛ بــه ويــژه زمانــی كــه تنبیــه بدنــی روی آن هــا اعمــال شــده باشــد. وقتــی 
ــرای  ــتفاده از خشــونت، روش مناســبی ب ــه اس ــد ك ــد، می آموزن ــه می كنن ــی تجرب ــه بدن ــودكان تنبی ك
ــل  ــرای ح ــی ب ــن روش ــد از چنی ــدا می كنن ــل پی ــه تماي ــت. در نتیج ــات اس ــری و اختالف ــل درگی ح
درگیــری و اختالفــات اســتفاده كننــد. از همیــن رو كودكانــی كــه تنبیــه جــدی شــده اند در خطــر ابتــال 

بــه مشــکالت رفتــاری قــرار دارنــد و بــه آزار و اذيــت ديگــران می پردازنــد.

دلیــل آســیب پذيــری فرزنــدان خانواده هــای ســهل گیــر آن اســت كــه بــه دلیــل مراقبــت بیــش 
از حــد، رشــد اجتماعــی و هیجانــی فرزنــدان بــه شــدت لطمــه ديــده اســت. از آن جايــی كــه قواعــد و 

1 conduct disorder
2	 antisocial
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قوانیــن يــا وجــود ندارنــد يــا بــه درســتی اجــرا نمی شــوند، فرزنــدان، والديــن خــود را مقتــدر و توانــا 
ــس  ــزت نف ــد و ع ــی دارن ــی خوب ــای ارتباط ــا، مهارت ه ــن خانواده ه ــدان اي ــه، فرزن ــد. اگرچ نمی بینن

 به شدت مستعد مصرف موادند . مشکالت رفتاری و پرخاشگری زيادی دارند . موفقیت های تحصیلی اندكی دارند . در فهم پیامدهای رفتارهای خود ضعیف هستند . ديگران را دست كاری1 می كنند . تکانشی و ناپخته اند .خوبــی دارنــد، ولــی از مشــکالت زيــر بــه شــدت رنــج می برنــد:

سبک فرزند پروری غافل2 

ــراي  ــان ب ــد. آن ــان ندارن ــه كار آن ــوده و كاری ب ــدان جــدا ب ــل، از فرزن ــای غاف ــن خانواده ه والدي
ــه،  ــن، توج ــد. همچنی ــرده ان ــن نک ــي تعیی ــئولیت خاص ــع و مس ــار، توق ــه، انتظ ــود، برنام ــدان خ فرزن
ــن  ــن در اي ــد. والدي ــان نمی دهن ــود نش ــدان خ ــه فرزن ــز ب ــي نی ــه خاص ــت و عاطف ــت، صمیمی محب
خانواده هــا، فقــط نیازهــاي اولیــه فرزنــدان خــود را تأمیــن می كننــد از جملــه غــذا، پوشــاک، تحصیــل 
و... ولــي در ســاير مــوارد عاطفــي، روانــي و پشــتیباني زندگــي، كاري بــه فرزنــدان خــود ندارنــد. بــراي 
ــرت و ...  ــي و معاش ــط اجتماع ــح، رواب ــل كار، تفري ــان مث ــر زندگی ش ــمت های ديگ ــن، قس ــن والدي اي
مهــم تــر از فرزنــدان اســت. خانــواده غافــل، نظارتــي بــر رفتــار فرزنــدان خــود نــدارد. باالتريــن آمــار 

ــل اســت.  ــای غاف ــه خانواده ه ــوط ب ــواد مرب ــه مصــرف م ــاری از جمل ــه مشــکالت رفت ــوط ب مرب

مشکالت اساسی كه در فرزندان اين خانواده ها مشاهده می شود عبارت اند از:  عدم پیروی و اطاعت از استانداردها . پرخاشگری . ضعف مهارت های هیجانی، شناختی و اجتماعی . ضعف يا فقدان دلبستگی ايمن . طرد .

1	 manipulative
2	 disengaged/	neglectful
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 همراه شدن و پیوستن به گروه ها و باندهای ضد اجتماعی. . رفتارهای ضد اجتماعی . نافرمانی .

 والديني كه مشاغل يا موقعیت های مهم و پرمشغله ای دارند . مشکالت مالي و اقتصادي . طالق والدين . بیماری ها و اختالالت مختلف جسمي و رواني از جمله اعتیاد يکي از اعضاي خانواده به خصوص والدين . نبود يکي از والدين در منزل به علت مأموريت، زنداني شدن، شغل و ... . فوت يکي از والدين يا يکي از اعضاي خانواده .  مشکالت عاطفي بین زن و شوهر . مشکالت خانوادگي .در بسیاري از موارد زير، احتمال اين كه خانواده نسبت به فرزندان خود غفلت و بي توجهي كند زياد است: 

ــاي  ــه نیازه ــواده ای ب ــر خان ــد. اگ ــن كن ــود را تأمی ــدان خ ــاي فرزن ــد نیازه ــه دارن ــن وظیف والدي
فرزنــدان خــود توجــه نکنــد، بــه رشــد روانــي آن هــا و حتــي رشــد جســمي آن هــا بــه شــدت صدمــه 
ــا خواســته ها متفــاوت اســت. مثــاًل تهیــه غــذاي ســالم  خواهــد زد. نکتــه مهــم آن اســت كــه نیــاز ب
يکــي از نیازهــاي اساســي فرزنــدان اســت. همیــن طــور، محبــت كــردن و احتــرام گذاشــتن بــه آنــان، 
ايجــاد محیــط آرام خانوادگــي كــه بــدون تنــش و درگیــري باشــد و ... اگــر خانــواده ای بــه نیازهــاي 
فرزنــدان خــود چــه در زمینــه جســمي، چــه روانــي، چــه پزشــکي و يــا تحصیلــي بــي تفــاوت باشــد، در 
حــق فرزنــد خــود غفلــت كــرده اســت كــه نوعــي خیانــت بــه فرزنــد محســوب می شــود. غفلــت از 

ــان محســوب می شــود. ــودكان و نوجوان ــاري و آزار ك ــواع بدرفت ــدان يکــي از ان فرزن

سبک فرزند پروری قاطعانه1 

بهتريــن ســبک فرزنــد پــروری، ســبک قاطــع اســت. در ايــن خانواده هــا، والديــن هــم از فرزنــدان 
ــه  ــي ك ــد. انتظارات ــان می دهن ــت نش ــه و محب ــا توج ــه آن ه ــبت ب ــم نس ــد و ه ــي دارن ــود انتظارات خ
ــان انتظــارات  ــان اســت. آن ــا ســن آن ــي و متناســب ب ــد، منطق ــدان خــود دارن ــن قاطــع از فرزن والدي
خــود را از فرزنــدان بــا آنــان در میــان می گذارنــد و در ايــن زمینــه بــا آنــان گفــت و گــو می كننــد. 

1	 authoritative
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ــای  ــد. در خانواده ه ــرح می كنن ــي مط ــد خانوادگ ــراي قواع ــني ب ــق روش ــل و منط ــع، دلی ــن قاط والدي
قاطــع، قواعــد و قانون هــای خانوادگــي روشــني بــراي فرزنــدان وجــود دارد. خانــواده قاطــع، فعاالنــه بــه 
راهنمايــي و هدايــت فرزنــدان می پــردازد. خانــواده قاطــع، بــر فعالیت هــای فرزنــد خــود نظــارت دارد. 
ايــن والديــن از حمايــت بــه جــای انتقــاد و از تشــويق بــه جــای تنبیــه اســتفاده می كننــد. ايــن والديــن 
ــدان خــود را تشــويق  ــان فرزن ــد و اســتقالل را تشــويق می كننــد. آن ــر رقابــت ندارن ــی ب تاكیــد چندان
ــي  ــل منطق ــود، دالي ــای خ ــراي تصمیم ه ــد و ب ــري كنن ــم گی ــود تصمی ــي خ ــه در زندگ ــد ك می كنن
ــا مشــکالت زندگــی  ــا بــه چالــش و مبــارزه ب ــان، فرزنــد خــود را تشــويق می كننــد ت بیــان كننــد. آن
ــال  ــن ح ــع در عی ــای قاط ــن خانواده ه ــد. والدي ــت می كنن ــده وی حماي ــتقالل فزاين ــردازد و از اس به پ
كــه فرزنــدان خــود را بــه اســتقالل تشــويق می كننــد بــراي آنــان حــد و مرزهايــي را تعییــن می كننــد. 
ايــن ســبک والدگــری، همــراه بــا محبــت از يــک انضبــاط اســتوار، ثابــت، مناســب و قاطعانــه ای اســتفاده 
ــالم ترين  ــازگارترين و س ــل، س ــن دلی ــه همی ــود. ب ــدان می ش ــی در فرزن ــث پختگ ــه باع ــد ك می كن

ــد.   ــرون می آين ــا بی ــن خانواده ه ــدان از اي فرزن

ــا  ــا آن ه ــد و ب ــت می كنن ــود محب ــدان خ ــه فرزن ــم ب ــدر، ه ــوي و مقت ــد، ق ــای توانمن خانواده ه
ــد. در ايــن  ــه جــا و متناســبي دارن ــدان خــود انتظــارات ب ــه برخــورد می كننــد و هــم از فرزن محترمان
ــان  ــفاف و واضــح بی ــی روشــن، ش ــه صورت ــا را ب ــه آن ه ــد ك ــي دارن ــدان انتظارات ــا، از فرزن خانواده ه
ــا  ــد كــه چــه انتظــاري از او مــی رود و مســئولیت های آن ه ــه درســتي بدان ــا فرزندشــان ب ــد ت می كنن
در زندگــي چیســت. متخصصــان تعلیــم و تربیــت، ســبک فرزنــد پــروری قاطعانــه را بــه عنــوان بهتريــن 

ــد. ــه می كنن ــروری توصی ــد پ ــبک فرزن س

والديــن مقتــدر انعطــاف پذيــر و مطالبــه كننــده هســتند. آن هــا بــر روی فرزنــدان شــان كنتــرل 
ــته آن  ــور پیوس ــه ط ــتند. ب ــز هس ــده نی ــخ دهن ــده و پاس ــال پذيرن ــن ح ــا در عی ــد ام ــال می كنن اعم
ــح  ــا را توضی ــن و محدوديت ه ــن قوانی ــق اي ــل و منط ــن دلی ــا همچنی ــد. آن ه ــرا می كنن ــن را اج قوانی
می دهنــد. نســبت بــه نیازهــا و ديدگاه هــای كــودكان شــان پذيرنــده هســتند و مواقعــی كــه آن هــا در 
حــال توصیــه بــه فرزنــدان هســتند احتــرام فرزنــدان شــان را نیــز رعايــت می كننــد )زيگلمــن،1999(. 
والدينــی كــه از ســبک قاطــع منطقــی اســتفاده می كننــد بــه فرزنــدان خــود می آموزنــد كــه درگیــری 
و اختــالف نظــر بــا در نظــر گرفتــن نقطــه نظــر فــرد ديگــر و در چارچــوب گفتگــو، بــه طــور موثــر حــل 
خواهــد شــد. آن هــا متناســب بــا ســن فرزنــدان شــان بــه آن هــا مســئولیت می دهنــد و بــرای رســیدن 
ــتقل،  ــن و مس ــت مطمئ ــک فردي ــه ي ــتیابی ب ــرای دس ــدی الزم ب ــطح رش ــر س ــه حداكث ــدان ب فرزن

ــد. ــم می آورن ــاختار الزم را فراه س

ــی  ــد. قاطــع هســتند ول ــودكان وضــع می كنن ــای ك ــرای رفتاره ــررات واضحــی ب ــن مق ــن والدي اي
ســخت گیــر و تحمیــل كننــده نیســتند. روش هــای انضباطــی شــان حمايتــی اســت نــه تنبیهــی. آن هــا 

ــد،1991(. ــد )بامرين ــود كنن ــراز وج ــان اب ــودكان ش ــد ك می خواهن
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پيامدهای سبک فرزند پروری قاطعانه

خصوصیات زير در فرزندان خانواده های قاطع فراوان ديده می شود:  فهم و درک باال از ارزش ها، اخالقیات و اهداف زندگی.  . قدرت قضاوت خوب . شايستگی ها و توانمندی های قوی روانی و اجتماعی . پیشرفت های تحصیلی باال . روحیه چالش با مشکالت . استقالل . ارزش زياد قائل شدن برای همکاری و مسئولیت اجتماعی . توانايی سنجیدن پیامدهای رفتارهای خود . توانايی استدالل قوی در مورد اعمال و رفتارها . انعطاف پذيری در مورد كلیشه های جنسیتی . مهارت های قوی اجتماعی . تنظیم هیجانی . اتکا به نفس . شاد .

همان طور كه ديده شد، سبک های فرزند پروري بر اساس دو موضوع مهم زير تفکیک می شوند:

 پاسخگو بودن به نیازهاي عاطفي و به ويژه محبت و گرمي. 1

 تعیین قواعد و قوانین خانوادگي، انتظارات و توقعاتي كه از فرزندان خود دارند.. 2

ــي و  ــای اجتماع ــتقل، داراي مهارت ه ــي مس ــت فرزندان ــه تربی ــه ب ــواده ك ــوع خان ــالم ترين ن س
ــت  ــي تربی ــم و اساس ــد مه ــر دو بع ــه داراي ه ــت ك ــع اس ــواده قاط ــردازد، خان ــس می پ ــزت نف ع
فرزنــدان اســت. يعنــي از يــک ســو، وجــود انتظــارات و توقعــات روشــن از فرزنــدان و از ســوي ديگــر، 
ابــراز محبــت، گرمــي و صمیمیــت بــا فرزنــدان. چنیــن خانــواده ای داراي هــر دو بعــد اساســي پرورشــي 

ــردازد. ــدان می پ ــه رشــد و ســالمت اساســي فرزن ــًا ب ــه نهايت اســت ك
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در مورد سبک های فرزند پروری بايد به نکات زير توجه شود: ــی از  . ــرار داد. بعض ــدا ق ــروری ج ــد پ ــبک های فرزن ــی از س ــن را در يک ــه والدي ــوان كلی  نمی ت
ــد. ــان می دهن ــبک را نش ــک س ــش از ي ــای بی ــن، ويژگی ه والدي  گاهــی اوقــات، بعضــی از والديــن در طــی زمــان و در مراحــل مختلــف رشــد فرزنــدان خــود، از  .

يــک ســبک بــه ســبک ديگــر تغییــر مــی كننــد.  اكثــر مــردم، ســبک فرزنــد پــروری را از والديــن خــود می آموزنــد: بعضــی ســبک فرزنــد پــروری  . مزاج فرزند و والد، هر دو بر سبک فرزند پروری اثر می گذارد. .
والديــن خــود را می پذيرنــد و عــده ای ديگــر آن را رد می كننــد.

رابطه بين سبک های فرزند پروری و مصرف مواد

همــان طــور كــه قبــاًل مطــرح شــد، خانــواده يکــی از مهم تريــن عوامــل محافظــت كننــده از اعتیــاد 
ــه  ــروری، ب ــد پ ــد فرزن ــواد شــناخته می شــود. ســبک های ناكارآم ــا مصــرف م ــط ب ــالالت مرتب و اخت
دلیــل تاكیــد افراطــی بــر روی يکــی از عوامــل محبــت يــا انضبــاط يــا بــی توجهــی بــه هــر يــک از 
ــان تحقیقــات نشــان  ــن می ــد. در اي ــن نهــاد محافظــت كننــده می كاهن ــی و قــدرت اي مــوارد، از تواناي
ــا مصــرف مــواد دارد و از ســوی  داده اســت كــه ســبک فرزنــد پــروری غافــل، بیشــترين رابطــه را ب

ــا مصــرف مــواد نشــان می دهــد.  ــه كمتريــن همبســتگی را ب ــد پــروری قاطعان ديگــر، ســبک فرزن

ــا  در ايــن قســمت رابطــه هــر يــک از ســبک های فرزنــد پــروری غافــل، مســتبد و ســهل گیــر ب
ــه اختصــار مطــرح می شــود. ــواد ب مصــرف م

سبک فرزند پروری غافل و مصرف مواد

ــی  ــه داليــل متفاوت ــا ب ــده می شــود. بن بیشــترين میــزان مصــرف مــواد در خانواده هــای غافــل دي
ــه مصــرف مــواد در خانواده هــای  ــه می شــود، میــزان مشــکالت رفتــاری از جمل كــه در ايــن جــا ارائ

ــد: ــش می ياب ــل افزاي غاف

1. نبــود پيونــد هيجانــی بــا والديــن: همــان طــور كــه در فصــل 3 اشــاره شــد، وجــود پیوندهــای 
ــا والديــن، يکــی از عوامــل محافظــت كننــده بــه شــمار می آيــد. از آن جايــی كــه در  عاطفــی قــوی ب
ــی  ــی و روان ــای عاطف ــدارد، نیازه ــود ن ــدی وج ــن پیون ــدان چنی ــن و فرزن ــن والدي ــا، بی ــن خانواده ه اي
فرزنــدان تأمیــن نمی شــود و در نتیجــه زمینــه مناســبی بــرای آســیب های روانــی و اجتماعــی، از جملــه 

ــا می شــود. ــواد مهی مصــرف م
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ــه  ــی ك ــدان: از آن جاي ــر فرزن ــن ب ــوی والدي ــم از س ــاری منظ ــرل رفت ــارت و كنت ــود نظ 2.  نب
ــه  ــت ك ــلم اس ــت، مس ــدان اس ــت از فرزن ــا، غفل ــن خانواده ه ــن در اي ــی والدي ــاری اساس ــوی رفت الگ
ــه حــال خــود رهــا  ــدان ب ــان صــورت نمی گیــرد. در چنیــن وضعیتــی، فرزن ــر رفتارهــای آن نظارتــی ب
ــی و  ــای انحراف ــه رفتاره ــبت ب ــری نس ــیب پذي ــی، آس ــه در دوره نوجوان ــی ك ــتند و از آن جاي هس
ــن  ــروه ديگــری در معــرض اي ــر گ ــا بیشــتر از ه ــن خانواده ه ــدان اي مشــکل زا بیشــتر می شــود، فرزن

ــد.  ــرار می گیرن ــیب ها ق ــوع از آس ن

3.  ضعـف در درونـی سـازی ارزش هـا و آرمان هـای والديـن و اجتماعی شـدن1 : بـه دلیل ضعف 
پیونـد عاطفـی بـا والديـن، مسـلم اسـت كـه ارزش هـا و آرمان هايی كه معمـوالً والديـن با فرزنـدان خود 
در میـان می گذارنـد در ايـن خانواده هـا مطـرح نمی شـود. از سـوی ديگـر، بـه دلیـل فقـدان نظـارت 
بـر رفتارهـای فرزنـدان، رفتارهـای مشـکل دار آنـان در حوزه هـای اجتماعـی نـه شناسـايی و نـه اصالح 

می شـود كـه خـود زمینـه مناسـبی را بـرای رفتارهـای مشـکل آفريـن و پرخطـر آمـاده می كند.

4.  بدرفتـاری و آزار فرزنـدان: بـی توجهـی نسـبت بـه نیازهـای روانـی و اجتماعـی فرزنـدان، يکی 
از انـواع بدرفتـاری و آزار كـودكان و نوجوانـان محسـوب می شـود. غفلـت از فرزنـدان، ويژگـی اساسـی 
سـبک فرزنـد پـروری غافـل اسـت. همچنیـن، پژوهش هـای مختلـف نشـان داده انـد، بیـن بدرفتـاری و 
آزار فرزنـدان بـا مصـرف مـواد رابطـه معنـی داری و جـود دارد. به همین دلیل، بسـیار طبیعی اسـت كه 
مصـرف مـواد در فرزنـدان ايـن خانواده هـا افزايش يابد. تأمین نشـدن نیازهـای روانی فرزنـدان، منجر به 
ناپختگی هـای روانـی، نافرمانـی، عـدم پیـروی از قوانیـن و مقررات و بـه خصوص رفتارهای ضـد اجتماعی 
و پیوسـتن بـه گروه هـای ضـد اجتماعـی می شـود كـه كلیـه مـوارد از جملـه عوامـل خطـر مصـرف مواد 
می باشـند. بـه عبـارت ديگـر، در ايـن گـروه از كـودكان و نوجوانـان، به دلیـل غفلت، تجمـع عوامل خطر 

صـورت می گیـرد كـه نهايتًا بـه مصـرف مـواد می انجامد. 

بــا توجــه بــه ايــن كــه غفلــت از فرزنــدان در موقعیت هــای خانوادگــی ويــژه ای صــورت می گیــرد، 
ــد  ــد مانن ــرح ش ــل مط ــمت های قب ــه در قس ــواردی ك ــه م ــاص از )جمل ــای خ ــه جمعیت ه ــه ب توج
فرزنــدان بیمــاران، زندانیــان، آســیب ديــدگان، افــراد درگیــر مشــاغل ســنگین و ...( از اهمیــت ويــژه ای 

برخــوردار اســت. در ايــن میــان، مداخــالت پیشــگیرانه اختصاصــی2 اهمیــت ويــژه ای دارنــد.

سبک فرزند پروری سهل گيرانه و مصرف مواد

فرزنـدان خانواده هـای سـهل گیـر نیـز به شـدت در معـرض خطر مصـرف مـواد هسـتند. تحقیقات 
بسـیار زيـادی آسـیب پذيـری فرزنـدان ايـن خانواده هـا را تايیـد كـرده اسـت. از عواملـی كـه منجـر به 

چنیـن آسـیب پذيـری در فرزنـدان ايـن خانواده هـا می شـود می تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كرد:

1	 socialization
2	 selective	prevention
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1.  محافظــت بيــش از حــد والديــن و نبــود فرصــت بــرای رشــد توانايی هــای روانــی و اجتماعــی: 
توانايی هــای روانــی اجتماعــی فرزنــدان ايــن خانواده هــا بــه شــدت ضعیــف اســت و چنیــن شــرايطی، 
ــی،  ــای ارتباط ــف مهارت ه ــن، ضع ــد. همچنی ــی می كاه ــای زندگ ــا موقعیت ه ــان ب ــه آن ــوان مقابل از ت
ناپختگی هــای رفتارهــای آنــان، رفتارهــای تکانشــی و مــواردی از ايــن قبیــل، هــر يــک بــه تنهايــی نیــز 

خطــر مصــرف مــواد در ايــن عــده را افزايــش می دهــد.  

ــان  ــخصی: هم ــی ش ــرر در زندگ ــت های مک ــا و شکس ــی، ناكامی ه ــت تحصيل ــدم موفقي 2.  ع
ــران  ــان ديگ ــرای مشــکالت فرزندش ــًا ب ــن، مرتب ــه والدي ــی ك ــه شــد، از آن جاي ــاًل گفت ــه قب ــور ك ط
ــه  ــی را تجرب ــای زندگ ــان مناســب، ناكامی ه ــدان در زم ــن فرزن ــد، اي ــوم و مقصــر دانســته ان را محک
نکرده انــد و بــرای آن آمــاده نمی باشــند. زمانــی كــه در دوران نوجوانــی و جوانــی قــرار مــي گیرنــد، بــه 
دنبــال افزايــش تعامــالت اجتماعــی مــي باشــند، بــر ايــن اســاس از محیــط خانــواده بیــرون می آينــد، 
ــن  ــاده نیســتند و چنی ــرای آن آم ــه ب ــد ك ــه می كنن ــی را تجرب ــا و ناكامی هاي شکســت ها، محدوديت ه
وضعیتــی مشــکالت هیجانــی متعــددی را ايجــاد می كنــد كــه بــرای مقابلــه بــا آن، از توانايــي مناســب 
برخــوردار نبــوده و احتمــال مصــرف مــواد بــه عنــوان روشــی بــرای تنظیــم هیجانــی افزايــش می يابــد. 
ــا و  ــارها، ناكامی ه ــر فش ــه ب ــت ك ــترس هايی اس ــه اس ــز از جمل ــی نی ــت های تحصیل ــن، شکس همچنی

ــود.  ــزوده می ش ــان اف ــر آن ــترس های ديگ اس

3.  نبـود نظـارت، محدوديـت و هدايـت: نبـود نظـارت، محدوديـت و ضعـف والديـن در هدايـت 
فرزنـدان، احتمـال انجـام رفتارهـای پرخطر را در آنـان افزايش می دهد. عـالوه بر اين، ضعـف والدين در 
اعمـال انضبـاط پايـدار، اسـتوار و ثابـت نیـز از قدرت آنـان در هدايت فرزندان شـان می كاهـد. در چنین 
شـرايطی، والديـن ناتـوان از اعمـال اقتـدار و هدايـت فرزنـدان خـود بـه روش های سـالم می باشـند و به 

همیـن دلیـل، بـر میـزان عوامل خطـر در اطـراف اين فرزنـدان افزوده می شـود. 

بــرای ايــن عــده از والديــن، بــه شــدت ضــروری اســت كــه مهارت هــای فرزنــد پــروری1 آمــوزش 
داده شــود. همچنیــن، ضــروری اســت باورهــای اشــتباه آنــان در زمینــه پــرورش فرزنــدان )چــون بچــه 
ــا فرزنــدان  ــا اِعمــال قاطعیــت، انضبــاط و جديــت ب ــان جــدی برخــورد شــود، ي ــا آن هســتند نبايــد ب
نوعــی پرخاشــگری اســت، فرزنــدان مســئولیتی نبايــد داشــته باشــند، فرزنــدان تــا زمانــی كــه در منــزل 

والديــن هســتند بايــد آســوده و راحــت و بــدون هیــچ مســئولیتی باشــند و ...( اصــالح شــود. 

سبک فرزند پروری مستبدانه و مصرف مواد

بـا آن كـه ظاهـراً بـه نظـر می رسـد فرزنـدان خانواده هـای مسـتبد، بـه دلیـل كنتـرل و محدوديـت 
شـديدی كـه والديـن بـر آنـان اِعمـال می كننـد كمتر در خطـر مصرف مـواد هسـتند ولی چنین نیسـت. 
مهم تريـن عواملـی كـه زمینـه مصرف مـواد در فرزندان ايـن خانواده هـا را مهیـا می كنند، از ايـن قرارند:

1 parent skills training
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1.  اختــالالت افســردگی: میــزان ابتــالی بــه افســردگی در فرزنــدان خانواده هــای مســتبد باالســت. 
ايــن در حالــی اســت كــه افســردگی، خــود يکــی از عوامــل خطــر مصــرف، ســوء مصــرف و وابســتگی 
بــه مــواد اســت. ناتوانــی در مقابلــه بــا افســردگی و گاهــی خوددرمانــی1 افســردگی از داليلــی اســت كــه 
ــه ســوی مــواد كشــیده شــوند. از ســوی ديگــر، اختــالالت  ــن خانواده هــا ب ــدان اي ممکــن اســت فرزن
افســردگی، خــود منجــر بــه مشــکالت، آســیب ها و اســترس های بی شــماری ديگــری نیــز در زندگــی 
می شــوند از جملــه: شکســت های تحصیلــی، شــغلی، اجتماعــی، ارتباطــی و خانوادگــی. افزايــش میــزان 
اســترس های زندگــی، نیــز بــه نوبــه خــود بــر احتمــال روی آوردن بــه مــواد می افزايــد. نکتــه مهم تــر 
آن كــه تحقیقــات نشــان داده انــد والديــن افســرده، بیشــتر از ســبک فرزنــد پــروری غافــل و مســتبد 

ــد.  ــتفاده می كنن اس

ــدان  ــه فرزن ــی ك ــت: از آن جاي ــی و هداي ــرل، راهنماي ــرای كنت ــن ب ــه والدي ــتگی ب 2.  وابس
خانواده هــای مســتبد بــه شــدت تحــت كنتــرل و هدايــت والديــن خــود هســتند، مهارت هــای زندگــی 
مســتقالنه كــه پايه هــای پختگــی فــرد را تشــکیل می دهنــد در وی شــکل نمی گیــرد از جملــه: 
تصمیم گیــری، برنامــه ريــزی، هــدف گزينــی، شــناخت خــود و مــواردی از ايــن قبیــل. چنیــن وضعیتــی، 
فــرد را در شــرايطی قــرار می دهــد كــه قــادر بــه مقابلــه صحیــح بــا اســترس های زندگــی نباشــد. بــه 
ــر زندگــی روی می دهــد  ــا اســترس های هنجــار زندگــی و مراحــل تغیی ــا ي ــژه آن چــه در بحران ه وي
ماننــد زمانــی كــه فرزنــدی در دانشــگاه شــهر ديگــری پذيرفتــه شــده اســت و بايــد بــرای اولیــن بــار 
ــال  ــرايطی، احتم ــن ش ــه در چنی ــت ك ــلم اس ــتد. مس ــود بايس ــای خ ــود و روی پ ــدا ش ــواده ج از خان
افســردگی و ســاير اختــالالت روانــی افزايــش می يابنــد كــه بــه صــورت غیــر مســتقیم می توانــد بــه 

مصــرف مــواد بیانجامــد. 

سبک فرزند پروری قاطعانه به عنوان سالم ترين سبک فرزند پروری

ــی،  ــناختی، اجتماع ــت ش ــای مثب ــه پیامده ــد ك ــروری نشــان می ده ــد پ مقايســه ســبک های فرزن
ــه  ــی ب ــن خانواده هاي ــرا، چنی ــر فقــط در خانواده هــای قاطــع وجــود دارد. زي ــی و ســازگاری بهت تحصیل
نیازهــای فرزنــدان خــود چــه در زمینــه مــوارد هیجانــی و ارتباطــی و چــه در زمینــه نظارتــی و هدايتــی 
ــد و  ــق قواع ــردن منط ــان ك ــتدالل و بی ــه اس ــع ب ــن قاط ــه والدي ــد. توج ــواب می دهن ــتی ج ــه درس ب
قوانیــن بــرای فرزنــدان خــود، بــه رشــد اســتدالل در فرزنــدان كمــک می كنــد كــه خــود، مجــدداً بــه 
ــه درســتی متوجــه شــوند و در  ــای خــود را ب ــای رفتاره ــد پیامده ــا بتوان ــد ت ــدان كمــک می كن فرزن
ــه مهــم آن اســت كــه حتــی  ــی از قضاوت هــای صحیــح برخــوردار شــوند. نکت ــزان باالي نتیجــه از می
در زمینــه خدمــت ســربازی كــه تاكیــد زيــادی بــر اطاعــت و پیــروی بــی چــون و چــرا از قواعــد و 
ــای مســتبد از  ــدان خانواده ه ــا فرزن ــای قاطــع در مقايســه ب ــدان خانواده ه ــز فرزن ــن می شــود نی قوانی

ســازگاری بیشــتری برخــوردار بودنــد. 

1	 self-	medication



72

ــا پاســخ گويــی،  ــه را ب تأثیــرات ســودمند شــیوه های فرزنــد پــروری كــه رفتارهــای ســخت گیران
ــن  ــرد. برجســته ترين اي ــی صــورت می گی ــای مختلف ــطه مکانیزم ه ــه واس ــاالً ب ــزد احتم ــم می آمی دره
ــده و  ــا ش ــا و توانايی ه ــش قابلیت ه ــث افزاي ــروری باع ــد پ ــن روش فرزن ــه چنی ــت ك ــل آن اس عوام
چنیــن كودكانــی بــا توانمنــدی، كمتــر در معــرض خطــر انجــام رفتارهــای مشــکل ســاز قــرار خواهنــد 
داشــت )بامرينــد، 1986 مکوبــی و مارتیــن، 1993(. عــالوه بــر ايــن بامرينــد )1986( نشــان داده اســت 
ــی  ــوان عمل ــه عن ــود را ب ــن خ ــدار والدي ــال دارد اقت ــر احتم ــن پاســخگو و ســخت گی ــان والدي نوجوان
منصفانــه و قانونــی قضــاوت كننــد و بديــن ترتیــب ايــن احتمــال وجــود نــدارد كــه اقتــدار والديــن خــود 
را ناديــده به گیرنــد. بــا قانونــی دانســتن اقتــدار والديــن، نوجوانــان احتمــال بیشــتری دارد تــا نظــارت 
و قوانیــن والديــن خــود را كــه رفتــار آن هــا را محــدود می ســازد به پذيرنــد و ايــن نوجوانــان بــه حــد 

ــر نفــوذ گروه هــای همســاالن آســیب پذيرنــد. كمتــری در براب

نتايج مثبت فرزند پروری مقتدرانه با دو ويژگی اساسی در ارتباط است:

 در نظر گرفتن محدوديت های رفتاری كودک. 1

 پاسخ دادن به نیازها و اعمال او با صمیمیت و مهرورزی. 2

بديـن ترتیـب نتیجـه نهايـی شـیوه فرزنـد پـروری مقتدرانـه، كودكـی شايسـته اسـت كه سـازگاری 
روانـی موثـر و نتیجـه بخشـی از خـود بـروز می دهـد. همچنیـن ايـن روش دارای ترتیبـی اسـت كـه بـه 
لحـاظ عاطفـی مطمئـن می باشـد پـدر يا مـادر محیـط ثابت و محکمـی ايجـاد می كنند كه كـودک در اين 
محیـط پیام هايـی را دريافـت می كنـد كـه او را به عنوان فـردی دارای حقـوق فردی ارزيابـی می كند. اين 
روش می توانـد كامـاًل بـرای رشـد عـزت نفس و اسـتقالل فکـری مطلوب باشـد. پدر و مادر بـه صراحت 
مسـئولیت ها و داليـل را بیـان می كننـد. ايـن روش می توانـد میـزان آگاهی از احساسـات ديگـران، درک 
اسـتانداردهای اجتماعـی و اخالقـی، و آرزوهـا و امیدهـا نسـبت بـه اهـداف مشـترک )از قبیل پیشـرفت 
تحصیلـی( را افزايـش دهـد. بعـالوه پـدر يـا مـادر روش هـای تعاملـی را ايجـاد و تسـريع می كننـد كـه 
مسـتلزم تبـادل افـکار و انعطـاف پذيـری و تالش هايـی در جهـت درک متقابـل باشـد. ايـن كار می تواند 
مهارت هايـی را در روابـط بیـن فـردی پـرورش دهـد كـه ايـن مهارت هـا در مقابـل می توانند بـه تعامل 
و كنش هـای متقابـل و حسـاس اجتماعـی بـا همسـاالن كمـک كـرده و در نتیجه كـودكان محبـوب تر با 

سـازگاری بیشـتر و بهتـر را تربیـت كند.

بـه طـور كلـی تحقیقات مختلف مطـرح می كننـد نوجوانانی كه از خانواده های مقتدر هسـتند نسـبت به 
همساالن شـان كـه از خانواده های اسـتبدادی سـهل گیر و يا مسـامحه گر هسـتند، از نظر روانـی و اجتماعی 
شايسـتگی بیشـتری دارنـد. آن ها مسـئولیت پذير، انطباقی، خالق، كنجـکاو و دارای اعتماد به نفس هسـتند.

در كل، تحقیقـات موجـود، حمايـت كافـی از سـبک فرزنـد پـروری قاطعانه بـه عمل آورده انـد. ارائه 
خدمـات مربـوط بـه آمـوزش مهارت هـای فرزنـد پروری در سـطح گسـترده و وسـیع بـه والدين كمک 
شـايانی خواهـد كـرد كـه در پرورش فرزنـدان خود هم بـه ابعـاد ارتباطی و هم بـه ابعـاد انضباطی توجه 
داشـته باشـند. در چنین شـرايطی اسـت كه خانـواده به عنوان يک عامـل محافظت كننده قـوی در جهت 

پیشـگیری از مصـرف، سـوء مصرف و وابسـتگی به مـواد عمـل خواهد كرد.
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نگرش های فرزند پروری

ــل در  ــرای عم ــا ب ــای آن ه ــات و آمادگی ه ــه ها، احساس ــن، انديش ــای والدي ــور از نگرش ه منظ
رابطــه بــا تربیــت فرزنــدان شــان می باشــد. بــه طــور كلــی اعتقــاد بــر ايــن اســت كــه ســه نگــرش 

ــن وجــود دارد. ــدان در والدي عمــده در مــورد تربیــت فرزن

الـف. نگـرش سـلطه گری: والدينـی كـه دارای ايـن نـوع نگـرش هسـتند معتقدنـد ضرورتـی نـدارد 
بـرای دسـتوراتی كـه بـه كـودک می دهنـد، دلیل يـا توجیهـی بیاورنـد. آن هـا معتقدند بايـد برای 

كننـد. اتخـاذ  فرزندان شـان محدوديت هايـی 

نگـرش تملکـی: ايـن نگـرش در والدينـی وجـود دارد كـه معتقدنـد بـا حمايت هـای افراطـی از  ب. 
فرزندان شـان آن هـا را تحـت كنتـرل خـود در آورنـد. اين گونـه والدين دوسـت دارند آنچـه دارند، 
وقـف فرزنـدان شـان كننـد ولی كودكان شـان همیشـه وابسـته به آن هـا باقـی به مانند. ويژگـی بارز 
ايـن گونـه والدين اين اسـت كه دوسـت دارنـد قطع وابسـتگی عاطفی كودكان شـان بـه آن ها هرچه 

بیشـتر بـه تاخیـر افتـد و فرزندان شـان همیشـه در مرحلـه طفولیت باقـی بمانند.

ــار  ــد روی رفت ــوند نباي ــد ش ــن معتق ــود والدي ــث می ش ــرش باع ــن نگ ــی: اي ــی اعتناي ــرش ب نگ ج. 
فرزندان شــان كنتــرل داشــته باشــند. همچنیــن نبايــد بــرای تغییــر رفتــار كــودكان از پــاداش يــا 
تنبیــه اســتفاده كننــد. آن هــا از فرزنــدان خــود انتظــار ندارنــد كــه عاقالنــه فکــر كننــد. در ضمــن 
ــا صمیمیتــی نشــان نمی دهنــد. چنیــن والدينــی  ــه محبــت ي ــه فرزنــدان خــود هیــچ گون نســبت ب
كــه دارای نگــرش بــی اعتنايــی هســتند، كــودكان شــان را بــه حــال خــود رهــا می كننــد بــی آنکــه 

ــد. ــال به نمايانن ــوی بزرگ س ــک الگ ــقی از ي ــان سرمش ــه آن ب

فرهنگ و فرزند پروری

بــه نظــر می رســد كــه زمینــه فرهنگــی خانــواده، تأثیــر مهمــی در باورهــای والديــن بــرای پــرورش 
ــا و  ــی را در اعتقادات،باوره ــای خاص ــد تفاوت ه ــای فرهنگی،می توانن ــد. تفاوت ه ــته باش ــدان داش فرزن
نگرش هــای والديــن در مــورد فرزنــدان بــه وجــود آورنــد. مطالعــات نشــان می دهنــد كــه والديــن بــا 
پیشــینه و زمینــه فرهنگــی متفــاوت، در درون يــک جامعــه،در نظــرات خــود از فرزنــد پــروری و رشــد 
كــودک متفــاوت می باشــند )برنســتاين،1991(. بديــن ترتیــب اگــر جوامــع و گروه هــای اجتماعــی در 
مفاهیــم خــود از خصوصیــات مــورد نظرشــان در مــورد كــودكان تفــاوت داشــته باشــند، شــايد به تــوان 
گفــت كــه باورهــای والديــن بــه طــور منطقــی در مــورد رشــد خصوصیــات مــورد نظرشــان در مــورد 

كــودک نیــز متفــاوت خواهــد بــود.

كوهــن )1969(معتقــد اســت كــه الف:عناصــر درون زمینــه فرهنگــی والدين،اهــداف و ارزش هايــی 
ــه  ــر ب ــا منج ــن ارزش ه ــد. ب:اي ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــد تح ــود دارن ــدان خ ــرای فرزن ــه ب را ك
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تفاوت هايــی در فرزنــد پــروری خواهــد شــد. ج: تفــاوت در نــوع رفتارهــای والديــن ســر انجــام منجــر 
بــه تفــاوت در عملکــرد كــودک خواهــد شــد.

زمینــه اصلــی كــه فرهنگ هــای جمع گــرا را از فرد گــرا متفــاوت می كنــد؛ پیوندهــای درون 
نســلی، وابســتگی و چگونگــی تفردشــان اســت. درحالی كــه در جوامــع فردگــرای غربــی انتظــار دارنــد، 
ــه لحــاظ عاطفــی نیــز  ــواده خــود جــدا شــوند و ب ــا نگرش هــا و ارزش هــای متفــاوت از خان نوجــوان ب
از آن هــا جــدا شــوند و بــه خــود متکــی باشــند؛ نوجوانــان در آســیا، آفريقــا و آمريــکای جنوبــی، يعنــی 
جايــی كــه سیســتم فرهنگــی اجتماعــی هنــوز اســتبدادی و جمــع گــرا اســت، جدايــی از خانــواده تشــويق 

ــس، 1996، 1990(. ــود )ترياندي نمی ش

 فرزند پروری مثبت

فرزنـد پـروري مثبـت رويکـردي اسـت كـه هـدف آن ارتقـاي رشـد كـودک و اداره كـردن رفتـار 
كـودک بـه روشـي سـازنده و غیر آسـیب زننده اسـت. فرزنـد پـروري مثبت بر اسـاس ارتبـاط خوب و 
توجـه مثبـت بنـا شـده تـا به-تـوان به كـودک كمک كرد كه رشـد كنـد. كودكاني كـه با فرزنـد پروري 
مثبـت بـزرگ می شـوند بـا احتمـال بیشـتري مهارت هـا و احسـاس مثبـت نسـبت بـه خـود را پـرورش 

می دهنـد. آن هـا همچنیـن بـا احتمـال كمتري مشـکالت رفتـاري خواهند داشـت.

پنج جنبه مهم فرزند پروري مثبت عبارتند از:

ايجاد محيطي امن و جالب. 1

ــد  ــا آرامــش بیشــتري فرزن ــد ب ــن معناســت كــه شــما می توانی ــه اي داشــتن يــک محیــط امــن ب
ــد در  ــرگرم باش ــي روز س ــد و ط ــف كن ــود را كش ــط خ ــد محی ــان می توان ــد و كودک ت ــروري كنی پ
حالــی كــه احتمــال آســیب ديــدن وي كمتــر اســت. كــودكان نیــاز بــه محیطــي ســرگرم كننــده دارنــد 
ــم  ــش فراه ــاف و آزماي ــتجوگری، اكتش ــکاوی، جس ــراي كنج ــادي ب ــای زي ــا فرصت ه ــه آن ه ــه ب ك
نمــوده و رشــد زبانــی و ذهنــي وي را تحريــک نمايــد. كــودكان همچنیــن نیــاز دارنــد بــه حــد كافــي 

ــان كجــا و مشــغول چــه كاري اســت. ــد كودک ت ــي اينکــه بدانی ــد، يعن ــرار گیرن تحــت نظــارت ق

ايجاد محيط مثبت آموزنده. 2

ــام  ــه در تم ــا نیســت ك ــن معن ــه اي ــن ب ــودكان شــان باشــند. اي ــن بايســتي در دســترس ك والدي
لحظــات بــا كودكتــان باشــید بلکــه بــه ايــن معناســت كــه وقتــي كــودک بــه كمــک مراقبــت يــا توجــه 
ــف  ــان را متوق ــک می شــود كارت ــه شــما نزدي ــودک ب ــي ك ــاز دارد در دســترس باشــید. وقت شــما نی
ــه اينکــه تــالش كنــد خــودش  ــا تشــويق كــودک ب ــا او باشــید. ب ــي را ب كنیــد و اگــر می توانیــد زمان
ــودک را  ــه ك ــت، عالق ــه مثب ــويق و توج ــرد. تش ــاد بگی ــد ي ــک كنی ــه او كم ــد ب ــام ده كارش را انج
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بــراي يادگیــري برمــی انگیــزد. وقتــي می بینیــد كــودک تــان چیــزي را كــه شــما می خواهیــد انجــام 
می دهــد بــه او توجــه كنیــد. بــه كــودک تــان نشــان دهیــد كاري را كــه در حــال انجــام اســت دوســت 

داريــد در ايــن صــورت او بــا احتمــال بیشــتري آن را تکــرار خواهــد كــرد.

 استفاده از انضباط قاطع. 3

ديســیپلین قاطــع بــه معنــي بــا ثبــات بــودن و عمــل كــردن فــوري در مواقعــي اســت كــه می بینیــد 
كــودک رفتــار نادرســت دارد و يــاد دادن رفتــار قابــل قبــول. وقتــي والديــن از انضبــاط قاطــع اســتفاده 
ــران آگاه  ــاي ديگ ــد از نیازه ــود را به پذيرن ــار خ ــوولیت رفت ــد مس ــاد می گیرن ــودكان ي ــد ك می كنن
می شــوند و خــود كنترلــي پیــدا می كننــد. همچنیــن در صورتــي كــه والديــن از يــک روز تــا روز ديگــر 
بــا ثبــات و قابــل پیــش بینــي باشــند كــودكان بــا احتمــال كمتــري مشــکالت رفتــاري پیــدا می كننــد. 
ــن حــال انتظــار  ــا اي ــل باشــید و ب ــرد كــودک خــود ارزش قائ ــه  ف ــراي منحصــر ب ــد ب شــما می توانی
رفتــار عاقالنــه داشــته باشــید. وقتــي كودكتــان رفتــار نامناســب دارد يــا ناراحــت اســت بهتريــن كار 
ايــن اســت كــه آرام بمانیــد و از فريــاد زدن بــا صــداي بلنــد اســم او را بــردن تهديــد كــردن يــا زدن 

او خــودداري كنیــد.

 داشتن انتظار واقع بينانه. 4

انتظاراتــي كــه والديــن از فرزنــدان شــان دارنــد بــه ايــن بســتگي دارد كــه آن هــا چــه چیــزي را 
در ســنین مختلــف عــادي مــي داننــد. بــه يــاد داشــته باشــید كــه كــودكان افــرادي منحصربه فردنــد 
ــن از  ــه والدي ــد ك ــود می آين ــه وج ــي ب ــکالت وقت ــد. مش ــد می كنن ــي رش ــرعت های متفاوت ــا س و ب
فرزندان شــان انتظــارات زيــادي دارنــد قبــل از اينکــه آن هــا آمادگــي داشــته باشــند يــا انتظــار داشــته 
باشــند فرزندشــان كامــل باشــد. بــراي مثــال والدينــي كــه انتظــار دارنــد فرزندشــان همیشــه مــؤدب 
شــاد و حــرف گــوش كــن باشــد يــا همیشــه منظــم و كمــک كننــده باشــد خــود را در شــرايطي قــرار 
می دهنــد كــه مأيــوس شــوند و بــا فرزنــد خــود اختــالف پیــدا كننــد. از فرزنــد خــود انتظــار نداشــته 
باشــید كــه كامــل باشــد. تمــام كــودكان اشــتباه می كننــد. بیشــتر اشــتباهات عمــدي نیســتند. ايــن نیــز 
ــه از خــود داشــته باشــند. خــوب اســت كــه به خواهیــد  مهــم اســت كــه والديــن انتظــارات واقع بینان
تمــام تــالش خــود را بــه عنــوان يــک مــادر يــا پــدر انجــام دهیــد امــا تــالش بــراي اينکــه والــد كاملــي 
باشــید فقــط منجــر بــه احســاس ناكامــي و بي كفايتــي می شــود. نســبت بــه خــود ســخت گیر نباشــید 

ــوزد. ــه می آم ــر كســي از راه تجرب ه

 مراقبت از خود به عنوان والد. 5

در صورتـي فرزنـد پـروري راحـت تـر خواهد بود كه نیاز شـخصي والديـن براي صمیمیـت، همراهي، 
تفريـح و تنهـا بـودن بـرآورده شـود. والد خـوب بودن به اين معني نیسـت كـه فرزندتان به تمـام زندگي 
شـما غلبه داشـته باشـد. اگر نیازهاي خود شـما به عنوان يک بزرگ سـال برآورده شـود بسـیار آسـان تر 

خواهـد بـود كه شـکیبا، با ثبات و در دسـترس كودک خود باشـید.
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مهارت اساسی فرزند پروری 

ايجاد ارتباط مثبت با فرزندان. 1
صرف زمان مفید با كودكان 	•

صحبت كردن با كودكان 	•
ابراز محبت  	•

 تشويق رفتار مطلوب. 2
تحسین كودک  	•
توجه به كودک  	•

فراهم آوردن فعالیت های سرگرم كننده  	•

 تحسين كودک. 3
واضح و اختصاصی عمل كردن  	•

توصیف رفتار مطلوب به صورت روشن 	•
عمل كردن با شور و عالقه  	•

صادق بودن 	•

 آموزش مهارت ها و رفتارهای جديد. 4
الگوی خوب بودن 	•

استفاده از آموزش اتفاقی  	•
پرسیدن، گفتن و اجرا كردن  	•

استفاده از جدول رفتار  	•

 تعيين قوانين مشخص. 5
در نظر گرفتن تعداد كمی قانون  	•

ساده بودن قوانین  	•
آسان بودن اطاعت از قوانین  	•

قابل تقويت بودن قوانین  	•
بیان قوانین به صورت مثبت  	•
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 گفتگوی مستقيم. 6
جلب توجه كودک  	•

بیان مشکل به طور خالصه، ساده و همراه با آرامش  	•
توضیح دلیل اِشکال رفتار به طور كوتاه : 	•

درخواست از كودک برای توصیف رفتار صحیح  	•
وادار كردن كودک به تمرين رفتار صحیح  	•

تحسین كودک برای رفتار صحیح 	•

مهارت های فرزند پروری در رابطه با نوجوانان

پيگيری رفتار نوجوان. 1

ابراز نگرانی راجع به الگوی رفتار نوجوان 	•

روشن كردن نحوه برخورد با رفتار 	•

شناسايی زمان و موقعیت های پرخطر 	•

شناسايی بر انگیزاننده ها و علل احتمالی رفتار 	•

پايش و نظارت بر تغییر 	•

اطالع دادن درباره رسیدن به هدف 	•

 برقراری ارتباط مثبت. 2

گذراندن وقت با نوجوان 	•

صحبت كردن با نوجوان 	•

ابراز احساسات به نوجوان 	•

 افزايش رفتار مطلوب. 3

تحسین رفتار مناسب نوجوان  	•

توصیف رفتار مطلوب نوجوان 	•
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مشتاق بودن 	•

صادق و صمیمی بودن 	•

توجه به نوجوانان برای انجام رفتار مناسب   •

فرصت دادن به نوجوان برای درگیر شدن در رفتار درست  	•

 آموزش رفتار و مهارت های جديد. 4

ارايه مثال خوب 	•

كمک در حل مسئله  	•

استفاده از قرارداد رفتاری  	•

برگزاری جلسه 	•

استفاده از مشوق برای جذب  	•

انتخاب زمان مناسب 	•

انتخاب مکان مطلوب 	•

تعیین موضوع مشخص 	•

تعیین محدوديت زمانی برای جلسه 	•

كاهش عوامل مزاحم 	•

موافقت بر سر چند قانون 	•

انجام فعالیت خوشايند بعد از آن  •

 تعيين قوانين )قوانين بايد:(. 5

كم باشد 	•

عادالنه باشد 	•

برای پیگیری راحت باشد 	•

اجرای آن راحت باشد 	•

به زبان مثبت بیان شود  •
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 درخواست واضح و آرام. 6

انتخاب زمان مناسب 	•

نزديک شدن به نوجوان و جلب توجه او 	•

توصیف روشن چیزی را كه می خواهید نوجوان انجام دهد  	•

فرصت دادن به نوجوان برای همکاری 	•

اجازه دادن به انجام مذاكره  	•

تحسین نوجوان در صورت همکاری  	•

بیان درخواست خود همراه با پیامد آن در صورت همکاری نکردن نوجوان  •

 نحوه برخورد با عواطف نوجوان. 7

متوقف كردن كار در دست اجرا، گوش دادن و ساكت بودن 	•

پرسیدن سؤال روش كننده در صورت نیاز 	•

تکرار گفته های نوجوان و كسب اطمینان از درست بودن شنیده ها 	•

اشاره به احساس نوجوان و نشان دادن درک خود 	•

اعالم آمادگی خود برای كمک كردن  	•

كمک به حل مسئله  	•
در صــورت پاســخ نــدادن نوجــوان بــه پیشــنهاد مطــرح شــده، توصیــه بــه آرامــش و در نظــر   •

گرفتــن زمــان ديگــری بــرای صحبــت

 برخورد با رفتارهای پرخطر. 8

شناسايی موقعیت پرخطر 	•

داشتن طرح 	•

مشخص كردن زمان برای صحبت راجع به آن 	•

بیان نگرانی در خصوص خطرات 	•

انتخاب راهبردهای كاهش خطر 	•

توافق بر پاداش در صورت متعهد بودن به طرح 	•

مشخص كردن پیامد كاهش رفتار پرخطر 	•
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چند نکته مهم در فرايند فرزندپروری

كار كردن به صورت يک تیم  	•

اجتناب از بحث و جدل در حضور نوجوان  	•

استراحت دادن به خود  	•

دريافت كمک و حمايت 	•

داشتن آمادگی قبلی  	•

گفتگو كردن در مورد قوانین  	•

انتخاب فعالیت های سرگرم كننده 	•

در نظر گرفتن پاداش برای رفتار مناسب  	•

استفاده از پیامدهايی برای بدرفتاری  	•

برقراری گفتگو بعد از موقعیت خاص  	•

مهارت های فرزند پروری برای پيشگيری از مصرف مواد در فرزندان

مهارت 1: برقراری ارتباط خوب با فرزندان و حفظ آن

با فرزندان تان صحبت كنید.  .1

در روز دست كم چند دقیقه به آنان اختصاص دهید .  .2

احساس های فرزندان تان را درک كنید و به آن ها احترام به گذاريد.  .3

گوش كردن فعال را تمرين كنید.  .4

سؤال كردن را فراموش نکنید.  .5

بیشتر تشويق كنید تا انتقاد.  .6

حواس تان به كنجکاوی فرزندان باشد.  .7
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مهارت 2: مشاركت در زندگی و فعاليت های فرزندان 

روزانه دست كم 15 دقیقه به كاری كه فرزندتان خواسته به پردازيد .  .1

هفته ای يک بار فعالیتی را با فرزندتان ترتیب دهید .  .2

از فعالیت های فرزندتان حمايت كنید.  .3

همواره رفتار خوب را با واكنش فوری پاسخ دهید .  .4

زمان غذا خوردن را برای در میان گذاشتن كارهای روزانه استفاده كنید.  .5

مراقب زمان های پراسترس در زندگی فرزندتان باشید.  .6

مهارت 3: قانون های روشن و صريح به گذاريد و عواقب عدم رعايت قانون را تعيين كنيد.

قوانین و انتظارات خود را پیشاپیش با فرزندان تان در میان به گذاريد .  .1

رعايت قانون را تشويق كنید.  .2

عواقب قانون شکنی را دقیق رعايت كنید.  .3

در مورد اينکه چرا مصرف سیگار، الکل و مواد قابل قبول نیست صحبت كنید.  .4

مراقب باشید نوجوانان برای شورش و خطر كردن ممکن است مواد مصرف كنند.  .5

مهارت 4: الگوی مناسبی برای فرزندان تان باشيد.

بچه ها مقلدان خوبی هستند.  .1

كوچک ترها رفتارهای بزرگ ترها را دوست دارند.  .2

سیگار، الکل و مواد مصرف نکنید.  .3

بچه را درگیر نکنید.  .4

جلوی بچه ها چیزی مصرف نکنید.  .5

راه های ديگری برای تفريح يا خوش گذراندن در مهمانی پیدا كنید.  .6

اگر نمی توانید سیگار را ترک كنید راجع به سختی اعتیاد به سیگار با فرزندان تان صحبت كنید.  .7

برای مصرف مواد فوايد نبافید.  .8

از مثال های سوءمصرف مواد يا اعتیاد در فامیل و آشنايان استفاده كنید.  .9

به ياد داشته باشید هیچ گاه برای ترک دير نیست.  .10
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مهارت 5: به بچه های تان بياموزيد دوستان خود را با فکر انتخاب كنند.

فشار دوستان، مهارت نه گفتن.  .1

همه نمی توانند دوست تو باشند.  .2

قصه ی دوست ناباب.  .3

باور نکن كه همه سیگار می كشند يا همه مواد مصرف می كنند.  .4

به بچه هايتان بگويید مصرف مواد برای شما ابداً قابل قبول نیست.  .5

مقاومت در برابر فشار جمع را به بچه ها بیاموزيد.  .6

اضطراب اجتماعی را در بچه ها رفع كنید.  .7

مهارت 6: بچه ها را زير نظر داشته باشيد.

وظیفه موثر شما زير نظر داشتن كارهای فرزندان تان است.  .1

با دوستان فرزندان تان رابطه داشته باشید.  .2

با والدين دوستان فرزندان تان آشنا شويد.  .3

در مهمانی های دوستانه، ساعت برگشت به خانه و راه تماس با شما را مشخص كنید.  .4

به داشتن تفريح های لذت بخش كمک كنید.  .5

مهارت 7: مراقب باشيد.

وقتی فرزند شما از خانه بیرون می رود شما بايد بدانید:    .1

كجاست.  .2

با چه كسی است.  .3

چه می كند.  .4

ــواد در  ــدان در پیشــگیری از مصــرف م ــار فرزن ــر رفت ــارت نظــارت ب ــت مه ــه اهمی ــا توجــه ب ب
ــم پرداخــت. ــن مهــارت خواهی ــه اي ــه طــور مفصــل ب فصــل بعــدی ب



فصل پنج
 مهــارت هاي نـظارت بر

رفتــار فرزنــدان 5
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

.  اهميت نظارت بر رفتار فرزندان را درک كنيد.
.  انواع روش های نظارت بر رفتار فرزندان را بشناسيد.

.  نحوه نظارت بر رفتار فرزندان را بدانيد.
.  مراحل انجام نظارت بر رفتار فرزندان را درک نماييد.

.  مشکالت و محدوديت های نظارت بر رفتار فرزندان را بدانيد.
.  مهارت های اساسی در نظارت بر رفتار فرزندان را بشناسيد و به كار گيريد.

.  شاخص های مهم در نظارت بر رفتار فرزندان را درک نماييد.  

مقدمه

ــیب های  ــه آس ــان ب ــدان ش ــه فرزن ــت ك ــن آن اس ــر والدي ــای اكث ــن نگرانی ه ــی از مهم تري يک
روانــی و اجتماعــی ماننــد مصــرف ســیگار و مــواد آلــوده شــوند. ايــن نگرانــی بســیاری از آنــان را بــر 
ــن آســیب هايی در  ــا از ايجــاد چنی ــد ت ــی را انجــام دهن ــای اضاف ــه بســیاری از خرج ه ــی دارد ك آن م
ــدان خــود پیشــگیری كننــد. در ايــن میــان، ممکــن اســت بعضــی از والديــن بســیاری از اصــول  فرزن
و عقايــد خــود را نیــز زيرپــا گذارنــد و بســیاری از كارهــا و فعالیت هايــی را انجــام دهنــد كــه بــا آن 
ــن  ــاد چنی ــا از ايج ــد ت ــام دهن ــب انج ــی و نامناس ــای اضاف ــیاری از خرج ه ــا بس ــتند و ي ــق نیس مواف

ــد. ــگیری كنن ــود پیش ــدان خ ــیب هايی در فرزن ــکالت و آس مش

ــا  ــالم ب ــوب و س ــاط خ ــه ارتب ــت ك ــد، آن اس ــن نمی دانن ــر والدي ــه اكث ــه ای ك ــن نکت مهم تري
فرزنــدان، مهم تريــن عامــل پیشــگیری كننــده از آســیب های روانــی و اجتماعــی بــه خصــوص مصــرف 
مــواد و اعتیــاد در فرزنــدان اســت. ممکــن اســت بســیاری از والديــن بــا خوانــدن ايــن مطالــب تعجــب 
كننــد. بــا ايــن حــال، ايــن نکتــه واقعیــت بســیار مهمــی اســت كــه بســیاری از تحقیقــات در كشــورهای 
مختلــف دنیــا آن را تايیــد كــرده اســت و بــا چشــم نیــز در بســیاری از خانواده هــای اطــراف مشــاهده 
ــه »آن چــه خــود داشــت ز  ــاًل مصــداق آن باشــد ك ــب، كام ــن مطل ــه نظــر می رســد، اي می شــود. ب

ــرد«.   ــا می ك ــه تمن بیگان
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ــوص  ــه خص ــی ب ــيب های اجتماع ــگيری از آس ــل پيش ــن عوام ــی از مهم تري يک
مصــرف مــواد، ارتبــاط خــوب و ســالم بــا فرزنــدان اســت. فرزندانــی كــه ارتبــاط 
ــر  ــرض خط ــر در مع ــد، كمت ــود دارن ــن خ ــا والدي ــه ب ــرم و صميمان ــوب، گ خ

اعتيــاد هســتند. 

همــان طــور كــه قبــاًل گفتــه شــد، يکــی از مهم تريــن عواملــی كــه بــه رشــد و ســالمت كــودكان 
و نوجوانــان كمــک می كنــد، ارتبــاط ســالم و مثبــت والديــن و فرزنــدان اســت. فرزندانــی كــه ارتبــاط 
خوبــی بــا والديــن خــود دارنــد از بســیاری از مشــکالت و آســیب های اجتماعــی بــه خصــوص مصــرف 
ــی از  ــن، يک ــا والدي ــی ب ــوب و غن ــاط خ ــد، ارتب ــان داده ان ــات نش ــد. تحقیق ــان می مانن ــواد در ام م
ــن  ــت اي ــن اس ــت. ممک ــواد اس ــرف م ــی و مص ــیب های اجتماع ــگیری از آس ــل پیش ــن عوام مهم تري
ســؤال مطــرح شــود كــه ارتبــاط بــا والديــن چــه تأثیــر خــاص و اهمیــت ويــژه ای دارد كــه چنیــن نقــش 

ــد. ــازی می كن ــدان ب ــی فرزن ــی را در زندگ مهم

يکــی از مهم تريــن اجــزای ارتبــاط غنــی و ســالم فرزنــدان بــا والديــن، نظــارت والديــن بــر رفتــار 
فرزنــدان اســت. نــه تنهــا مهــم اســت كــه والديــن رابطــه غنــی، گــرم و صمیمانــه بــا فرزنــدان داشــته 
ــا،  ــود رفتاره ــدان خ ــرای فرزن ــد ب ــن به توانن ــه والدي ــت ك ــم اس ــیار مه ــان، بس ــه همزم ــند بلک باش
انتظــارات و محدوديت هايــی مشــخص كننــد و بــر رفتــار آنــان نظــارت داشــته باشــند بــه طــوري كــه 
تــا چــه حــد انتظــارات والديــن را انجــام می دهنــد و بــه محدوديت هــای خانــواده احتــرام می گذارنــد 
و در صورتــی كــه از ايــن انتظــارات و محدوديت هــا ســرپیچی كردنــد چگونــه بــا آنــان برخــورد شــود 

ــواده خــود همــراه شــوند. ــا خان ــا به تواننــد ب ت

نــه تنهــا مهــم اســت كــه والديــن ارتبــاط گــرم و صميمانــه ای بــا فرزنــدان شــان 
داشــته باشــند بلکــه بســيار مهــم و ضــروری اســت كــه بــرای آن هــا، انتظــارات، 
قواعــد، قوانيــن و محدوديت هــای روشــن و مشــخصی را تعييــن كننــد و همچنيــن، 

بــر ميــزان پيــروی آن هــا از انتظــارات و محدوديت هــا نظــارت داشــته باشــند. 

ــدان  ــت فرزن ــش امنی ــث افزاي ــن، باع ــوی والدي ــارت از س ــال نظ ــد اِعم ــان داده ان ــات نش تحقیق
ــد،  ــد ش ــامل خواه ــی را ش ــه ای از زندگ ــر زمین ــان در ه ــه آن ــیب ب ــر و آس ــش خط ــود و كاه می ش
ــز مصــرف و  ــی و نی ــای رانندگ ــازی، تصادف ه ــن ب ــه در زمی ــه حــوادث خانگــی، حادث ــی در زمین حت
ســوء مصــرف مــواد. عــالوه بــر ايــن، هرچــه نظــارت صحیــح والديــن بــر رفتارهــای فرزنــدان بیشــتر 
باشــد، احتمــال رفتارهــای مثبــت و ســالم در فرزنــدان بیشــتر می شــود بــه خصــوص بهبــود و رشــد 

ــی.  ــای تحصیل موفقیت ه

يکــی از مهم تريــن عوامــل محافظــت كننــده از انجــام رفتارهــای پرخطــر و بــه خصــوص مصــرف 
مــواد در كــودكان و نوجوانــان، نظــارت والديــن بــر رفتــار فرزنــدان اســت. فرزندانــی كــه والدين شــان 
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بــر رفتــار آنــان كمتــر نظــارت دارنــد، احتمــال بیشــتری دارد كــه بــه مصــرف و ســوء مصــرف مــواد 
روی آورنــد. برعکــس، والدينــی كــه بــر رفتــار فرزنــدان خــود نظــارت مناســبی دارنــد كمتــر احتمــال 

دارد كــه بــه مصــرف و ســوء مصــرف هــر نــوع مــاده ای بپردازنــد.

يکـی از مهم تريـن اجـزای ارتباط غنـی والدين و فرزنـدان، ميزان نظـارت والدين 
بـر رفتار فرزندان اسـت. بـه خصوص در مورد پيشـگيری از مصرف مـواد، نظارت 

بـر رفتـار فرزندان، يکـی از مهم تريـن عوامل محافظت كننده اسـت.

نظارت بر رفتار فرزندان

ــده از  ــت كنن ــل محافظ ــی ترين عوام ــی از اساس ــدان، يک ــا فرزن ــن ب ــالم والدي ــی و س ــاط غن ارتب
ــه  ــت ك ــم اس ــود. مه ــوب می ش ــواد محس ــرف م ــوص مص ــه خص ــی ب ــی و اجتماع ــیب های روان آس
ــات نشــان داده اســت  ــدان خــود نظــارت داشــته باشــند. تحقیق ــای فرزن ــر رفتاره ــد ب ــن بتوانن والدي

ــاط دارد: ــددی ارتب ــاک متع ــای خطرن ــا پیامده ــدان ب ــار فرزن ــر رفت ــی ب  افزايش ارتباط با دوستان و همساالن ناباب و... . رانندگی زودهنگام و خطرناک . انجام رفتارهای خطرناک . مصرف مواد . مصرف سیگار . افزايش رفتارهای بزهکارانه و ناسالم . كاهش نمرات درسی .نظــارت ناكاف

همــان طــور كــه در بــاال مشــاهده می شــود، انجــام هــر يــک از رفتارهــا بــا پیامدهــا و مشــکالت 
ــوان را در  ــا نوج ــودک ي ــک ك ــی ي ــد زندگ ــی می توان ــه راحت ــت و ب ــراه اس ــددی هم ــنگین و متع س
ــه رفتارهــای ناســالم و  ــی زمین ــه تنهاي ــرار دهــد. هــر يــک از رفتارهــا ب معــرض خطرهــای جــدی ق

مشــکالت متعــدد ديگــری را نیــز فراهــم خواهــد كــرد.

نظارت بر رفتار فرزندان: مسئوليت بزرگ والدين

ــف و  ــواده، وظاي ــای خان ــک از اعض ــر ي ــت. ه ــی اس ــول و قوانین ــع اص ــی تاب ــی خانوادگ زندگ
ــد.  ــام دهن ــا را انج ــه آن ه ــتند ك ــف هس ــد و موظ ــده دارن ــر عه ــواده ب ــز در خان ــئولیت هايی نی مس
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ضــروری اســت والديــن بــا فرزنــدان خــود راجــع بــه قواعــد و قوانیــن زندگــی خانوادگــی بحــث كننــد. 
ــئولیت ها و  ــف، مس ــود وظاي ــدان خ ــرای فرزن ــه ب ــت ك ــن آن اس ــم والدي ــئولیت های مه ــی از مس يک

ــد. ــم كنن ــا تفهی ــه آن ه ــرده و ب ــن ك ــی را تعیی ــای منطق محدوديت ه

ــرل  ــا كنت ــری ي ــخت گي ــی، س ــی توجه ــم، ب ــدان، ظل ــار فرزن ــر رفت ــارت ب نظ
كــردن نيســت، بلکــه مســئوليتی بزرگــی اســت كــه اگــر والديــن بــه درســتی 

ــته اند. ــم روا داش ــود ظل ــد خ ــق فرزن ــد در ح ــه آن نپردازن ب

نظارت والدين چيست؟

ــان  ــه فرزندان ش ــن ك ــب از اي ــد، مراق ــدان می باش ــت از فرزن ــوم مراقب ــه مفه ــن ب ــارت والدي نظ
بــا چــه كســی اســت و هــر روز چــه كارهايــی انجــام می دهــد، دانســتن اينکــه او دقیقــًا كجــا اســت، 
وقتــش را بــا چــه كســی می گذرانــد، و اينکــه آيــا بزرگ تــری مواظــب آن هــا اســت يــا نــه. نظــارت، 
ــامل  ــن كار ش ــد. اي ــح می باش ــی صحی ــم خانوادگ ــات و نظ ــده ی ارتباط ــه دربردارن ــت ك ــی اس مهارت
تبــادل اطالعــات، شــفاف ســازی انتظــارات از فرزنــدان، تعییــن حــد و حــدود در مواقــع الزم، و انتخــاب 

ــان در آن حــد و حــدود می باشــد. ــرای نگــه داشــتن فرزندت شــیوه ی صحیــح ب

نظــارت بــر رفتــار فرزنــدان، يکــي از مهارت هــای ارتباطــی اســت كــه والديــن متناســب بــا رشــد 
فرزنــدان خــود بــه كار می برنــد تــا بــا آنــان در مــورد نگرانی هــای خــود از بعضــی از رفتارهــای آنــان 

صحبــت كننــد و همچنیــن از نــوع فعالیت هــای آنــان آگاه شــوند. 

چرا نظارت؟

دلیــل نظــارت بــر فرزنــدان تــان، كمــک بــه آن هــا بــرای ســالم مانــدن اســت. والديــن می تواننــد 
ــت،  ــان كجاس ــه فرزندت ــالع از اينک ــال، اط ــور مث ــه ط ــان )ب ــی فرزندش ــات زندگ ــتن جزئی ــا دانس ب
دوستان شــان چــه كســانی هســتند و اينکــه آيــا والديــن دوســتان شــان ارزش هايــی مشــابه شــما دارنــد 
يــا نــه، و حصــول اطمینــان از اينکــه در هــر زمــان ممکــن، نظــارت بزرگ تــری وجــود دارد( آن هــا را 

از مصــرف مــواد دور نگــه دارنــد.

چه ميزان نظارت الزم است؟

میـزان دقیـق نظـارت بـر فرزندتان، بسـتگی بـه فرزند دارد. برخـی والدين فقـط بايـد راهبردهايی را 
در مـورد اينکـه چـه چیـزی مجاز اسـت تعییـن كـرده و بحث هـای روزانه ای بـرای اينکه مطمئن شـوند 
فرزندشـان از خطـر دور مانـده اسـت، داشـته باشـند. بـرای فرزنـدی كـه درگیر مشـکالت زيادی شـده 
اسـت، ممکـن اسـت نظارت بـه مفهوم تعییـن مقررات صريح باشـد، ممنوع كـردن بیرون رفتـن با برخی 
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دوسـتان خـاص، حصـول اطمینـان از اينکـه تمامـی فعالیت هـای پـس از مدرسـه بـا نظـارت بزرگ تری 
انجـام می شـود، و در برخـی مـوارد مشـاوره گرفتـن. والديـن برای تعییـن میـزان نظارتی كه فرزندشـان 

نیـاز دارد، بايـد بـه فرزنـد و امنیت محـل زندگی  خوب بینديشـند.

ــوالً در  ــتند، معم ــم هس ــیار مالي ــا بس ــد ي ــال می كنن ــاد اعم ــای زي ــخت گیری ه ــه س ــی ك والدين
دور نگــه داشــتن فرزندشــان از رفتارهــای پرخطــر خــوب عمــل نمی كننــد. بايــد بــه نــوع شــخصیت 
فرزندتــان و اينکــه شــما چــه نــوع والدينــی هســتید، فکــر كنیــد، و ســپس قوانیــن ســاده ای كــه بــرای 
همــه قابــل فهــم اســت، تعییــن كنیــد. پیــش از تعییــن قوانیــن بــا فرزندتــان صحبــت كنیــد، تــا ببینیــد 
كــه آيــا قوانیــن را رعايــت خواهنــد كــرد، بــا آن هــا صحبــت كنیــد تــا متوجــه شــويد كــه آيــا نیــاز بــه 
ايجــاد تغییراتــی در قوانیــن، در دوره هــای زمانــی مختلــف وجــود دارد يــا نــه. مهم تــر از همــه اينکــه، 

مطمئــن شــويد كــه بــه طــور روزمــره بــا فرزندتــان صحبــت می كنیــد.

نکات زير به تعيين ميزان نظارت بر رفتار فرزند كمک می كند:  آيــا فرزندتــان تمايــل بــه خطــر كــردن دارد؟ ســوابق شــخصیتی فرزندتــان چگونــه اســت؟ بــه  .
مــواردی ماننــد اينکــه چنــد بــار تاكنــون در مدرســه يــا بــا دوســتانش دچــار مشــکل شــده اســت 

بینديشــید. آيــا تعــداد ايــن مــوارد زيــاد اســت؟ ــان  . ــما فرزندت ــر ش ــه نظ ــا ب ــردن( چیســت؟ آي ــردن )ريســک ك ــر ك ــورد خط ــما در م ــر ش  نظ
ريســک های زيــادی انجــام می دهــد؟  وضعیــت محــل زندگی تــان چگونــه اســت؟ آيــا مــکان امنــی بــرای فرزندتــان اســت؟ يــا مــکان  . آيا شما با فرزندتان خوب ارتباط برقرار می كنید؟ . آيا فرزندتان تصمیمات خوبی می گیرد؟ آيا او در مورد تصمیماتش با شما صحبت می كند؟ .

ناامنــی اســت؟ كجــا احتمــال بیشــتری دارد كــه فرزندتــان دچــار مشــکل شــود يــا آســیب ببینــد؟

انواع نظارت 

فعالیت هــای نظارتــی والديــن، شــامل دو دســته كلــی از فعالیت هــای زيــر می شــود: ســاخت دادن1 
بــه محیــط فرزنــدان و دنبــال كــردن2 و مطلــع بــودن از آنــان. 

منظــور از ســاخت دادن بــه فعالیت هــای فرزنــدان، تغییراتــی اســت كــه والديــن در فضــای زندگــی 
ــان  ــان را دنبــال كننــد و از فعالیت هــای آن ــا بهتــر بتــوان فعالیت هــای آن ــدان ايجــاد می كننــد ت فرزن

1 structuring
2 tracking
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ــا  . فرستادن فرزندان به سینما همراه بزرگ سالی كه آشناست. . ثبت نام فرزند در كالس های مشخصی در بعد از ظهرها برای اين كه بیکار يا تنها نباشد. . خاموش كردن تلويزيون هنگام درس خواندن فرزندان .آگاه باشــند. نمونه هايــی از ســاخت دادن بــه فضــای زندگــی فرزنــدان عبــارت اســت از: ــد از ظهره ــن بع ــه والدي ــی ك ــه در زمان ــدان ك ــار فرزن ــک بزرگ ســال آشــنا در كن  حضــور ي
ــان باشــد. منــزل نیســتند، همــراه آن

عــالوه بــر ايــن، ســاخت دادن بــه فضــای زندگــی فرزنــدان شــامل اســتفاده از قواعــد و قوانیــن نیــز 
 اجازه ندارد با غريبه ها حرف بزند. . قبل از غروب آفتاب بايد در منزل باشد. . تنها اجازه ندارد به خیابان برود. . بعد از خوردن نهار بايد به سراغ مشق ها برود. .می شــود ماننــد ايــن كــه بــه فرزنــدان گفتــه شــود:

منظــور از دنبــال كــردن و مطلــع بــودن از فرزنــد آن اســت كــه والديــن از محلــی كــه فرزندشــان 
در آن جاســت و فعالیتــی كــه در آن جــا انجــام می دهــد، آگاه باشــند. نمونه هايــی از دنبــال كــردن و 

 مشاهده رفتار فرزند يا دوستانش در محیط های مختلف و ... . . آشنايی و صحبت با دوستان فرزند. . مکالمه و صحبت تلفنی با والدين دوستانی كه فرزند گفته است با آنان بیرون رفته است. . آشنايی و مالقات با والدين دوستان فرزندان. . صحبت با فرزند در مورد دوستان وی و رفتارها و ويژگی های آنان. . صحبت با فرزند در مورد اين كه به كجا می رود و با چه كسانی است. . به صورت تصادفی سر زدن به محلی كه فرزند گفته به آن جا می رود. .خبــر داشــتن از فرزنــدان می توانــد بــه شــرح زيــر باشــد:

عــالوه بــر تقســیم بنــدی بــاال، نظــارت را می تــوان بــه دو دســته ديگــر نیــز تقســیم كــرد: نظــارت 
منفعــل و نظــارت فعــال كــه بــه اختصــار در ادامــه معرفــی می شــوند.
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نظارت فعال

ــه همیــن دلیــل، طبیعــی اســت كــه قســمت مهمــی از  ــد بــودن، مســئولیتی بــزرگ اســت و ب وال
زندگــی و وقــت والديــن صــرف فرزنــدان شــود. در بســیاری از مواقــع كافــی نیســت كــه بــا فرزندتــان 
بــه توافــق رســیده باشــید كــه كــی بــرود و كــی بــه منــزل بیايــد و يــا ايــن كــه بــا چــه كســانی دوســت 
شــود. بلکــه بســیار مهــم اســت كــه شــما خــود از نزديــک مشــاهده و بررســی كنیــد كــه آيــا واقعــًا 
چنیــن هســت يــا نــه. بــه همیــن دلیــل، در بســیاری از اوقــات، واقعــًا، ضــروری اســت كــه والديــن يــا 
يکــی از آن هــا از نزديــک رفتارهــای فرزنــد را مشــاهده و ارزيابــی كنــد و يــا بــه صــورت فعاالنــه  بــه 

بررســی رفتارهــای فرزنــد بپــردازد.

ــار  ــد، رفت ــق كرده ان ــن تواف ــا والدي ــه ب ــر اســاس آن چ ــدان ب ــن اســت فرزن ــات، ممک ــی اوق گاه
ــا  ــی ي ــن ارزياب ــه والدي ــت ك ــم اس ــیار مه ــل بس ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــل ش ــه دروغ متوس ــد و ب نکنن
بررســی كننــد كــه تــا چــه حــد می تــوان بــه صحبت هــای فرزنــدان اعتمــاد كــرد. بــه همیــن دلیــل 

ــال وجــود دارد. ــی فع ــای نظارت ــه روش ه  مشاهده و آشنا شدن با والدين دوستان فرزند و ... . . مشاهده كردن و آشنا شدن با دوستان فرزند. . مشاهده كردن رفتارهای فرزند هنگامی كه مثاًل همراه دوستانش در يک رستوران يا پارک است. . رفتن به محلی كه قرار است فرزند در آن مکان باشد. . سر زدن به مدرسه و سؤال كردن از معلمان و معاونان مدرسه راجع به رفتارهای فرزند در مدرسه. . تلفن كردن به خانه، زمانی كه والدين در منزل نیستند. . تماس گرفتن با والدين دوستان فرزند و سؤال كردن از آنان. . نمونه هايی از اين نوع نظارت عبارت است از: .اســت ك

نظارت منفعل

ــن از  ــه والدي ــی اســت ك ــن و انتظارات ــن قواعــد و قوانی ــه تعیی ــوط ب نظــارت منفعــل، بیشــتر مرب
فرزنــدان خــود دارنــد. در ايــن نــوع از نظــارت، والديــن اگــر چــه بــر رفتارهــای فرزنــد خــود توجــه و 
ــه نظــارت نمی شــوند. در نظــارت  ــر فعالیت هــای خاصــی در زمین ــدان درگی ــی چن ــد ول نظــارت دارن
منفعــل، در مــورد هــر يــک از وظايــف، مســئولیت ها و قواعــد و قوانیــن بــا فرزنــدان صحبــت می شــود 

و از آن هــا خواســته می شــود كــه وظايــف خــود را بــه درســتی انجــام دهــد. 
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نمونه هايی از نظارت منفعل می تواند به شرح زير باشد:  تعیین پیامدهای رعايت يا عدم رعايت انتظارات، قوانین و قواعد خانوادگی و ... . . تعیین مالک های انتخاب دوستان و ويژگی های دوستان. . تعیین محدوديت هايی در زمینه رفت و آمد به مکان های خاص. . تعیین انتظارات خانوادگی از رفتارهای وی در خارج از خانواده. . تعیین قواعد و قوانین در مورد رفت و آمد فرزندان. .

عوامل موثر در نظارت بر رفتار فرزندان

نظــارت بــر رفتارهــای فرزنــدان بــه شــدت تابــع عوامــل متعــدد زيــادی اســت كــه در ايــن جــا 
ــاره می شــود: ــا اش ــه آن ه ب

الف - باورها، انگيزه ها و ارزش های والدين
 نظــارت والديــن و رفتارهــای مربــوط بــه آن بــه شــدت بــه باورهــا و ارزش هــای والديــن بســتگی 
دارد. بعضــی والديــن اهمیــت زيــادی بــرای نظــارت بــر رفتارهــای فرزنــدان قائلنــد. چنیــن والدينــی 
ــن حــال، عــده ای ديگــر از  ــا اي ــد. ب ــر همیــن اســاس نیــز عمــل می كنن ــه و ب نظــارت را جــدی گرفت
والديــن باورهــای اشــتباهی در ايــن زمینــه دارنــد گاهــی اوقــات آنــان اِعمــال نظــارت را نوعــی خطــا 
ــد  ــا چن ــا يــک ي ــان اِعمــال نظــارت را ب ــد. معمــوالً آن ــدان تلقــي مي نماي ــا اشــتباه در تربیــت فرزن ي

ــد: ــادل می گیرن ــر مع ــوارد زي ــورد از م  ناتوان سازی  . بی اعتمادی به جامعه . ترسو بار آوردن فرزندان . جلوگیری از رشد استقالل فرزندان . بدبینی به ديگران . میدان ندادن به فرزندان . تنبیه بی دلیل فرزندان . وابسته كردن فرزندان به خانواده . سخت گیری .م
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 ترس بی دلیل . وسواس در تربیت فرزندان . لوس كردن فرزندان   . بی اعتمادی به فرزند .

نکتــه بســیار مهــم آن اســت كــه اِعمــال نظــارت متناســب بــر فرزنــدان، حقــی اســت كــه فرزنــدان 
بــر والديــن دارنــد و ضــرورت دارد كــه والديــن بــر ايــن اســاس عمــل كننــد. هرگونــه بــی توجهــی 
والديــن در ايــن زمینــه برابــر اســت بــا بــی توجهــی و غفلــت از فرزنــدان خــود. بهتــر اســت در ايــن 
رابطــه، بــرای تفهیــم بهتــر ايــن موضــوع از مثــال اســتفاده شــود. اگــر يــک كــودک 1 ســاله بــه حــال 
خــود در داخــل يــک اتــاق رهــا شــود و دســتش بــه رادياتــور يــا بخــاری بخــورد و بســوزد، آيــا رفتــار 
ــرا، اگــر چنیــن  ــی توجهــی و غفلــت از وی تلقــی نمی شــود؟ البتــه كــه می شــود. زي مراقــب، نوعــی ب
ــرای  ــن كــودک اعمــال می شــد، دچــار ســوختگی خفیــف نمی شــد. همیــن وضعیــت ب ــر اي ــی ب نظارت
ــن كــه دوســتانش را بشناســند،  ــدون اي ــد كــه والدينــش ب ــزده ســاله صــدق می كن يــک نوجــوان پان
ــورد كــودک، نظــارت  ــرود. همــان طــور كــه در م ــی ب ــه مهمان ــان ب ــد كــه همــراه آن اجــازه می دهن
ناكافــی والديــن نوعــی غفلــت و بــی توجهــی از وی محســوب می شــود در مــورد نوجــوان نیــز، چنیــن 

فقــدان نظــارت، نوعــی غفلــت و بدرفتــاری بــه حســاب می آيــد. 

نظـارت بـر رفتارهـای فرزنـدان، بـه خصـوص نوجوانان، حقی اسـت كـه فرزندان 
دارنـد وبـی توجهی بـه آن و نظـارت ناكافی غفلت از فرزندان محسـوب می شـود 

كـه نوعـی بدرفتـاری يـا آزار به فرزندان محسـوب می شـود.

ــان  ــر باورهــای آن ــد ب ــه كرده ان ــی تجرب ــن، خــود در كودكــی و نوجوان ــه والدي ــی ك ــزان نظارت می
در مــورد اهمیــت نظــارت تأثیــر دارد. والدينــی كــه در دوران كودكــی و نوجوانــی تحــت نظارت هــای 
ــی  ــارت نوع ــه نظ ــند ك ــاور برس ــن ب ــه اي ــت ب ــن اس ــند، ممک ــه باش ــرار گرفت ــی ق ــديد و افراط ش
ســخت گیری بــر كــودكان و نوجوانــان اســت. برعکــس، والدينــی كــه درگذشــته ممکــن اســت نظــارت 
ــرای نظــارت وجــود  ــی ب ــه ضرورت ــاور برســند ك ــن ب ــه اي ــال شــده باشــد ب ــا اعم ــر آن ه ــی ب ضعیف
نــدارد. همــان طــور كــه مــا صدمــه نديديــم و نظــارت هــم نداشــتیم، پــس ضرورتــی بــرای نظــارت 
وجــود نــدارد. برعکــس، والدينــی كــه نظــارت ضعیفــی در كودكــی و نوجوانــی دريافــت كردنــد و بــه 
همیــن دلیــل صدمــه ديدنــد ممکــن اســت بــر نظــارت شــديد تاكیــد داشــته باشــند. نکتــه مهــم آن 
اســت كــه صــرف نظــر از نــوع تربیتــی كــه والديــن در دوران كودكــی و نوجوانــی خــود دريافــت كــرده 
باشــند، ضــرورت جامعــه امــروزی آن اســت كــه والديــن بــر رفتارهــای فرزنــدان كــودک و نوجــوان 
ــات و  ــه نتیجــه تحقیق ــن كــه ب ــد. آن چــه مهــم اســت اي ــح خــود را اعمــال كنن ــد نظــارت صحی باي

ــن. ــا تجــارب شــخصی والدي ــد اهمیــت بیشــتری داده شــود ت پژوهش هــای موجــود، باي
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آن چه مهم است كه والدين بدانند اين كه:  فقــط كافــی نیســت كــه والديــن بداننــد نظــارت، ضــروری اســت بلکــه بايــد بداننــد چگونــه ايــن  . نظارت بر رفتارهای فرزندان، ضرورت شديدی دارد. . والدين مسئول و آگاه بايد از رفتارها و اعمال فرزندان خود در زمینه های مختلف آگاه باشند. . كودكان و به خصوص نوجوانان به شدت تابع همساالن خود هستند. . فرزندان نیاز دارند كه بزرگ ساالن، فضای امنی برای رشد و پرورش آنان ايجاد كنند. . جامعه امروزی، بسیار پیچیده است. .
نظــارت را انجــام دهنــد.

ب- مهارت های نظارت
در بســیاری از اوقــات، اگــر چــه والديــن می داننــد كــه بايــد بــر رفتارهــای فرزنــد خــود نظــارت 
ــن  ــد اي ــی باي ــه صورت ــه چ ــد ب ــه نمی دانن ــی از آن اســت ك ــان، ناش ــارت آن ــف نظ ــی ضع ــد ول كنن
نظــارت انجــام شــود. اگرچــه، هســتند بعضــی از والدينــی كــه هــم اهمیــت نظــارت را نمی داننــد و هــم 

نمی داننــد كــه بــه چــه صورتــی بايــد بــر رفتارهــای فرزنــدان خــود نظــارت كننــد.  

بــرای آن كــه والديــن بتواننــد بــه درســتی بــر رفتارهــای فرزنــدان نظــارت كننــد ضــرورت دارد با 
اصــول و مبانــی نظــارت بــر رفتــار فرزنــدان آشــنا شــوند. مراحــل نظــارت بــر رفتــار فرزنــدان شــامل 

ــر می شــود: ــوارد زي م

1.    عیین قواعد، قوانین، انتظارات و محدوديت ها.

2.    بیان قواعد، قوانین، انتظارات و محدوديت ها برای فرزندان.

3.    تعیین پیامدهای رعايت وعدم رعايت قواعد، قوانین، انتظارات و محدوديت ها.

4.    بررســی رفتارهــای فرزنــدان در فواصــل زمانــی مناســب و بــه صــورت پراكنــده چــه در مدرســه 
ــا. ــاير محل ه ــه در س و چ

1- تعيين قواعد، قوانين، انتظارات و محدوديت ها

والديــن مســئول و آگاه، بــرای فرزنــدان خــود محدوديت هــا و قواعــدی تنظیــم می كننــد. فرزنــدان 
نیــاز دارنــد كــه بــا توجــه بــه ســن آنــان، قواعــد و انتظــارات مشــخص و روشــنی بــرای آن هــا تعییــن 

 انتظارات پولی . انتظارات درسی .شــود. از جملــه مــواردی كــه نیــاز بــه قواعــد و محدوديت هايــی دارنــد عبــارت بنــد از:
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 انتظار مراقبت از خود و دوری از خطر . انتظار رعايت هنجارهای خانوادگی در زمینه پوشش و آرايش . انتظار انجام كارهای شخصی . انتظار كمک در انجام فعالیت های مربوط به خانه . انتظار انجام رفتارهای اجتماعی مناسب .

در هــر خانــواده، فرزنــدان محدوديت هايــی در زمینــه رفتارهــای خاصــی دارنــد از جملــه 
 انجام رفتارهای ناسالم اجتماعی: مانند دعوا و كتک كاری، بدرفتاری با ديگران، تحقیر ديگران، و ... . انجام رفتارهای ناسالم شخصی: مثل مصرف سیگار، مواد، و ...  . معاشرت و ارتباط با همساالن و افراد ناباب . رفت و آمد .محدوديت هــای رايــج و شــايع می تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد:

ــای  ــئولیت ها و محدوديت ه ــن، مس ــد، قوانی ــارات، قواع ــن انتظ ــورد تعیی ــه در م ــی ك ــکات مهم ن
شــخصی بايــد مــد نظــر قــرار گیرنــد، عبارتنــد از:

توافق والدين
يکی از مهم ترين موضوعات در امر نظارت بر رفتارهای فرزندان، توافق والدين با يک ديگر است. گاهی 
چنین توافق هايی به صورت روشن و آشکار صورت می گیرد و گاهی به صورت ضمنی و نامشخص. مهم آن 
است كه والدين در اين زمینه اتفاق نظر داشته باشند. اختالف نظر بین والدين و ناتوانی در حل آن ها، توان 
و قدرت والدين در نظارت صحیح بر رفتارهای فرزندان را به شدت مختل می كند. بنا به داليل مختلف، 

ــژه  .ممکن است والدين در مورد موضوعاتی توافق نداشته باشند از جمله:  ــه وي ــدان و ب ــت فرزن ــورد تربی ــه در م ــک ديگــر از جمل ــا ي ــن ب ــالف حــل نشــده والدي  اخت
ــدان. ــر فرزن ــان ب ــزان و نحــوه نظــارت آن می  جنــگ قــدرت بیــن والديــن بــا يــک ديگــر كــه قــدرت و تمركــز والديــن در توجــه و نظــارت بــر  .

رفتــار فرزنــدان را كاهــش می دهــد. ــا يــک ديگــر  . گرفتاری والدين از جمله كار و شغل، مشکالت پولی، تحصیلی و... . بیماری جسمی يا روانی يکی از والدين يا هر دو والد از جمله افسردگی، مصرف مواد و... . ــر می شــود و ب ــدان نزديــک ت ــا فرزن ــن ب ــط مثلثــی كــه در آن يکــی از والدي  رواب
ــد. ــر تشــکیل می دهن ــد ديگ ــل وال ــه مشــتركی در مقاب جبه  ايجاد اختالف و جدايی بین والدين از طريق فرزندان. .
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ــر  ــال نظــارت ب ــن شــرايط اعم ــک ديگــر يکــی از مهم تري ــا ي ــن ب ــق والدي ــه تواف ــی ك از آن جاي
رفتارهــای فرزنــدان اســت، گاهــی اوقــات فرزنــدان بــا ايجــاد اختــالف بیــن والديــن، قــدرت و تــوان 
آنــان در اِعمــال نظــارت را كاهــش می دهنــد و در ايــن شــرايط می تواننــد آزادانــه هــر آن چــه كــه 
ــود از  ــاد می ش ــی ايج ــای مختلف ــه صورت ه ــدان ب ــدازی فرزن ــه ان ــد. تفرق ــام دهن ــد را انج می خواهن

ــه تفصیــل بیــان می شــود. ــه يکــی از والديــن كــه در ايــن جــا ب ــه اعتمــاد كــردن ب جمل

ــا ايــن موضــع عمــل می كنــد  اعتمــاد كــردن بــه يکــی از والديــن: در چنیــن مــواردی فرزنــد ب
ــن راز  ــرده و اي ــا وی مطــرح ك ــرده اســت و راز خــود را ب ــاد ك ــن اعتم ــه يکــی از والدي ــه چــون ب ك
ــد  ــن وال ــد، اي ــد انجــام بده ــی نباي ــر اســاس انتظــارات و قواعــد خانوادگ ــه ب معمــوالً كاری اســت ك
ــان  ــا همســرش در می ــن راز را ب ــد اي ــد، نباي ــود را از دســت نده ــد خ ــاد فرزن ــه اعتم ــن ك ــرای اي ب
ــم  ــن در ه ــن والدي ــق بی ــد و تواف ــن موضــوع بی اطــالع می مان ــد ديگــر از اي بگــذارد و در نتیجــه وال

ــد. ــام می ده ــد، انج ــام ده ــد انج ــه نباي ــز آن كاری ك ــد نی ــکند و فرزن می ش

ــد و در  ــک ديگــر متحــد و يکپارچــه عمــل كنن ــا ي ــن، ب ــه والدي ــن، بســیار مهــم اســت ك بنابراي
ــد. ــل كنن ــو عم ــان و همس ــد يکس ــاد می كنن ــه ايج ــی ك ــول و قوانین ــا اص ــه ب رابط

ثبات والدين 
نـه تنهـا مهـم اسـت كـه والديـن در رابطه بـا انتظـارات، قواعـد و قوانینـی كه بـرای فرزنـدان خود 
مشـخص می كننـد، توافـق نظـر داشـته باشـند بلکه مهم تر اين اسـت كـه بر آن چـه كه تعییـن كرده اند 
ايسـتادگی كننـد و تسـلیم فشـارهای فرزنـدان و بـه خصـوص فرزنـدان نوجـوان نشـوند. در بسـیاری از 
مواقـع، فرزنـدان فشـارهای سـنگینی بر والديـن ايجاد می كننـد، به طوری كـه والدين از ادامه و اسـتمرار 
برنامـه خود دلسـرد شـوند. به ياد داشـته باشـید، فرزنـدان، زمانی به خوبی بـه انتظارات، قواعـد و قوانین 
خانوادگـی پـای بنـد خواهنـد بـود كه بداننـد والدين در ايـن زمینه جدی هسـتند. چنان چـه گاهی اوقات 
والديـن پذيـرای شکسـتن قواعد خانوادگی باشـند و زمانی به شـدت مخالفت كنند، مسـلم اسـت كه هیچ 

گاه فرزنـدان قواعـد خانوادگـی را جـدی نخواهند گرفت.

چنــان چــه والديــن گاهــی بــر موضــع گیــری خــود ايســتادگی كننــد و در مــوارد ديگــری قواعــد 
و انتظاراتــی كــه تعییــن كرده انــد را بشــکنند، مســلم اســت كــه فرزنــدان آن هــا را زيــر پــا خواهنــد 
گذاشــت. بــه همیــن دلیــل، مهــم اســت كــه والديــن بــر آن چــه بــه عنــوان انتظــار، قاعــده و قانــون 

ــد. ــا را جــدی بگیرن ــد و آن ه ــد ايســتادگی كنن ــم می كنن تنظی

2. روشن و مشخص بودن انتظارات، قواعد، قوانين و محدوديت ها

قواعــد و انتظــارات والديــن از فرزندانــش بايــد روشــن و مشــخص باشــد. اســتفاده از كلمــات كلــی، 
 مايلم در مهمانی مانند يک آقا/ خانم رفتار كنی. .نامشــخص و مبهــم، مشــکالت متعــددی را ايجــاد می كنــد. بــه مثال هــای زيــر توجــه كنیــد:
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 انتظار دارم كه درست رفتار كنی. . انتظار دارم معدلت خوب شود. . با دوستان ناباب نگرد. . دير نیا. . زود به خانه بیا. .

در عبارت هــای بــاال، مفهوم هايــی ماننــد زود، ديــر، دوســتان نابــاب، معــدل خــوب، رفتــار درســت 
مشــخص و روشــن نیســتند. مشــخص نیســت زود يــا ديــر آمــدن يعنــی چــه. ممکــن اســت والديــن 
انتظــار داشــته باشــند كــه فرزندشــان ســاعت 8 در منــزل باشــد ولــی كلمــه زود يــا ديــر نمی تــوان 
ــای  ــه ج ــل ب ــن دلی ــه همی ــزل باشــد. ب ــد در من ــه ســاعت 8 فرزن ــه منظــور آن اســت ك ــد ك فهمی

ــد: ــد مانن ــری اســتفاده كنی ــای روشــن و مشــخص ت ــر اســت از عبارت ه ــاال، بهت ــای ب  انتظار دارم كه در مهمانی با ديگران صحبت كنی. . انتظار دارم معدلت باالی 17 باشد. . انتظار دارم كه با س و م نگردی. . بعد از ساعت 8 به منزل نیا. . قبل از ساعت 8 منزل باش. . مايلم در مهمانی با افراد بزرگ تر از خودت جّر و بحث نکنی. .عبارت ه

همــان طــور كــه مشــاهده می كنیــد، جمــالت بــاال، روشــن تــر و مشــخص تــر هســتند. بــه عبــارت 
ــد.  ــام نده ــدام كار را انج ــد و ك ــام ده ــد انج ــاص را باي ــدام كار خ ــه ك ــد ك ــد می دان ــر، فرزن ديگ
مشــخص اســت كــه در چنیــن شــرايطی، وی بــه درســتی می توانــد بفهمــد شــما چــه انتظاراتــی از وی 

ــد. ــی را در ذهــن می پرورانی ــد و چــه قواعــد و قوانین داري

برای تعیین قواعد، قوانین و محدوديت ها وجود شرايط زير ضروری است:

 وجود يک رابطه خوب و قوی بين والدين و فرزندان  .

نکتـه بسـیار مهـم و اساسـی در نظـارت بـر رفتارهای فرزندان آن اسـت كـه بدون وجود يـک رابطه 
خـوب و قـوی بیـن والديـن و فرزنـدان، نـه تنهـا اعمـال قوانین و مقـررات مشـکلی را حل نمی كنـد بلکه 
مشـکالت متعـددی را نیـز اضافـه می كنـد. زمانی كه والدی با فرزند خود ارتباط مناسـبی نداشـته باشـد، 
تعییـن چنیـن قواعـد و انتظاراتـی نـه تنهـا مفید نخواهـد بود، بلکـه مضر و صدمه رسـان نیـز خواهد بود. 

ــن و  ــن والدي ــه بی ــت ك ــر اس ــی موث ــارت زمان ــت، نظ ــوان گف ــاال، می ت ــب ب ــه مطال ــه ب ــا توج ب
فرزنــدان رابطــه خــوب و قــوی وجــود داشــته باشــد. چنــان چــه والديــن ارتبــاط خوبــی بــا فرزنــدان 
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نداشــته باشــند، تعییــن چنیــن قواعــد و انتظاراتــی فقــط بــه بدتــر شــدن شــرايط می انجامــد ازجملــه 
افزايــش لجبــازی و يــا بــی اعتنايــی فرزنــد.

مهــم اســت كــه والديــن بتواننــد بــا فرزنــد خــود ارتبــاط غنــی و ســالمی داشــته باشــند. در چنیــن 
شــرايطی اســت كــه بســیاری از فرزنــدان والديــن را در جريــان فعالیت هــای زندگــی خــود و مشــکالت 
و مســايل آن خواهنــد گذاشــت يــا بــرای مشــورت بــه ســراغ والديــن خــود خواهنــد آمــد. بــه عبــارت 
بهتــر، زمانــی والديــن قــادر بــه نظــارت قــوی و صحیــح بــا فرزنــدان خــود خواهنــد بــود كــه فرزنــدان 
آنــان را قبــول داشــته باشــند، بــرای آنــان ارزش قائــل شــوند و رابطــه عاطفــی غنــی بیــن آن هــا وجــود 
داشــته باشــد. در غیــر ايــن صــورت، فرزنــدان بــه مخفــی ســازی، پنهــان كاری و يــا مبــارزه و لجبــازی 

اقــدام خواهنــد كــرد.

بـدون وجـود يـک رابطـه خـوب و قـوی بيـن والديـن و فرزنـدان، نظـارت بـر 
رفتارهـای آنـان ممکـن نيسـت. چنـان چـه رابطه خوبـی بيـن والديـن و فرزندان 
وجـود نداشـته باشـد، اِعمـال نظـارت بـر فرزنـدان، شـرايط را بدتـر نيـز می كنـد.

برای داشتن رابطه قوی با فرزندان، والدين بايد به موارد زير توجه كنند: ــته و  . ــت گذاش ــود وق ــدان خ ــرای فرزن ــن ب ــت والدي ــروری اس ــترک: ض ــات مش ــتن اوق  داش
ــر  ــود نیســتند مگ ــدان خ ــار فرزن ــی در كن ــه اوقات ــی ك ــان باشــند. والدين ــار آن ــی در كن زمان هاي
ــارت  ــال نظ ــه اعم ــادر ب ــه ق ــت ك ــلم اس ــی، مس ــرده زندگ ــای ُم ــتگی ها و زمان ه ــگام خس هن
نیســتند و قواعــدی كــه تعییــن می كننــد بــه راحتــی از ســوی فرزنــدان ناديــده گرفتــه می شــود. 
ــکار و  ــد و اف ــد، حــرف بزنن ــت كنن ــن خــود صحب ــا والدي ــد ب ــاز دارن ــدان نی ــه خصــوص، فرزن ب

ــنوند.  ــل را بش ــرف مقاب ــای ط ــد و ديدگاه ه ــان كنن ــود را بی ــای خ ايده ه اعتمــاد: يکــی از مشــخصه های رابطــه قــوی والديــن و فرزنــدان، اعتمــاد فرزنــدان بــه والدين اســت.  .
در صورتــی كــه فرزنــدان بــه والديــن خــود اعتمــاد داشــته باشــند كــه آنــان بــه دنبــال خیــر و 
ــد.  ــن خانوادگــی را می پذيرن ــا و قواعــد و قوانی ــر محدوديت ه ــدان خــود هســتند بهت صــالح فرزن
برعکــس، چنــان چــه فرزنــدان بــه والديــن خــود اعتمــاد نداشــته باشــند، محدوديت هــای اعمــال 
ــان را بــه عنــوان يــک ظلــم، بــی عدالتــی، ممنوعیتــی بــی دلیــل و بــی منطــق  شــده از ســوی آن
تلقــی خواهنــد كــرد و مســلم اســت كــه در چنیــن شــرايطی احتمــال مخفــی كاری، بــی اعتنايــی و 

بــی توجهــی بــه محدوديت هــا و قوانیــن صــورت خواهــد گرفــت.  مهارت هــای مذاكــره و حــل مســئله: تعییــن قواعــد، قوانیــن، محدوديت هــا نیــاز بــه مهارت هــای  .
مذاكــره، حــل اختــالف و حــل مســئله دارد. زيــرا، گاهــی اوقــات ممکــن اســت والديــن و فرزنــدان 
ــه  ــن اختــالف نظــر ب ــوارد اختــالف نظــر داشــته باشــند و بســیار مهــم اســت كــه اي ــن م در اي

درســتی حــل شــود.
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ــش  ــر در پی ــاف پذي ــای انعط ــی، ديدگاه ه ــن خانوادگ ــد و قوانی ــن قواع ــه در تعیی ــت ك ــم اس مه
گرفتــه شــود. در ايــن زمینــه، ضــروری اســت والديــن بــا مهــارت مذاكــره، حــل اختــالف، حــل مســئله 

ــه می شــود. ــا پرداخت ــه آن ه ــدی ب ــای بع ــه در فصل ه ــنا باشــند ك ــی آش ــه خوب ــی ب و همدل

 تناسب با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی .

نظــارت بــر رفتارهــای فرزنــدان بــه شــدت بــه فرهنــگ و هنجارهــای اجتماعــی وابســته اســت. بــه 
عبــارت ديگــر، نظــارت بايــد بــر اســاس اصــول فرهنگــی و اجتماعــی شــايع باشــد. بــا ايــن حــال، بــه 
يــاد داشــته باشــید كــه گاهــی اوقــات، فرزنــدان در ايــن مــوارد ديدگاه هايــی دارنــد كــه الزم نیســت 
ــای  ــه نظــارت رفتاره ــواده ب ــک خان ــه ي ــي ك ــه شــود. در بعضــی شــرايط، زمان ــدان جــدی گرفت چن
ــما  ــرا ش ــه »چ ــود ك ــه رو می ش ــؤال روب ــن س ــا اي ــود ب ــد خ ــوی فرزن ــردازد از س ــود می پ ــد خ فرزن
ايــن قــدر ســخت می گیريــد؟ چــرا در حالــی كــه بقیــه والديــن اجــازه چنیــن رفتارهايــی را می دهنــد، 
ولــی شــما در ايــن مــوارد بــرای مــا محدوديــت قائــل می شــويد؟« چنیــن مقايســه هايی بــه شــدت از 
ســوی فرزنــدان صــورت می گیــرد و بســیاری از اوقــات، آنــان والديــن خــود را بــا انــواع اصطالحــات 

ــه: ــد از جمل ــوم می كنن ــر محک زي

.  قديمی
.  سخت گیر

.  امل
.  بی توجه به تغییرات دنیای جديد

.  بی اطالعی از دنیای جوانان و...
نتیجــه چنیــن برخوردهــای فرزنــدان آن اســت كــه تعــداد زيــادی از والديــن نگــران ايــن موضــوع 
ــاز اســت و  ــه مشــکل س ــد ك ــل می كنن ــدان تحمی ــر فرزن ــی ب ــان ســخت گیری هاي ــه آن می شــوند ك
ــه ايجــاد  ــد ب ــده می توان ــه در آين ــد ك ــی می گذارن ــر منف ــد خــود تأثی ــه نوعــی در زندگــی فرزن ــا ب ي

مشــکالت ســنگین روانــی در فرزنــدان شــان منجــر شــود.

نکتــه مهــم آن اســت كــه ايــن برخــورد اشــتباه فرزنــدان را بدانیــد و بــر آن مســلط باشــید. چیــزی 
كــه بــه شــما كمــک می كنــد تــا بتوانیــد از ايــن دام رهــا شــويد آن اســت كــه بــه آنــان پاســخ دهیــد:

»ممکــن اســت خانواده هــای مختلــف، برخوردهــای متفاوتــی از برخــورد مــا داشــته باشــند ولــی مــا 
صــالح نمی دانیــم كــه شــما در ايــن مهمانی هــا حضــور پیــدا كنیــد«.

3. بيان قواعد، قوانين، انتظارات و محدوديت های تعيين شده به فرزندان

نــه تنهــا مهــم اســت كــه والديــن بــا همــکاری يــک ديگــر، قواعــد و قوانیــن مشــخصی را تعییــن 
كننــد بلکــه مهــم اســت كــه آن چــه تعییــن شــده را بــه درســتی بــرای فرزنــدان تفهیــم كننــد و بــرای 



99

آن هــا بــاز كننــد كــه چــه انتظاراتــی از آنــان مــی رود و چــه قواعــد و قوانیــن خانوادگــی بــرای آن هــا 
تعییــن شــده اســت. 

گاهــی اوقــات ممکــن اســت فرزنــدان در ايــن زمینــه نظــرات مهــم و ارزشــمندی داشــته باشــند. 
ضــرورت دارد والديــن بــه نظــرات فرزنــدان خــود بــه درســتی گــوش دهنــد، نظــرات آن هــا را بررســی 
كننــد و در صورتــی كــه بــا اســتانداردهای آنــان هماهنــگ اســت، بــه آن هــا عمــل كننــد. در صورتــی 
كــه نظــرات فرزنــدان مــورد قبــول نیســت داليــل خــود را توضیــح دهنــد. دلیلــی بــرای قانــع كــردن 
فرزنــدان وجــود نــدارد ولــی خــوب اســت والديــن بــه آنــان توضیــح دهنــد كــه از نظــر آنــان بــه ايــن 
داليــل نقطــه نظــرات فرزنــدان مــورد قبــول نیســت. در صورتــی كــه بیــن والديــن و فرزنــدان اختــالف 
نظــر اساســی وجــود داشــته باشــد، ضــرورت دارد كــه بــا اســتفاده از مهــارت حــل اختــالف بــه حــل 

اختــالف موجــود بپردازنــد.

نــه تنهــا مهــم اســت كــه قواعــد مناســبی بــرای فرزنــدان تعييــن شــود و بــه آنان 
تفهيــم شــود، بلکــه ضــروری اســت بــرای رعايــت انتظــارات و قوانيــن خانوادگــی 
ــدون  ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــی ني ــا و جريمه هاي ــدان، پاداش ه ــرای فرزن ب
ــن  ــد و قواني ــت قواع ــال رعاي ــی، احتم ــا جريمه هاي ــا و ي ــن پاداش ه ــود چني وج

ــد.  ــدان كاهــش می ياب در فرزن

4. تعيين پيامدهای رعايت وعدم رعايت قواعد، قوانين، انتظارات و محدوديت ها.

ــاس  ــر اس ــر ب ــه اگ ــد ك ــن كنن ــود روش ــدان خ ــرای فرزن ــا ب ــه خانواده ه ــت ك ــم اس ــیار مه بس
انتظــارات خانــواده عمــل كننــد چــه پاداش هايــی بــه آنــان خواهنــد داد. همچنیــن، در صورتــی كــه بــر 
اســاس انتظــارات خانــواده عمــل نکننــد چــه پیامدهــای منفــی يــا چــه جريمه هايــی دريافــت خواهنــد 
ــر اســاس  ــان ب ــدان آن ــد فرزن كــرد. يکــی از مشــکالت شــايع خانواده هــا آن اســت كــه انتظــار دارن
ــان هیــچ پیامــدی چــه مثبــت )پــاداش( و چــه منفــی  ــرای آن ــی ب ــواده عمــل كننــد ول انتظــارات خان
)جريمــه( در نظــر نمی گیرنــد. در صورتــی كــه اگــر بهتريــن و مناســب ترين انتظــارات را شــما تعییــن 
كــرده باشــید و بــه خوبــی نیــز بــه فرزنــدان خــود تفهیــم كــرده باشــید، در صورتــی كــه پاداش هــا و 
ــه انتظــارات و  ــدان شــما ب ــادی دارد كــه فرزن جريمه هــای مناســب تعییــن نکــرده باشــید امــکان زي

ــد.  ــا نکنن ــما اعتن ــای ش محدوديت ه

ــه در  ــده چ ــورت پراكن ــه ص ــب و ب ــی مناس ــل زمان ــدان در فواص ــای فرزن ــی رفتاره 5. بررس
ــا. ــاير محل ه ــه در س ــه و چ مدرس

همــان طــور كــه قبــاًل گفتــه شــد، دو نــوع نظــارت بــر رفتــار فرزنــدان وجــود دارد: فعــال و منفعل. 
ــن انتظــارات و  ــه اي ــد ك ــدان خــود بخواهن ــد و از فرزن ــن كنن ــی تعیی ــد انتظارات ــن باي ــا والدي ــه تنه ن
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ــی  ــط زندگ ــه ای در محی ــورت فعاالن ــه ص ــد ب ــه باي ــل(، بلک ــارت منفع ــد )نظ ــت كنن ــد را رعاي قواع
فرزنــدان سركشــی و نظــارت كننــد و رفتارهــای آنــان را در موقعیت هــا و مکان هــای مختلــف مشــاهده 
ــد  ــای بن ــه قواعــد و قوانیــن خانوادگــی پ ــًا، ب ــا چــه حــد، واقع ــا مشــخص شــود ت ــد ت و بررســی كنن

ــه: ــد از جمل ــتفاده می كنن ــًا از دو روش اس ــن عمدت ــور والدي ــن منظ ــد. بدي بوده ان

مشاهده مستقيم

ــای  ــود را در موقعیت ه ــدان خ ــای فرزن ــن رفتاره ــط و همچنی ــوع رواب ــًا ن ــئول حتم ــن مس والدي
ــه: ــد از جمل ــی می كنن ــاهده و بررس ــک مش ــف از نزدي  رفتارهايــی كــه در اماكــن خــاص انجــام می دهــد مثــاًل رســتوران، پــارک، كالس، مصــرف ســیگار،  . ويژگی های والدين دوستان فرزندان. . نوع مهمانی هايی كه در آن شركت می كند. . حضور در مکان هايی كه گفته است به آن جا می رود از جمله كالس، پارک و ... . . ويژگی های دوستان و همساالن. . ارتباط و معاشرت با دوستان. . در رفت و آمد به مدرسه، كالس های فوق برنامه، پارک و ساير اماكن. .مختل
قلیــان و مــواد در محل هايــی كــه بــا دوســتان مــي باشــد.  گفــت و گــو بــا والديــنِ دوســتانِ فرزنــدان، مســئوالن مدرســه، معلمــان، مربیــان، و ســاير افــرادی  . بررسی اين كه در مهمانی ها و معاشرت های فرزندان، والدين آن ها در خانه هستند يا نه. . عملکرد درسی و تحصیلی. . نوع پوشش و آرايش فرزندان در محیط های مختلف. .

كــه مرتبــط بــا فرزنــد هســتند.

نکتــه مهــم آن اســت كــه گاهــی فرزنــدان ممکــن اســت از ايــن عملکــرد والديــن ناراضــی باشــند 
ــه و  ــه توجی ــن مواقعــی متوســل ب ــن در چنی ــد. بســیاری از والدي ــی شــکايت كنن ــن رفتارهاي و از چنی
دلیــل تراشــی های مختلفــی می شــوند. ولــی، بــه جــای توجیــه چنیــن رفتارهايــی خــوب اســت كــه بــه 
فرزنــدان گفتــه شــود: »مــا بــه عنــوان يــک پــدر و مــادر، موظــف و مســئول هســتیم كــه بــر رفتارهــای 

شــما نظــارت داشــته باشــیم«.

در بســیاری از مواقــع فرزنــدان بالفاصلــه شــروع بــه مقايســه بــا ســاير والديــن كــرده و خواهنــد 
گفــت: »چــرا فقــط شــما چنیــن مســئولیتی احســاس می كنیــد و پــدر و مادرهــای ديگــر چنیــن نمی كننــد 
و فرزنــدان خــود را آزاد می گذارنــد يــا رفتارهــای آنــان را چــک نمی كننــد«. بــاز هــم بــه جــای دلیــل 
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تراشــی و توجیــه بهتــر اســت بگويیــد: »والديــن ديگــر ممکــن اســت رفتارهــای ديگــری داشــته باشــند 
ــد  ــم«. می توانی ــران نداري ــه ديگ ــم و كاری ب ــل می كنی ــان عم ــئولیت خودم ــاس مس ــر اس ــا ب ــی م ول
بگويیــد: »ديگــران معلــم مــا نیســتند و مــا بــا رفتارهــای ديگــران كاری نداريــم. مــا بــر اســاس آن چــه 

ــم«. ــل می كنی ــان اســت عم ــئولیت و وظیفه م مس

گزارش ساير بزرگ ساالن

گاهـی اوقـات شـرايط و محیـط زندگـی والديـن، امـکان نظـارت مسـتقیم بـر رفتـار فرزنـد را مهیـا 
نمی كنـد ماننـد والديـن شـاغلی كـه در اداره بـه كار مشـغول انـد و بـه درسـتی نمی داننـد فرزنـد آن ها 
چـه می كنـد يـا زمانـی كـه فرزنـد، همـراه دوسـتان خود بـه منزل يکـی ديگـر از دوسـتان خـود رفته و 
والديـن مطمئـن نیسـتند كـه وی در منزل دوسـت خود هسـت يـا نه. به همیـن دلیل، در چنین شـرايطی 
از تکنولوژی هـای موجـود اسـتفاده می شـود. در چنیـن شـرايطی اسـتفاده از تلفـن بسـیار عالی اسـت مثاًل 
والديـن می تواننـد بـا اسـتفاده از تلفنـی كـه بـه منـزل خـود می كننـد، از رفتارهـای فرزند مطلع شـوند و 
بداننـد كـه آيـا او در منـزل هسـت يـا نه. همچنیـن، در مـورد فرزنـدی كه به منزل دوسـت خـود رفته 
نیـز صـدق می كنـد. در چنیـن شـرايطی والديـن می تواننـد به منزل دوسـت فرزنـد خود تمـاس گرفته و 

مطمئـن شـوند كـه آيـا او در آن مـکان هسـت يا نه.

نکتــه مهــم ايــن اســت كــه فرزنــدان بايــد بداننــد كــه رفتارهــای آنــان مــورد توجــه و نظــارت 
والديــن اســت حتــی زمان هايــی كــه آنــان حضــور ندارنــد. بــه همیــن دلیــل، ضــروری اســت والديــن 
فرزنــدان خــود بــه خصــوص كــودكان را تنهــا نگذارنــد. زيــرا، احتمــال خطــرات جــدی بــرای آنــان 
وجــود دارد. وجــود يــک بزرگ ســال در كنــار كــودكان و اســتفاده از گــزارش آنــان بــه والديــن كمــک 
موثــری می كنــد تــا بــه درســتی بــر رفتــار فرزنــد خــود نظــارت داشــته باشــند. در مــورد فرزنــدان 
نوجــوان حــدود 16-14 ســال بهتــر اســت نظــارت ســاير بزرگ ســاالن كمــی متفــاوت باشــد. مســلم 
اســت كــه بــرای ايــن افــراد احتمــال خطــرات جــدی و ســوانح و مشــکالت ايمنــی ماننــد بــرق گرفتگــی 
و مــواردی از ايــن قبیــل كمتــر اتفــاق می افتــد. در چنیــن شــرايطی، هماهنگــی و تماس هــای مکــرر و 
مرتــب تلفنــی بــا ســاير والديــن، معلمــان، كاركنــان مدرســه و مــواردی از ايــن قبیــل بســیار ارزشــمند 
ــدان  ــف از فرزن ــه خطــرات مختل ــد ك ــان حاصــل كنن ــا اطمین ــد ت ــن كمــک می كن ــه والدي اســت و ب

آنــان دور اســت. 

پويايی نظارت بر رفتارهای فرزندان

نظــارت بــر فرزنــدان، امــری ايســتا، قالبــی و يکنواخــت نیســت كــه ماننــد معــادالت رياضــی قابــل 
ــاوت  ــه در شــرايط، اوضــاع و احــوال متف ــده ای بســیار پوياســت ك ــه، پدي ــن باشــد. بلک ــه كار گرفت ب
ــارت  ــت، نظ ــک نواخ ــی و ي ــی قالب ــه صورت ــوان ب ــر، نمی ت ــارت ديگ ــه عب ــد. ب ــر می كن ــیار تغیی بس
يکســانی بــر رفتارهــای فرزنــدان بــر حســب شــرايط و اوضــاع و احــوال مختلــف داشــت. بــا توجــه بــه 
شــرايط و اوضــاع مختلــف، نــوع نظــارت تغییــر می كنــد. بــه همیــن دلیــل، والديــن بايــد همــه جوانــب 

ــدان مشــخص كننــد.  ــر اســاس آن محدوديت هــا و انتظــارات خــود را از فرزن را بســنجند و ب
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ــه  ــرل ب ــرا، كنت ــد. زي ــرل كنی ــه شــدت كنت ــد خــود را ب منظــور از نظــارت آن نیســت كــه فرزن
ــما  ــه ش ــارت آن اســت ك ــدف از نظ ــه ه ــد. بلک ــل می كن ــما مخت ــا ش ــدان را ب ــاط فرزن شــدت ارتب
ــان  ــراف آن ــری در اط ــالم اســت و خط ــه س ــد ك ــی می پردازن ــه فعالیت هاي ــا ب ــید آن ه ــن باش مطمئ

ــدارد.  وجــود ن

نکات زير به والدين كمک می كند تا بهتر بتوانند نظارت خود را اِعمال كنند:

 نظارت بر رفتارهای فرزندان بايد متناسب با سن و توانايی های آنان باشد. .

ــرا،  ــد. زي ــز تنهــا رهــا نمی كنن ــا را هیــچ گاه حتــی در داخــل منــزل نی ــن، يــک كــودک نوپ والدي
ــرود و از روی آن بیفتــد  ــه روی بلنــدی ب ممکــن اســت خطراتــی بــرای كــودک پیــش بیايــد مثــاًل ب
يــا دســت بــه بــرق بزنــد. مســلم اســت كــه چنیــن نظارتــی بــر يــک كــودک دو ســاله كامــاًل صحیــح 
اســت. ولــی، آيــا چنیــن برخــوردی بــا يــک كــودک 8 ســاله نیــز صحیــح اســت. مســلمًا نــه. زيــرا، 
ــن  ــه همی ــد. ب ــته باش ــودش داش ــی از خ ــن مراقبت هاي ــه چنی ــت ك ــادر اس ــاله ق ــودک 8 س ــک ك ي
ــا ســن او باشــد. يــک پســر  ــد نوجــوان، نیــز بايــد متناســب ب ــر رفتــار يــک فرزن ترتیــب، نظــارت ب
نوجــوان 16 ســاله، می توانــد بــه تنهايــی بــه كالس زبــان خــود بــرود و برگــردد. نظــارت والديــن در 
چنیــن مواقعــی بیشــتر شــامل آن می شــود كــه ســر ســاعت مقــرر بــه خانــه برگــردد و در طــول راه 
بــا افــراد نامناســب وارد تعامــل و معاشــرت نشــود. همچنیــن، نظــارت بــر رفتــار يــک دختــر 16 ســاله 
نوجــوان آن اســت كــه تنهــا بــه كالس زبــان خــود بــرود و برگــردد و در راه فقــط ســوار اتوبــوس و 

ــا مــردی وارد تعامــل نشــود. ــا هیــچ پســری ي ماشــین های خطــی شــود و در طــول راه ب

 نظارت بايد متناسب با ويژگی های رشدی هر مرحله باشد .

از آن جايــی كــه در دوره هــای مختلــف رشــدی، موضوعــات متفاوتــی اهمیــت پیــدا می كننــد، نــوع 
نظــارت بــر فرزنــدان بايــد بــه ويژگی هــای رشــدی آنــان توجــه دقیــق داشــته باشــد. از آن جايــی كــه 
در دوره نوجوانــی، همســاالن و نــوع ارتبــاط فرزنــدان بــا آنــان نقــش تعییــن كننــده ای در رفتارهــای 
ســالم يــا ناســالم فرزنــدان دارد، حتمــًا بايــد در دوره نوجوانــی، نــوع نظــارت والديــن بــه همســاالن و 

ارتبــاط فرزنــد بــا آنــان توجــه دقیــق داشــته باشــد.

 نظارت بر رفتارهای دختران و پسران متفاوت است .

نــوع نظــارت والديــن بــر حســب دختــران و پســران متفــاوت اســت حتــی در جوامــع غربــی. از آن 
جايــی كــه آســیب پذيــری دختــران بیشــتر اســت، معمــوالً نظــارت والديــن بــر دختــران خــود بیشــتر 
ــوالً،  ــت. معم ــران اس ــاوت از پس ــد، متف ــال می كنن ــان اعم ــرای آن ــه ب ــی ك ــت و محدوديت هاي اس
ــه  ــه خان ــر ب ــند، زودت ــزل باش ــرون از من ــری در بی ــدت كمت ــران م ــه دخت ــد ك ــار دارن ــن انتظ والدي
برگردنــد و بــه خصــوص در ارتبــاط بــا جنــس مخالــف محدوديت هــای بیشــتری بــرای آنــان قائــل 

می شــوند.
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 نظارت بر رفتارهای فرزندان بر حسب محل های متفاوت، تغيير می كند .

میـزان خطـر و آسـیب ها و مشـکالت در نقـاط مختلـف متفاوت باشـد. به دنبـال چنیـن تفاوت هايی 
كـه در مناطـق مختلـف جغرافیايـی و محلی وجـود دارد، نوع نظـارت والدين متفاوت و متغیر اسـت. مثاًل 
ممکـن اسـت والديـن برای فرزندان خود كـه در منطقه آلوده ای از شـهر زندگی می كننـد محدوديت های 

بیشـتری اعمـال كننـد تـا والدينی كـه در محله های سـالم تری زندگـی می كنند.

 نظارت بر رفتارهای فرزندان بر حسب زمان های مختلف متفاوت است .

انتظــارات و محدوديت هــای والديــن بــر حســب زمان هــای تحصیلــی يــا زمــان تعطیــالت تابســتان 
متفــاوت اســت. والديــن محدوديت هايــی را در زمــان تحصیــل بــر فرزنــد خــود اعمــال می كننــد بــه 
گونــه اي كــه در تابســتان و هنــگام تعطیــالت آنــان، تغییــر می كنــد. مثــاًل از فرزنــدان انتظــار مــی رود 
ــی در تابســتان  ــا همســاالن خــود داشــته باشــند ول ــری ب ــد كمت ــت و آم ــی رف ــه در ســال تحصیل ك
ايــن محدوديــت كمتــر می شــود. همچنیــن، بســیاری از انتظاراتــی كــه در رابطــه بــا رفــت و آمدهــای 
ــرای  ــن ب ــر والدي ــا تاريکــی هواســت. معمــوالً اكث ــع روشــنايی ي ــه شــدت تاب ــدان وجــود دارد ب فرزن
فرزنــدان نوجــوان خــود ايــن محدوديــت را دارنــد كــه تــا هــوا تاريــک نشــده بــه منــزل برگــردد. بــه 
ايــن ترتیــب، فرزنــد نوجــوان در پايیــز و زمســتان بايــد حــدود ســاعت 5 و 6 بعــد از ظهــر خــود را 
ــد. ــه ســاعت های 8 و 9 بعــد از ظهــر افزايــش می ياب ــه منــزل برســاند و در تابســتان ايــن زمــان ب ب

 نظارت بر رفتارهای فرزندان بايد متناسب با زمينه های فرهنگی باشد .

هــر شــهر و يــا اســتان و همچنیــن هــر منطقــه از يــک شــهر ممکــن اســت آداب و رســوم متفاوتــی 
ــه شــرايط فرهنگــی آن  ــا توجــه ب ــد ب ــد باي ــال می كن ــواده اِعم ــه خان ــی ك ــوع نظارت داشــته باشــد، ن
منطقــه يــا خانــواده باشــد. اگــر در شــهر خاصــی يــا در منطقــه خاصــی از شــهر، پوشــش خاصــی يــا 
بیــرون آمــدن يــک نوجــوان در ســاعاتی خاصــی از روز، بــه منزلــه رفتــار ناهنجــاری در نظــر گرفتــه 

ــل شــوند. ــت قائ ــار، محدودي ــن رفت ــرای انجــام اي ــد ب ــن می توانن می شــود، والدي

توجه به عاليم هشدار دهنده مصرف مواد در نوجوانان

يــک بخــش مهــم نظــارت والديــن، توجــه كــردن بــه تغییــرات رفتــاری و ظاهــری فرزنــدان اســت 
ــا،  ــه آن ه ــه ب ــن نشــانه ها و توج ــده مصــرف باشــند. شــناخت اي ــم هشــدار دهن ــد عالي ــه می توانن ك
گام مهمــی در تشــخیص بــه موقــع درگیــر شــدن فرزنــدان در رفتارهــای مصــرف مــواد می باشــند. بــا 
توجــه بــه ايــن كــه شناســايی و اقــدام بــه موقــع بــرای كنتــرل مصــرف مــواد در پیشــگیری از تشــديد 
و پیشــروی مصــرف اولیــه بــه ســمت اعتیــاد و وابســتگی كامــل بســیار مهــم اســت در ايــن قســمت بــه 

ــم. ــواد می پردازي ــه مصــرف م ــاره نشــانه های اولی بحــث درب
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نشانه های اوليه ی درگير شدن در مصرف مواد

همــه نوجوانــان در طــول دوره ی نوجوانــی بــه طــور طبیعــی تغییــرات زيــادی می كننــد. مــا همگــی 
ــد. «  ــور می كن ــه از زندگــی اســت كــه او از آن عب ــن فقــط يــک مرحل ــه را شــنیده ايم : »اي ــن جمل اي
ايــن جملــه گاهــی اوقــات صحیــح اســت، امــا گاهــی اوقــات نیــز تغییــرات می تواننــد بــه والديــن ايــن 
هشــدار را دهنــد كــه ممکــن اســت فرزندشــان مــواد مصــرف كنــد. ممکــن اســت تغییرانــی ماننــد ايــن 
كــه فرزندتــان نــوع جديــدی از موســیقی را گــوش می دهــد، يــا موهــای خــود را بــه شــیوه جديــدی 
درســت می كنــد مســئله ی مهمــی نباشــد، امــا والديــن نبايــد تغییــرات عمــده در زندگــی فرزندشــان 

ــل وزن،  . كناره گیری شديد از خانواده . كمبود انگیزه در مدرسه . تغییرات عمده ی ظاهری يا شخصیتی .را ناديــده بگیرنــد. مــوارد زيــر تغییراتــی هســتند كــه بايــد نســبت بــه آن هــا هشــیار باشــید: ــش بی دلی ــم، كاه ــکل در تکل ــز، مش ــا قرم ــفاف ي ــمان ش ــد چش ــمی مانن ــرات جس  تغیی
ــره. ــارش پوســت، درد و غی خ

والدين بايد توجه داشته باشند كه در طول دوران نوجوانی فرزندشان، شاهد تغییرات زيادی خواهند 
بود اما نبايد تصور كنند كه هر تغییری طبیعی است. اين كار دشواری است زيرا برخی تغییرات طبیعی 

هستند، اما والدين متعهد، می توانند با توجه داشتن نسبت به نشانه های باال تأثیر عمده ای داشته باشند.

راه ديگر برای هشیار بودن، اين است كه به خاطر داشته باشیم مصرف مواد اغلب با ديگر مشکالت 
همراه است. نوجوانانی كه سیگار می كشند، الکل می نوشند، يا مواد مصرف می كنند، احتمال دارد كه نمرات 
نهايتًا،  نمی كنند.  مدرسه ای شركت  و  ورزشی  فعالیت های  در  به طور كل  و  بگیرند،  مدرسه  در  كمتری 
تحصیل  ترک  بیشتر  دارند،  جنسی  روابط  پايین  سنین  در  ديگر،  افراد  از  بیشتر  مواد،  كنندگان  مصرف 
می كنند و بیشتر دارای مشکالت قانونی هستند. پدر و مادر خوب بودن مستلزم اين است كه توجه كافی 

به فرزندتان، و تغییراتی كه در آن ها ايجاد می شود داشته باشید.

مراحل تجربه و مصرف مواد

واقعیــت ايــن اســت كــه وابســتگی بــه مــواد بــه طــور ناگهانــی اتفــاق نمی افتــد، بلکــه فراينــدی 
ــه گام و فراينــدی پیــش مــی رود. بررســی ها نشــان می دهــد كــه افــرادی  ــه طــور گام ب اســت كــه ب
كــه درگیــر مصــرف مــواد می شــوند از چنــد مرحلــه می گذرنــد. شــناخت تغییــرات و نشــانه های هــر 
مرحلــه بــه والديــن كمــک می كنــد تــا دريابنــد كــه فرزندشــان در چــه وضعیتــی اســت و در صــورت 

بــروز نشــانه های خــاص اقــدام مناســب را بــه عمــل آورنــد.
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مرحله 1: تجربه مواد
ــب های  ــع، ش ــی از مواق ــی، برخ ــورت تفنن ــه ص ــا، ب ــرد در میهمانی ه ــوالً ف ــه معم ــن مرحل در اي
تعطیــل، تحــت فشــار همســاالن، از روی كنجــکاوی، هیجــان خواهــی بــه مصــرف مــواد می پــردازد. در 

ــد. ــدان شــان مصــرف می كنن ــه فرزن ــن متوجــه نمی شــوند ك ــب والدي ــه اغل ــن مرحل اي

مرحله 2: مصرف منظم تر مواد
ــب  ــاًل ش ــه مث ــی آورد ك ــاد نم ــه ي ــوالً ب ــد، معم ــرف می كن ــواد مص ــم م ــورت منظ ــه ص ــرد ب ف
ــده  ــواد در آين ــرف م ــی مص ــرای چگونگ ــتری را ب ــه بیش ــان و توج ــت، زم ــه رخ داده اس ــته چ گذش
صــرف می كنــد. بــه دنبــال معتــادان ديگــر مــی رود، اغلــب شــب ها ديــر بــه خانــه می آينــد. غیبــت 
ــاس  ــش تم ــل ورزش، كاه ــی مث ــدن فعالیت هاي ــر ش ــی، كمت ــت تحصیل ــدن وضعی ــر ش ــرر و بدت مک
بــا دوســتانی كــه اهــل مصــرف مــواد نیســتند، ناپديــد شــدن پــول يــا اشــیاء منــزل، كنــاره جويــی از 
ــه  ــن مرحل ــده اي ــدار دهن ــانه های هش ــن از نش ــونت، دروغ گفت ــال خش ــودن و اعم ــو ب ــواده، اخم خان

ــوند. ــواد می ش ــرف م ــه مص ــن متوج ــب والدي ــه اغل ــن مرحل ــتند. در اي هس

مرحله 3: در باتالق اعتياد
خصوصیـات ايـن مرحلـه عبارتنـد از: افزايـش مصـرف روزانـه، مصرف مـواد خطرناک، نیـاز به پول 
بیشـتر بـرای خريـد مـواد، قطـع تمـاس بـا دوسـتان سـالم و گوشـه گیـری، افزايـش تعـارض در كانون 
خانـواده، پیـدا شـدن مخفیـگاه مـواد در خانه، فراموشـی های مکرر، كاهـش وزن و افزايش مشـکالت فرد 
و بـروز بیماری هـای جسـمانی و روانـی، تجربـه مصـرف تزريقـی، درگیـر شـدن، دزدی، قاچـاق و سـاير 
جرايـم، افـکار خـود كشـی خود آسـیب زدن و احسـاس گناه، افزايـش خشـونت، برخوردهـای قانونی و...

تشخيص به موقع اعتياد

تشـخیص بـه موقـع سـوء مصـرف مـواد بـراي پیشـگیري از وابسـتگي بسـیار مهـم اسـت. معمـوالً 
تشـخیص سـوء مصـرف مواد در مراحل اولیه دشـوار اسـت، زيـرا فرد شـديداً به پنهان كـردن رفتارهاي 
مرتبـط بـا مصـرف مـواد می پردازد و در صورت تشـخیص چند نشـانه و عالمـت به طور جـدي به انکار 
آن هـا می پـردازد. بـا اين حـال تغییراتـي در رفتار، محیط پیرامون، دوسـتان و حتي اشـیاء و وسـايل افراد 

بـه وجـود می آيد كـه اين تغییـرات در سـه مرحله قابل شناسـايي هسـتند:

الف( شناسايي اعتياد در مراحل ابتدايي
خود داري از برخورد مستقیم فرد معتاد با اعضاي خانواده  	•

سرگرم شدن به اموري كه قباًل توجه چنداني به آن ها نداشته است مانند سرگرم كتاب و روزنامه شدن 	•

ظاهر شدن پي در پي در جلوي آينه براي اطمینان از اينکه وضع ظاهری اش مرتب است. 	•

مصرف سیگار، مشاهده ته سیگار در مکان های مختلف 	•

توجه به آرايش و اصالح صورت براي شاداب جلوه دادن خود  	•
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سعي در عادي جلوه دادن امور و برخورد متفاوت و همراه با گذشت با موضوعات در مقايسه با گذشته 	•

بیرون رفتن از منزل در اوقات نامناسب 	•

ارتباط با افرادي تحت عنوان دوستان جديد بدون آنکه هم كالسی باشند. 	•

ب( شناسايي اعتياد در مرحله پيشرفته نسبي
الغر شدن نسبت به چند ماه قبل و تغییر رنگ لب ها 	•

كبودي اطراف چشم ها، قي كردن مرتب چشم ها و پف همراه با چروک در اطراف چشم ها 	•

تغییر رنگ پوست به رنگ زرد تیره، سیخ شدن موها، تغییر وضعیت راه رفتن و خمیدگي در پشت بدن 	•

خمیازه كشیدن، خواب آلود بودن، لرزش محسوس دست ها 	•

بد خلقي، عصبانیت و از خود راضي بودن 	•

دير خوابیدن و دير از خواب بیدار شدن 	•

بي نظمي در امور روزمره، در وضع ظاهر و استحمام 	•

رفت و آمدهاي مشکوک 	•

منزوي شدن و كناره گرفتن از خانواده 	•

ارتکاب اعمال خالف، ربودن اشیاء منزل و فروش آن ها 	•

نیاز دايم به پول، بدهکاري به افراد  •

ج( مشخصات فرد معتاد در مرحله پيشرفته
اطالع كلیه افراد از اعتیاد فرد و تغییرات فیزيکي مختلف 	•

طرد شدن از طرف خانواده و اجتماع 	•

از دست دادن تمركز حواس و عدم تشخیص عواقب اعمال خود  	•

بي تفاوتي كامل نسبت به مسئولیت های زندگي  	•

عدم استقبال از هر گونه اقدام براي درمان اعتیاد 	•

چاپلوس و متملق شدن، سعي در توجیه خود و انداختن تقصیر به عهده سايرين 	•



فصل شش
ارتباطات خانوادگی موثر 6
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

.  به اهميت ارتباط موثر در خانواده پی ببريد.
.  تفاوت ارتباط موثر و غير مؤثّر را بشناسيد.

.  مفهوم ارتباط را درک كنيد.
.  با فرايند ارتباط موثر آشنا شويد.

.  مؤلفه های اصلی ارتباط را بشناسيد.
.  انواع ارتباط را بشناسيد.

.  مهارت های گوش دادن فعال را بشناسيد و آن ها را به كار گيريد.
.  موانع ارتباط موثر را بشناسيد.

.  راه های بهبود ارتباطات خانوادگی را درک كنيد.
 

 

مــا بخــش اعظــم هــر روز را بــه ارتبــاط برقــرار كــردن بــا ديگــران مي گذرانیــم و هرچــه بیشــتر 
بتوانیــم نیازهــاي خــود را بیــان كــرده و نیازهــاي ديگــران را درک كنیــم، از بهداشــت روانــي بهتــري 
ــي  ــزواي اجتماع ــري و ان ــه گی ــه گوش ــد ك ــان می ده ــي نش ــات علم ــود. مطالع ــم ب ــوردار خواهی برخ
ــر  ــاط موث ــراري ارتب ــراي بیمــاري و مــرگ زودرس می باشــد. برق ــی ب يکــي از عوامــل خطرســاز اصل
بــا ديگــران بــه بهبــود ســالمت جســمي و روانــي كمــک می كنــد. داشــتن روابــط اجتماعــي نزديــک از 

ــد. ــظ تندرســتي انســان كمــک می كن ــه حف ــای اســترس ب ــق كاهــش هورمون ه طري

ارتباط موثر

ــا  ــا غیركالمــي و مناســب ب ــا بتوانیــم بــه طــور كالمــي ي ــه مــا كمــک مي كنــد ت ارتبــاط موثــر ب
ــاز از  ــگام نی ــه هن ــوده و ب ــراز نم ــود را اب ــاي خ ــد، خواســته ها و نیازه ــه نظــرات، عقاي ــگ جامع فرهن
ــي از ديگــران در  ــم. مهــارت تقاضــاي كمــک و راهنماي ــي نمايی ديگــران درخواســت كمــک و راهنماي
ــر جهــت كســب رفتارهــاي  مواقــع ضــروري، از عوامــل مهــم يــک رابطــه ســالم اســت. ارتبــاط موث
ــا مصــرف مــواد، بهداشــت جنســي، مشــاركت مثبــت در گروه هــای اجتماعــی،  مســئوالنه در رابطــه ب
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ــت.  ــه اس ــر رابط ــي ه ــه اصل ــاط ماي ــد. ارتب ــي می باش ــگاه اساس ــه و دانش ــواده، جامع ــي در خان زندگ
ارتبــاط بــي پــرده، روشــن و بــا احســاس موجــب تقويــت روابــط می شــود. ارتبــاط موثــر رمــز موفقیــت 

در كار و زندگــی اســت.

ارتباط غير مؤثّر

ــه  ــر الزم ــاط مؤثّ ــردي اســت. برعکــس، ارتب ــن ف ــر مشــکالت بی ــر ريشــه اكث ــر مؤثّ ــاط غی ارتب
ايجــاد، توســعه و تــداوم هــر نــوع رابطــه بیــن فــردي مثبــت اســت. ارتبــاط غیــر مؤثـّـر می توانــد بــه 
نارضايتــي شــخصي و حرفــه ای، تنهايــي، تعــارض و بیگانگــي از همســاالن در جامعــه، خانــواده، دانشــگاه، 
مدرســه و محیــط كار منجــر شــود. در طــول زمــان ســطح عــزت نفــس فــرد را كاهــش داده و احســاس 
ناامیــدي و وابســتگي فــرد بــه مــواد و ديگــران را در تصمیــم گیری هــا و حــل مشــکالت شــخصی اش 

ــد.  ــش می ده افزاي

ارتبــاط غيــر مؤثـّـر ريشــه اكثــر مشــکالت بيــن فــردي اســت. برعکــس، ارتبــاط 
مؤثـّـر الزمــه ايجــاد، توســعه و تــداوم هــر نــوع رابطــه بيــن فــردي مثبــت اســت.

تعريف ارتباط 

ــت.  ــراد اس ــن اف ــي بی ــر كالم ــي و غی ــق كالم ــام از طري ــت پی ــال و درياف ــد ارس ــاط فراين ارتب
فرآينــدي كــه از طريــق آن، افــکار، عقايــد، احساســات و هیجان هــای خــود را ابــراز كــرده و افــکار و 

ــم. ــت می كنی ــران را درياف ــات ديگ احساس

ارتبــاط عبــارت اســت از ســازماندهي و اســتفاده از كلمــات، حــركات و حــاالت، تظاهــرات چهــره ای، 
صداهــا و اعمــال بــراي ايجــاد انتظــارات، تصاويــر، توصیــف احساســات و بیــان معانــی. ارتبــاط يــک 
فراينــد پويــا و بــدون آغــاز و پايــان اســت، هــر چیــزي در حــال ارتبــاط بــا مــا اســت و عــدم ارتبــاط 

محــال اســت. 

ارتبــاط بيــن فــردي چيــزي فراتــر از تبــادل كلمــات بيــن دو نفــر اســت. اينکــه 
ــه نمی شــود،  ــزي گفت ــه می شــود و چــه چي ــه، چــرا، كــي گفت ــز، چگون چــه چي

ــده تأثيــر می گــذارد. ــر رابطــه بيــن فرســتنده و گيرن ب
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اهميت ارتباط

ــي  ــت وقت ــت. صمیمی ــق اس ــي موف ــک زندگ ــای ي ــن مهارت ه ــي از مهم تري ــای ارتباط مهارت ه
ــای خــود  ــا و نگرانی ه ــا، ترس ه ــا و آرزوه ــد، امیده ــکار و عقاي ــد اف ــراد بتوانن ــه اف ايجــاد می شــود ك
ــد و احســاس درک شــدن و پذيرفتــه شــدن كننــد. فقــدان ايــن مهــارت  ــا هــم در میــان بگذارن را ب

ــردد. ــا می گ ــا و تعارض ه ــا، تنش ه ــوء تفاهم ه ــیاري از س ــروز بس ــب ب موج

والديـن بـراي ايـن كـه بتوانند بـه فرزنـدان خود كمـک كننـد و ارزش های سـالم را به آن هـا انتقال 
دهنـد بايـد از مهارت هـای ارتباطـي اسـتفاده كنند. مهارت هـای ارتباطي مهارت هايی هسـتند كـه والدين 
را قـادر بـه شـنیدن پیام هـای كالمي )محتـواي شـناختي و عاطفـی( ، درک پیام های غیركالمـي )محتواي 
عاطفـي و رفتـاری( و پاسـخ دهـي كالمـي و غیركالمـي به ايـن دو نوع پیام می سـازند. براي تسـلط يافتن 

بـر ايـن مهارت هـا الزم اسـت به طـور مـداوم آن ها را تمريـن كنید.

ارتباطات خانوادگی 

ــه  ــم ك ــن اســت احســاس كنی ــد، ممک ــی می رس ــال های راهنماي ــه س ــا ب ــدان م ــه فرزن ــی ك زمان
صحبــت كــردن بــا او برای مــان مشــکل تر شــده اســت. برخــی از والديــن حــس می كننــد كــه ديگــر 
تمايــل بــه صحبــت كــردن بــا فرزندشــان ندارنــد. ولــی ايــن دقیقــًا زمانــی اســت كــه بحث هــای بــاز 

و صادقانــه از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند. 

ــادی در مــورد چیزهــای  ــد، ســؤاالت زي ــی می رون ــه نوجوان ــان از كودكــی ب ــج كــه جوان ــه تدري ب
ــا  ــان را ب ــکار و احساسات ش ــد اف ــا می خواهن ــب آن ه ــود، و اغل ــاد می ش ــان ايج ــی برای ش مختلف
ــن كار را  ــد اي ــه باي ــه چگون ــد ك ــا نمی دانن ــد. ام ــان بگذارن ــان در می ــًا والدين ش ــا، خصوص بزرگ تره
ــادی برخــوردار هســتند.  ــن مهارت هــای ارتباطــی از اهمیــت زي ــت تمري ــن عل ــه اي ــد و ب انجــام دهن
ــاز نگــه داريــد. ــا راه هــای ارتبــاط خانوادگــی را ب تمرين هــای ايــن بخــش بــه شــما كمــک می كنــد ت

نوجوانـان مطمئـن نیسـتند كـه بـا موقعیت هـای جديـدی كه بـا آن هـا روبرو می شـوند چگونـه بايد 
برخـورد كننـد، و بـرای اينکـه بداننـد چـه كاری بايد انجـام دهند، بـه كمک فـردی نیاز دارند كـه به او 
اعتمـاد دارنـد. آن هـا سـعی می كننـد ياد بگیرنـد كه چگونه بزرگ شـوند و بـرای درک هیجانـات جديد 

و يادگیـری ارتبـاط میـان تفکـرات، احساسـات، و رفتارهای خـود نیاز به كمـک دارند. 

ــًا  ــه واقع ــر اينک ــد عــالوه ب ــن باي ــدان، والدي ــا فرزن ــت ب ــگام صحب ــه خاطــر داشــته باشــید: هن ب
بــه آنچــه گفتــه می شــود دقــت كننــد، بايــد بــه تفکــرات و احساســات خودشــان نیــز توجــه داشــته 
باشــند. در ايــن بخــش، برخــی چالش هــای موجــود در ارتباطــات خانوادگــی را فــرا خواهیــد گرفــت، 
ــد، و  ــا پاســخ دهی ــه موقعیت ه ــد ب ــی باي ــه از لحــاظ هیجان ــه چگون ــه اينک ــد داشــت ب ــی خواهی نگاه

ــود. ــواده می ش ــط خان ــود رواب ــث بهب ــه باع ــرد ك ــد ك ــن خواهی ــی را تمري مهارت هاي
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فرايند ارتباط

ــان  ــر نش ــکل زي ــه در ش ــت ك ــی اس ــر و مؤلفه هاي ــد دارای عناص ــک فراين ــوان ي ــه عن ــاط ب ارتب
داده شــده اســت. شــکل 1-6 چرخــه ارتبــاط را نشــان می دهــد. عناصــر اصلــی ارتبــاط بیــن فــردي 

ــد از: فرستنده )گوينده(: كسی است كه پیامی را به صورت كالمی يا غیر كالمی ارسال می كند. .عبارتن گيرنده )شنونده( : كسی است كه يک پیام كالمی يا غیر كالمی را دريافت می كند. . پيــام: می توانــد بــه صــورت كالمــی يــا غیــر كالمــی باشــد. چیــزی كــه از طــرف فرســتنده بــه  .
ــود. ــال می ش ــده ارس گیرن كانــال ارتباطــی: مســیر يــا راهــی اســت كــه افــراد از طريــق آن پیــام و مقصــود خــود را بــه طــرف  .

مقابــل ارســال می كننــد. بازخــورد: عکس العملــی اســت كــه گیرنــده نســبت بــه پیــام فرســتنده نشــان می دهــد. بازخــورد  .
برداشــت گیرنــده از مضمــون پیــام فرســتنده اســت كــه بــه او برمــی گردانــد.

شکل 1-6 : فرايند ارتباط
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اصول ارتباط موثر

اصول ارتباط اثربخش عبارتند از:  حساسیت داشتن نسبت به عاليق و نیازهای طرف مقابل . درک و فهم  . اعتماد . احساس امنیت . مسئولیت  . پذيرش . احترام . صداقت .

مدلی برای بهبود ارتباط

همان طور كه در شـکل 2-6 نشـان داده شـده اسـت، برقراری ارتباط موثر مسـتلزم ايجاد تغییر در 
سـه حوزه اسـت: افـکار و نگرش ها، احساسـات و رفتارها. داشـتن نگـرش خصمانه، بدبینانه، بـی اعتمادی 
افراطـی بـه ديگـران مانـع اصلـی برقـراری ارتبـاط اسـت. عـالوه بـر اين طـرز تفکر مـا دربـاره خودمان 
و ديگـران بـر تمايـل و آمادگـی مـا بـرای ورود به يـک ارتبـاط تأثیـر می گـذارد. بنابراين، برای داشـتن 

ارتبـاط موثـر بايـد نگرش هـا و افکار منفـی خود را شناسـايی و تغییـر دهیم.

ــا  ــراز آن ه ــی در اب ــود و تواناي ــای خ ــات و هیجان ه ــی از احساس ــاط، آگاه ــک ارتب ــش دوم ي بخ
ــزار  ــه شــريک زندگــی اش اب ــد احساســات خــود را ب ــال همســری كــه نمی توان ــوان مث ــه عن اســت. ب
كنــد، قــادر بــه برقــراری ارتبــاط موثــر بــا او نخواهــد بــود. همچنیــن درک احساســات ديگــران نیــز 
حايــز اهمیــت اســت. بــرای داشــتن ارتبــاط ســازنده بايــد افــراد احساســات خــود را درک نماينــد و آن 

را بــه صــورت موثــر و ســازنده بیــان نماينــد.

عامــل ســوم در يــک ارتبــاط موثــر انجــام رفتارهــای مناســب اســت. بســیاری از افــراد نمی داننــد 
افــکار و احساســات خــود را چگونــه ابــراز نماينــد، بــه عبارتــی ايــن افــراد بــا روش هــا و مهارت هــای 
ــر  ــد و تغیی ــای جدي ــب مهارت ه ــن رو كس ــتند. از اي ــنا نیس ــود آش ــات خ ــد و احساس ــان عقاي بی

ــردی شــود. ــن ف ــط بی ــود رواب ــه بهب ــد منجــر ب رفتارهــای قديمــی ناســالم می توان

ــد.  ــل دارن ــر متقاب ــر هــم ديگــر تأثی ــن ســه عنصــر ب ــن مــدل نشــان می دهــد اي همــان طــور اي
ــد.  ــر می گذارن ــس اث ــر عک ــار و ب ــات و رفت ــر روی احساس ــکار ب ــی اف يعن
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سوء تفاهم

سوءتفاهم يک نقص در رابطه است و زمانی به وجود می آيد كه مخاطب مفهوم پیام را متفاوت از 
آنچه قصد گوينده بوده، دريافت می كند. به طور كلی در يک ارتباط چهار نوع وجود دارد: )1( پیامي كه 
شما می خواستید بفرستید. )2( پیامي كه فکر می كنید فرستاديد. )3( پیامي كه واقعًا فرستاديد. )4( پیامي 
كه گیرنده دريافت كرد. هر گونه اشکال در انتقال پیام باعث اختالل در ارتباط می شود. هنگامي كه پیام 
ارسال شده به گونه ديگري دريافت شود يا زماني كه پیامي ارسال شده دريافت نشود، سوء تفاهم به وجود 
می آيد. بر اساس مدل ارايه شده در شکل 1-6 سوء تفاهم در يک رابطه ممکن است به داليل مختلف 
ايجاد شود. مثاًل وقتی گوينده صريح و شفاف صحبت نمی كند، شنونده به دقت و فعاالنه گوش نمی دهد و 
بر اساس ذهنیت قبلی، حرف های گوينده را تعبیر منفی می كند، از كانال ارتباطی مناسب استفاده نمی شود 
و بازخورد در رابطه حذف شود، احتمال بروز سوء تفاهم افزايش می يابد. بنابراين، با بهبود فرايندهای فوق 

می توان از سوء تفاهم های احتمالی جلوگیری كرد.

انواع ارتباط

ارتباط غير كالمي
انتقــال پیــام بــا اســتفاده از حالــت بــدن، حــركات چهــره، ژســت های بدنــي، لحــن و آهنــگ صــدا 
و... اســت. دلیــل اهمیــت شــناخت ارتبــاط غیركالمــي آن اســت كــه ارتبــاط غیركالمــي پايــه و اســاس 
ــر  ــوم ه ــش از دو س ــه بی ــد ك ــان معتقدن ــي از مردم شناس ــد. برخ ــکیل می ده ــاني را تش ــط انس رواب
ارتبــاط در ســطح غیركالمــي رخ می دهــد. بنابرايــن بايــد يــاد بگیريــم تــا الگــوي حــركات، ژســت های 
ــي، ظاهــر شــخصي و ويژگی هــای فرهنگــي مــورد  ــط فضاي ــدن، حالــت چهــره، رواب ــي، وضعیــت ب بدن

توجــه قــرار داده و مفهــوم آن را تعبیــر و تفســیر كنیــم. 

شکل 2-6 : فرايند بهبود ارتباط

بهبود     ارتباط

احساساترفتارها

افکار
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پیام هــای غیركالمــي و درک ايــن نــوع پیام هــا در فرهنــگ مــا زيــاد مــورد توجــه نبــوده اســت. 
ــر از نشــانه های  ــب معتبرت ــي اغل ــه ســرنخ های غیركالم ــد ك ــا نشــان داده ان ــال پژوهش ه ــن ح ــا اي ب
كالمــي هســتند. همچنیــن الزم اســت بــه بیــان و معنــاي خــاص رفتارهــاي غیركالمــي در فرهنگ هــای 

مختلــف نیــز توجــه نمايیــد.

ــا اســتفاده از كلمــات  ــا 7 درصــد اطالعــات ب ــج مطالعــات تنه ــر اســاس نتاي ب
ــا اســتفاده از تــن صــدا و 38 درصــد  منتقــل می شــوند. 55 درصــد اطالعــات ب

ــوند. ــل می ش ــدن منتق ــان ب ــتفاده از زب ــا اس ب

ــت  ــردی حکاي ــن ف ــات بی ــی در ارتباط ــر كالم ــای غی ــه پیام ه ــه ب ــت توج ــن موضــوع از اهمی اي
دارد. ارتبــاط موثــر مســتلزم توجــه دقيــق بــه پيام هــای غيركالمــي ديگــران و خودمــان اســت. ايــن 

عناصــر عبارتنــد از: 

تماس چشمي  	•

تظاهرات چهره ای 	•

ژست های بدني  	•

نزديک يا دور بودن  	•

بلندي صدا  	•

تن صدا 	•

سرعت تکلم 	•

هــدف ايــن تمريــن، ايجــاد فرصتــي اســت تــا احســاس های زيربنايــی رفتارهــاي  تمرين 1 
ــر، ابتــدا احســاس  ــا كوچک ت ــي ي غیركالمــي فــرد ديگــري را شناســايي كنیــد. در گروه هــای ســه تاي
ــا  ــه كســي كــه نقــش ناظــر را ايف ــروز دهــد و آن را ب ــردي آن را ب ــا ف ــد ت خاصــي را مشــخص كنی
می كنــد، بیــان كنیــد. ســپس ســعي كنیــد آن احســاس را بــه صــورت غیركالمــي بــه هــم گروه هــای 
آن شــخص يــا ســاير اعضــاي گــروه ابــراز نمايیــد. پــس از آنکــه احســاس های آن فــرد بــه درســتي 
شناســايي شــد، فــرد ديگــري را انتخــاب كــرده و احســاس های او را بــه اعضــاي گــروه بیــان كنیــد. در 

پايــان تجربیــات خــود را مــورد بحــث و بررســي قــرار دهیــد.

تمرين 2     يــک راه ديگــر بــراي كســب مهــارت در ارســال و دريافــت پیام هــای غیركالمــي، 
ــه شــکل دايــره می نشــینند و يکــي از آن هــا  ــازي تلفــن غیركالمــي اســت. اعضــاي گــروه ب تمريــن ب
ــد و فــرد  ــازي احســاس خاصــي را انتخــاب می كنــد. همــه چشــمان خــود را می بندن جهــت شــروع ب
شــروع كننــده بــازي، بــه فــرد ســمت راســت خــود ضربــه ای می زنــد و او چشــمانش را بــاز كــرده و 
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می كوشــد تــا پیــام غیركالمــي را درک كنــد. ســپس فراينــد ارتبــاط را بــا ضربــه زدن بــه فــرد ســمت 
راســت خــود ادامــه می دهــد و او نیــز چشــمان خــود را بــاز كــرده و پیــام غیركالمــي ارســال شــده را 
دريافــت می كنــد. ايــن بــازي تــا وقتــي كــه آخريــن فــرد در دايــره، پیــام را دريافــت و بــه صــورت 
ــت غیركالمــي خواهــد داشــت. ســپس اعضــاي  ــد، حال ــراز شــده را شناســايي كن كالمــي احســاس اب
گــروه بررســي می كننــد كــه چــه اتفاقــي رخ داد. كــي و كجــا پیــام تحريــف شــد و اعضــاي گــروه چــه 

احساســي دربــاره ارتبــاط غیركالمــي دارنــد؟ 

ــاس های  ــا احس ــراه ب ــي هم ــاي غیركالم ــي از رفتاره ــن آگاه ــن تمري ــدف اي ه تمرين 3 
خودتــان اســت. فهرســتي از رفتارهــاي غیركالمــي همــراه هركــدام از ايــن چهــار هیجــان مهــم را تهیــه 
ــم،  ــي می شــوم، اخــم می كن ــي عصبان ــال »وقت ــراي مث ــي. ب ــرس، خوشــحالي و غمگین ــد : خشــم، ت كنی
ــاس  ــم، احس ــردم دوري می كن ــود، از م ــفت می ش ــم س ــارم، بدن ــي فش ــم م ــه ه ــم را ب دندان هاي
ــان  ــروه در می ــاي گ ــا اعض ــان را ب ــت خودت ــت«. فهرس ــرده اس ــر ك ــم گی ــزي در گلوي ــم چی می كن
ــیتي،  ــل جنس ــد عوام ــد می توانی ــد. ببینی ــه كنی ــود توج ــای موج ــباهت ها و تفاوت ه ــه ش ــد و ب گذاري

ــد.  ــدا كنی ــباهت ها را پی ــا و ش ــر در تفاوت ه ــژادي مؤثّ ــي و ن قوم

ارتباط كالمي
ــامل  ــی ش ــاط كالم ــوند. ارتب ــان می ش ــات و واژگان بی ــتفاده از كلم ــا اس ــه ب ــی هســتند ك پیام هاي

ــراز می شــود.  ــب كلمــات اب ــه در قال ــی و شــناختی اســت ك ــوای عاطف محت

محتـواي شـناختی پيـام، شـامل حقايـق و كلمـات واقعـي پیام اسـت. محتواي شـناختي ممکن اسـت 
كالمـي يـا غیركالمـي باشـد و دربردارنـده نگرش هـا و رفتارهـا اسـت. در واقـع درک پیام هـای كالمـي 
مسـتلزم درک محتـواي شـناختي و عاطفـي پیام و توانايي در ايجـاد تمايز بین آن ها اسـت. درک محتواي 

شـناختي پیـام معمـوالً آسـان تر اسـت، زيـرا محتواي شـناختي به روشـني ابراز می شـود. 

ــوردار  ــري برخ ــوح كمت ــت و از وض ــناختي اس ــواي ش ــاوت از محت ــي متف ــي، گاه ــواي عاطف محت
اســت. درک محتــواي عاطفــي زيربنايــي پیام هــای كالمــي دشــوارتر اســت. يــک دلیــل ايــن امــر آن 
ــه  ــا ب ــم ت ــي پاســخ دهی ــای كالم ــواي شــناختي پیام ه ــه محت ــم ب ــل داري ــا بیشــتر تماي ــه م اســت ك
ــوان  ــان« - نات ــوارد پنه ــي- »م ــای زيربناي ــا و پويايی ه ــي آن، و از درک ناهمخوانی ه ــواي عاطف محت
ــام  ــر دو پی ــي و درک ه ــام كالم ــکار پی ــناختي آش ــواي ش ــن درک محت ــاوت بی ــع تف هســتیم. در واق

ــر اســت.  ــر مؤثّ ــر و غی ــاوت بیــن شــنونده مؤثّ ــام شــناختي، ماننــد تف ــي و پی عاطفــي زيربناي

گوش دادن 

گــوش دادن مهم تريــن مهــارت ارتباطــی اســت. گــوش دادن عملــی فعــال و هدفمنــد اســت كــه 
ــم احساســات ديگــران  ــن، درک ديگــران، حــل مشــکل، فه ــي گرفت ــات، راهنماي ــراي كســب اطالع ب
ــي  ــای كالم ــه پیام ه ــوش دادن ب ــرورت گ ــه ض ــا ب ــه م ــرد. هم ــورت می گی ــي ص ــت عاطف و حماي
ــم، می توانیــم  ــرار بگیري ــه يــک ق ــات اگــر در وضعیــت يــک ب مراجعــان واقــف هســتیم و گاهــي اوق
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پیام هــای كالمــي ســاده فــرد مقابــل را بــه درســتي بازگويــي كنیــم. بــا ايــن حــال اگــر كمــی دربــاره 
ــه  ــم ك ــاد آوري ــه ي ــم ب ــم می توانی ــم، فکــر كنی ــي انجــام می دادي ــه در كودك ــازي« ك ــن ب ــازی »تلف ب
چگونــه پیام هــای كالمــي ســاده وقتــي بیــن چنــد نفــر رد و بــدل می شــدند، دچــار تحريــف می شــدند.

ــال و  ــی فع ــوش دادن عمل ــت. گ ــی اس ــارت ارتباط ــن مه ــوش دادن مهم تري گ
هدفمنــد اســت كــه بــراي كســب اطالعــات، راهنمايــي گرفتــن، درک ديگــران، 
ــرد. ــورت می گي ــي ص ــت عاطف ــران و حماي ــات ديگ ــم احساس ــکل، فه ــل مش ح

تفاوت شنيدن و گوش كردن
ــط  ــنیداري توس ــای ش ــق آن تحريک ه ــه از طري ــاره دارد ك ــي اش ــاي حس ــه فراينده ــنیدن ب ش
ــناختي  ــت روان ش ــه فعالی ــوش دادن ب ــا گ ــود. ام ــل می ش ــز منتق ــه مغ ــت و ب ــوش درياف ــاختار گ س
پیچیده تــری اشــاره دارد كــه درک و تعبیــر و تفســیر اهمیــت يــک تجربــه حســي را شــامل می شــود. 

ــل اســت. ــا طــرف مقاب ــن گــوش دادن مســتلزم درگیــري روان شــناختی شــديد ب بنابراي

ــار  ــتلزم چه ــه مس ــت ك ــوش دادن اس ــوع گ ــن ن ــال عالی تري ــوش دادن فع گ
ــه  ــبت ب ــيت نس ــي و حساس ــل، بازگوي ــز، تحم ــت: تمرك ــدی اس ــارت كلي مه

ــات.  ــس كلم ــه در پ ــات نهفت احساس

ــت  ــه درياف ــه ب ــد ك ــز وجــود دارن ــی ديگــر نی ــای ظريف ــارت، روش ه ــار مه ــن چه ــر اي عــالوه ب
ــد. ــک می كنن ــران كم ــی ديگ ــر كالم ــی و غی ــای كالم پیام ه

مهارت های گوش دادن فعال  ايجاد محیط غیر مزاحم  . تماس چشمي  . تحرک جسماني مناسب . حفظ يک وضعیت باز و پذيرا  . خم شدن به سمت گوينده  . استفاده از زبان بدن مناسب . توجه كردن به فرد مقابل .



117

 خالصه نمودن . باز خورد دادن، با عباراتي ديگر بازگو كردن . سکوت توجه آمیز . تصديق كردن  . دعوت كردن . سؤال كردن  . استفاده از كلمات كوتاه . حفظ فاصله مناسب با گوينده . حضور روان شناختی  .

خصوصيات گوش دادن فعال
برای اين كه شنونده خوبی باشید سعی كنید به موارد زير عمل كنید:

 عدم تکمیل جمالت ديگران.. 1
 اختصاص زمان بیشتر به گوش دادن بجاي صحبت كردن.. 2
 آگاه بودن از سو گیری های شخصي خود.. 3
 عدم اشتغال ذهني با مسائل ديگر.. 4
 عدم سلطه جويي در مکالمه .. 5
 دادن بازخورد.. 6

 پرسیدن سؤاالت باز.. 7

توصيه هايی براي بهبود ارتباط كالمي

هنگام صحبت كردن 
مطمئن شويد كه شنونده فرصت سؤال يا اظهار نظر كردن را دارد. 	•

سعي كنید خود را جاي شنونده قرار دهید و احساسات او را در نظر بگیريد. 	•

آنچه را مي خواهید بگويید، واضح بیان كنید. 	•

به شنونده نگاه كنید.  •
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مطمئن شويد آنچه كه مي گويید با تن صدا و زبان بدني شما هماهنگي دارد. 	•

تن و آهنگ صداي خود را تغییر دهید. 	•

مبهم صحبت نکرده و با بیان جزئیات زياد موضوع را پیچیده نکنید.  •

 توصيه هايی براي بهبود كيفيت گوش دادن
به فردي كه صحبت می كند نگاه كنید.  	•

از واژه ها و اصواتي كه نشانه توجه هستند استفاده كنید.  	•

بیشتر اوقات كمي به طرف گوينده متمايل شويد.  	•

تظاهر به فهمیدن نکنید. 	•

همدلي صوتي را در خود پرورش دهید. 	•

با عالقه گوش دهید. 	•

از طريق تکان دادن سر، لبخند زدن و اظهار نظر كردن و تشويق كردن واكنش نشان دهید. 	•

سؤال بپرسید. 	•

هر چیز حواس پرت كننده را دور كنید. 	•

بر موضوع اصلي متمركز شويد. 	•

قضاوت نکنید.  •

موانع ارتباط

ــا در عمــل  ــم ام ــم كــه ارتباطــي ثمــر بخــش ايجــاد كنی ــل داري ــا می ــب م ــا وجــود اينکــه اغل ب
ــه نظــر می رســد. يکــي از داليــل  می بینیــم كــه برقــراري چنیــن ارتباطــي دشــوارتر از آنســت كــه ب
ايــن امــر ايــن اســت كــه مــردم ناخواســته موانعــي را در فراينــد ارتبــاط شــان وارد می كننــد، كــه كار 
را دشــوار می كنــد. در اغلــب مــوارد وقتــي كــه يــک يــا چنــد تــن از افــراد در حــال تعامــل گرفتــار 
ــا  ــع ي ــد. موان ــه وجــود آي ــي باشــند، احتمــال بیشــتري دارد كــه ايــن ســدهای ارتباطــي ب فشــار روان
ســدهای ارتباطــي بســیار زيــادی وجــود دارد. امــا تومــاس گــوردون فهرســتي ارائــه داده اســت كــه بــه 
دوازده بازدارنــده پلیــد ارتبــاط معــروف اســت؛ و تحــت ســه مقولــه قضــاوت، ارائــه راه حــل و اجتنــاب 

ــل بررســي اســت )بولتــون، 1381(. از نگرانی هــای طــرف مقابــل، قاب

ــع ارتباطــي  ــد. موان ــر ارتبــاط دارن ــع ارتباطــي پاســخ هايی هســتند كــه اغلــب اثــري منفــي ب موان
ــا وابســتگي، گوشــه گیــري و احســاس بــي  اغلــب بــه تحريــک حالــت دفاعــي، مقاومــت و رنجــش ي
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ــد از: ــاط عبارتن ــع ارتب ــن موان ــوند. مهم تري ــر می ش ــل منج ــرد مقاب ــي در ف ــد  .كفايت ــه بع ــن كاري ك ــراد اولی ــب اف ــه اغل ــرا ك ــت. چ ــم اس ــیار مه ــي بس ــاوت مانع ــاوت: قض قض
ــه  ــا اينک ــت ي ــت اس ــه درس ــد بل ــه می گوين ــت ك ــد اينس ــام می دهن ــام انج ــک پی ــنیدن ي از ش

ــت: ــر اس ــوارد زي ــامل م ــاوت ش ــت. قض ــه اس ــد گزاف می گوين ــي از  . ــت و يک ــای او س ــال و نگرش ه ــر و اعم ــرد ديگ ــي از ف ــي منف ــامل ارزياب ــاد ش ــاد: انتق انتق
موانــع مربــوط بــه قضــاوت اســت. »تــو خــودت باعــث ايــن مشــکل شــدي و نمی توانــی ديگــران 

را ســرزنش كنــي.« برچســب زدن: خــوار و خفیــف كــردن و يــا دادن يــک عنــوان كلیشــه ای بــه شــخص ديگــر، كــه  .
هــم بــراي فرســتنده و هــم بــراي گیرنــده اشــاراتي منفــي دارد. »دقیقــًا مثــل يــک زن حســاس و 

زودرنجــي«  تشــخيص گــذاري: تجزيــه و تحلیــل رفتــار فــرد ديگــر و بــازي كــردن نقــش يــک روان شــناس  .
مبتــدي. در واقــع نوعــي برچســب زدن اســت. »ذهنــت را مثــل يــک كتــاب می توانــم بخوانــم. در 

واقــع تــو بــراي عصبانــي كــردن مــن ايــن كارهــا را می كنــی«. ســتايش همــراه بــا ارزيابــي: قضــاوت مثبــت نســبت بــه شــخص ديگــر و اعمــال و نگرش هــای او.  .
هنگامــي كــه فــردي بــا اهــداف پنهانــي، اقــدام بــه ســتايش می كنــد، بیشــتر اوقــات، رنجشــي بــه 
وجــود می آيــد كــه نــه فقــط بــه خاطــر تــالش او بــراي كنتــرل ديگــري، كــه بــه دلیــل تجربــه 
ــا فريــب خــوردن فــرد مقابــل اســت. »تــو همیشــه دختــر خوبــي  احســاس دســت كاری شــدن ي

هســتي. میدانــم كــه امشــب، در كارهــا بــه مــن كمــک می كنــی«.

ارائه راه حل

ــع  ــه موان ــن گون ــوه ارتباطــي محســوب می شــود. اي ــع بالق ــه راه حــل از موان ــه شــیوه های ارائ هم
ــه  ــه ای مقتدران ــه گون ــر مســتقیم )پرســش( ، ب ــه شــکلي غی ــه شــکلي دلســوزانه، )نصیحــت( ، ب گاه ب
)دســتور( ، بــه شــکلي پرخاشــگرانه )تهديــد( و يــا همــراه هالــه ای در اطــراف آن ماننــد اخالقــي ســازي 

ــرد. ــورت می گی ص

دســتور دادن: دادن دســتور انجــام كاري كــه مايلیــد انجــام شــود بــه فــرد ديگــر. دســتور راه حلــي 
ــردم  ــرد. م ــرار می گی ــت ق ــورد حماي ــا زور م ــود و ب ــه می ش ــه ارائ ــکلي زورگويان ــه ش ــه ب ــت ك اس
اغلــب بــا آزردگــي خاطــر بــه مخالفــت بــا فــرد زورگــو بــر می خیزنــد. »تکالیفــت را همیــن اآلن انجــام 

ــم«. ــوری می خواه ــن اين ط ــون م ــده. چ ب

تهديــد: تــالش بــراي كنتــرل اعمــال و رفتــار طــرف مقابــل از طريــق هشــدار در مــورد پیامدهــاي 
ــي  ــه در پ ــر راه حــل پیشــنهادي اجــرا نشــود تنبی ــي اگ ــد. يعن ــدارک ديده اي ــش ت ــي آنچــه براي منف
ــاكت نشــويد،  ــر س ــند. »اگ ــتور می باش ــي دس ــای منف ــان پیامده ــا داراي هم ــد داشــت. تهديده خواه

ــم«. ــم در كالس می مانی ــان كالس ه ــد از پاي بع
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اخالقــي ســازي: صحبــت كــردن بــا شايســته بــودن و بايدهــا. يعنــي ســوء اســتفاده از مذهــب و 
اخــالق بــرای بــه كرســی نشــاندن حــرف خــود. كــه خــود اقدامــي غیــر اخالقــي و ناامیــد كننــده اســت. 
ــه را مشــکل  ــان صادقان ــی آورد، بی ــش اضطــراب می شــود، رنجــش موجــود م ــه باعــث افزاي چــرا ك
مــي كنــد و بــه بهانــه تراشــي و عــذر آوردن منجــر می شــود. »شــما نبايــد طــالق بگیريــد. هیــچ فکــر 

ــد؟«. ــان می آي ــر بچه هايت ــر س ــه ب ــد چ كرده اي

طــرح ســؤال های زيــاد و نامناســب : طــرح ســؤال های بســته پاســخ از موانــع ارتباطــي محســوب 
ــه  ــاط خاتم ــه ارتب ــتند و ب ــاه هس ــه ای كوت ــک كلم ــخ هايی ت ــوالً داراي پاس ــه معم ــرا ك ــوند. چ می ش

ــود.« ــي ب ــود؟ عال ــد. »امــروز مدرســه چطــور ب می دهن

ــده  ــت نشــانه »عق ــن حال ــرد اســت و در بدتري ــع پركارب ــه: نصیحــت از موان ــا توصي نصيحــت ي
دخالــت « اســت. چــرا كــه اغلــب توهینــي بــزرگ بــه عقــل فــرد مقابــل اســت و بــه بــي اعتمــادي 
ــاره دارد.  ــکالتش اش ــا مش ــدن ب ــار آم ــراي درک و كن ــکل، ب ــار مش ــرد دچ ــي ف ــه تواناي ــبت ب نس
همچنیــن نصیحــت كننــده تمــام تلويحــات مربــوط بــه مشــکل را درک نمی كنــد. يعنــي مــردم اغلــب 
فقــط قلــه كــوه يــخ را می بیننــد و نــه تمــام زوايــا و پیچیدگی هــای پنهــان در زيــر ســطح را. يعنــي مــا 

ــون، 1381(. ــم )بولت ــدا می كنی ــش پی ــاده ای براي ــم راه حــل س ــه مشــکل را بدانی ــدون اينک ب

اجتناب از نگرانی های طرف مقابل

روزنامــه نــگاري گفتــه اســت كــه اولیــن قانــون گفتگــو آن اســت كــه اگــر بــراي خــارج كــردن 
جريــان گفتگــو از مســیر اصلــي، راهــي وجــود داشــته باشــد انســان بالفاصلــه از آن اســتفاده می كنــد. 

موانعــي كــه در ايــن قســمت آمــده اســت همــه بــراي انحــراف از بحــث اصلــي می باشــند.  

منحــرف ســازي: كنــار زدن مشــکالت فــرد ديگــر از طريــق ايجــاد حــواس پرتــي. عبــارت »گفتگــو 
در مــورد...« اغلــب اوقــات آغــاز انحــراف از مســیر را عالمــت می دهــد. »فکــر می كنــی ايــن حادثــه 

خیلــي بــدي بــوده؟ پــس بگــذار اتفاقــي را كــه بــراي مــن افتــاد را تعريــف كنــم«.

بحــث منطقــي: تــالش بــراي متقاعــد كــردن فــرد ديگــر بــا توســل بــه حقايــق يــا منطــق و معمــوالً 
ــا وجــود  ــوط. منطــق، كاركردهــای بســیار مهمــي دارد. ب ــي مرب ــدون در نظــر گرفتــن عامــل هیجان ب
ايــن، ارائــه راه حل هــای منطقــي در مواقعــي كــه فــرد ديگــر دچــار تنــش روانــي اســت و يــا در میــان 
افــراد مختلــف تعــارض و كشمکشــي وجــود دارد ممکــن اســت موجــب عصبانیــت شــود. »واقــع بیــن 

ــق می شــدی« ــي نمی كــردی حتمــًا در آن امتحــان موف ــاش اگــر تنبل ب

اطمينــان دادن: اطمینــان دادن بــه ظاهــر ، راهــي بــراي آرامــش دادن بــه شــخص ديگــر اســت امــا 
در واقــع، اقدامــي كامــاًل متضــاد اســت. اطمینــان آفرينــي نوعــي از كنــاره گیــري عاطفــي اســت. يعنــي 
ــد. »نگــران نبــاش؛ همیشــه  ــراز می كن ــه عاطفــي آن احت ــا از تجرب ــرد دوســت دارد مفیــد باشــد ام ف

پايــان شــب ســیه ســپید اســت« 
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در روابــط خانوادگــی موانعــی وجــود دارنــد كــه موجــب تخريــب ارتبــاط شــده و صمیمیــت را از 
ــد: ــن قرارن ــع از اي ــن موان ــن اي ــد. مهم تري ــن می برن ــده  .بی ــاليق و ... نادي ــا، س ــا و باوره ــوش، نگرش ه ــد، ه ــکار، عقاي ــاظ، اف ــردي از لح ــای ف  تفاوت ه

ــع اصلــی ارتباطــات خانوادگــی اســت. ــرای حــذف آن هــا مان ــوع تفاوت هــا و تــالش ب گرفتــن ايــن ن ــارات  . ــت ها و انتظ ــه برداش ــی ك ــر: زمان ــول از همديگ ــر معق ــارات غی ــط و انتظ ــای غل  فرض ه
اعضــای خانــواده از يــک موضــوع متفــاوت اســت و آمادگــی بــرای نزديــک كــردن انتظــارات بــه 

ــوب فراهــم می شــود.  ــاط معی ــرای ارتب ــه ب ــدارد، زمین همديگــر وجــود ن  جنــگ قــدرت بیــن اعضــاي خانــواده: گاهــی اوقــات اعضــای خانــواده بــه ويــژه والديــن بــر ســر  .
ــد. هــدف، نشــان دادن ايــن اســت كــه چــه كســی  ــا هــم مبــارزه آشــکار و نهــان دارن قــدرت ب
قــدرت برتــر اســت. ايــن موضــوع مانــع شــنیدن حرف هــای طرفیــن شــده و بــا دامــن زدن بــه 

ــد. ــراب می كن ــات را خ ــواده، ارتباط ــه در خان ــار گون ــای بیم ائتالف ه ــض و  . ــای متناق ــند و پیام ه ــادق نباش ــراد ص ــی اف ــض: وقت ــای متناق ــوص و پیام ه ــدان خل  فق
ــر  ــر موث ــاط غی ــرای ديگــران دشــوارتر شــده و موجــب ارتب ــد، درک آن ب ــو ارســال نماين دو پهل

می شــود.   عــدم صراحــت و ابهــام : نداشــتن صراحــت، مبهــم و كلــی گويــی مانــع اصلــی ارتباطــات خانوادگی  .
ــه جــای ايــن كــه خواســته خــود را صريــح و روشــن بیــان كنــد،  اســت. در ايــن حالــت افــراد ب
شــروع بــه كلــی گويــی و تعمیــم دادن مســايل می كنــد كــه در نهايــت موجــب تخريــب روابــط 

ــود. ــی می ش خانوادگ ــه در  . ــا ناآگاهان ــه ي ــواده آگاهان ــی اعضــای خان ــر : گاه ــر تغیی ــت در براب ــودن و مقاوم ــي ب  دفاع
ــر تغییــر مقاومــت می كننــد و همیــن حالــت دفاعــی، موجــب می شــود كــه حتــی حرف هــا و  براب
انتقادهــای ســازنده فــرد مقابــل را نشــوند، در نتیجــه عــدم گــوش دادن ســوء تفاهــم ايجــاد شــده 

ــم می شــود. ــط حاك ــر رواب و ســردی ب  تــک گويــي و تســلط در ارتبــاط: زمانــی يکــی از طرفیــن ارتبــاط می خواهــد حــرف خــود را بــه  .
ــه  ــم ب ــدارد، ســوء تفاه ــران را ن ــکار ديگ ــی شــنیدن نقطــه نظــرات و اف كرســی بنشــاند و آمادگ
وجــود می آيــد. همچنیــن تــالش بــرای تســلط بــر ارتبــاط و كنتــرل كــردن ديگــران نیــز موجــب 

ــود. ــه می ش ــکال در رابط ــروز اش ب  ســیاه و ســفید ديــدن مســايل: معمــوالً مســايل زندگــی دو قطبــی نیســتند، بنابرايــن، كســانی كــه  .
ــتند،  ــی نیس ــتری های احتمال ــدن خاكس ــه دي ــادر ب ــد و ق ــفید می بینن ــا س ــیاه ي ــز را س ــه چی هم

ــوند. ــی می ش ــکالت ارتباط ــار مش دچ
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ســعی كنيــد بــا گــوش كــردن دقيــق و فکــر كــردن قبــل از بيــان افــکار و احساســاتتان، ارتبــاط . 1
و اعتمــاد ايجــاد كنيــد.  ســعی كنیــد خــود را نســبت بــه آنچــه فرزندتــان می گويــد مشــتاق نشــان دهیــد و بفهمیــد كــه  .

چــه چیــزی بــرای آن هــا اهمیــت دارد.  بــه آنچــه فرزندتــان گفتــه اســت واكنــش ســريع نشــان ندهیــد. در عــوض، چنــد دقیقــه فکــر  . به دقت گوش كنید، و پیش از صحبت كردن صبر كنید تا صحبت فرزندتان تمام شود. . هنگامی كه فرزندتان با شما صحبت می كند به افکار و احساسات خودتان فکر كنید. .
ــد »خوشــحالم  ــی اســتفاده كنی ــد. از چنیــن جمالت ــه آنچــه شــنیديد پاســخ دهی ــد و ســپس ب كنی
كــه در ايــن رابطــه بــا مــن صحبــت می كنــی« يــا »چیــزی كــه می گويــی بــرای مــن بســیار مهــم 
اســت« و بعــد توضیــح دهیــد كــه چــرا خوشــحال هســتید يــا اهمیــت قايــل می شــويد. ايــن كار 
ــش  ــت واكن ــا عصبانی ــما ب ــه ش ــش رود ك ــی پی ــر از زمان ــه ماليم ت ــه مکالم ــود ك ــث می ش باع
نشــان دهیــد. هنگامــی كــه والديــن و فرزنــد احساســات شــان را بــا يکديگــر در میــان می گذارنــد 
ــول  ــات در ط ــرل هیجان ــدم كنت ــود، ع ــاط می ش ــه ی ارتب ــاد و ادام ــاد اعتم ــث ايج ــر باع ــن ام اي
ــام اشــتباهی را منتقــل  ــان رفتــن اعتمــاد می شــود، پی ــان باعــث از می ــا فرزندت صحبــت كــردن ب

ــاند.  ــت می كش ــن بس ــه ب ــت را ب ــوالً صحب ــد، و معم می كن

 هر روزه زمانی را به صحبت كردن با فرزندتان اختصاص دهيد. . 2

هـم بـرای صحبت هـای خانوادگـی و هـم بـرای صحبت هـای دو نفـره وقـت بگذاريـد. روزتـان را به 
گونـه ای برنامـه ريـزی كنیـد كـه مکالمـات به طـور مرتب اتفـاق بیفتنـد، مثـاًل وعده هـای غذايی را 
همـه بـا هـم صرف كنیـد )و تلويزيـون را خاموش كنید!( يـا فعالیت هـای خانوادگی منظمـی را تعیین 
كنیـد. هنگامـی كـه فرزندتـان می خواهـد در مـورد چیـزی بـا شـما صحبت كنـد، مطمئن شـويد كه 
بـا دقـت بـه او گـوش می دهیـد. اگر ممکن اسـت، هـر كار ديگـری را كه در حـال انجام آن هسـتید 

متوقـف كنیـد تـا فرزندتـان متوجه شـود واقعًا بـه او گـوش می دهید. 

 يک حقيقت: شما می توانيد مخالفت كنيد. . 3

جوانــان اغلــب هنــگام بــزرگ شــدن آنچــه را يــاد گرفته انــد نقــد می كننــد، و همزمــان بــا بــزرگ 
ــی  ــاًل طبیع ــن مســئله كام ــد. اي ــکاش كنن ــی را كن ــای مختلف ــا و حريم ه ــد مرزه شــدن می خواهن

اســت. امــا، شــما بايــد قوانیــن بحــث را رعايــت كنیــد:  همیشه سؤاالتی بپرسید؛ تصور نکنید به اين دلیل كه والدين هستید همه ی پاسخ ها را می دانید. . فقط يک نفر در حال صحبت باشد. .
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ــا بــدون جــر و بحــث صحبــت كنیــد، امــا  .  چنانچــه عصبانــی شــديد چنــد دقیقــه صبــر كنیــد ت
بعــداً در مــوردش صحبــت كنیــد.  حتمًا بعداً در مورد آن صحبت كنید! .

تعيين كنيد كه در چه مکانی بهتر صحبت می كنيد. . 4

اگـر متوجـه شـديد كه هنگام رانندگی و در ماشـین مکالمه بهتـری با فرزندتان داريـد، و مکالمات رو 
در رو خـوب نمـي باشـند، پس هنگامی كه در ماشـین هسـتید از او سـؤاالتی بپرسـید و بـا او صحبت 
كنیـد. اگـر هنـگام لبـاس شسـتن، مکالمـه بهتـری نسـبت بـه ديگـر مواقـع داريـد، در همـان زمان 

صحبـت كنیـد. هـر مکانـی كه نتیجـه ی بهتـری به شـما بدهد، مکان مناسـب می باشـد.

 برقراری ارتباط با نوجوانان هميشه ساده نيست.. 5

  ممکــن اســت دوره هــای مشــکل و ســختی در طــول ايــن بحث هــا وجــود پیــش بیايــد، امــا بــه 
يــاد داشــته باشــید، شــما می توانیــد از پــس آن هــا برآيیــد. بــا تمريــن مکــرر، بــه تدريــج جــر و 
ــل  ــد، و درک متقاب ــن می رون ــا از بی ــد ي ــش می يابن ــده كاه ــه دار ش ــات جريح ــا و احساس بحث ه

ــد.  ــدا می كن ــش پی ــکاری افزاي و هم

 ممکن است هميشه چيزی را كه می شنويد، مطابق ميل تان نباشد . 6

امـا حداقـل بـه آن گـوش دهید! داشـتن يـک گفتگوی خـوب بـا نوجوانان بـه اين مفهوم نیسـت كه 
شـما هـر چه را می شـنويد قبول داشـته باشـید. اما ايـن كار احتمال اين كـه فرزندتان به شـما اعتماد 
كنـد، بـرای راهنمايـی گرفتـن بـه شـما رجوع كنـد، و بـه راهنمايی های شـما توجـه كنـد، را افزايش 
می دهـد. بـرای ادامـه ی گفتگـو حتـی اگـر مطمئـن نیسـتید كـه پاسـخ را می دانیـد يـا نـه، يـا اينکه 

فرزندتـان توجـه می كنـد يـا نـه، بهتر اسـت راه هـای ارتباطـی را باز نگـه داريد. 

مهارت های برقراری ارتباط با فرزندان در خصوص مصرف مواد

برقــراری ارتبــاط بــا فرزنــدان در مــورد مســئله مصــرف مــواد، موضوعــی بســیار مهــم و حســاس 
اســت كــه بايــد بــا دقــت و ظرافــت خاصــی انجــام شــود. گام هــای زيــر بــه والديــن كمــک می كنــد 

تــا بــه خوبــی بتواننــد دربــاره مصــرف مــواد بــا فرزندان شــان گفتگــو كننــد.

قبل از هر چیز بدانید چه می خواهید بگويید و به چه چیزی می خواهید دست يابید.  .1

ــام،  ــان اته ــاب از زب ــت، اجتن ــن صــدای مثب ــتفاده از ت ــید: اس ــته باش ــی داش ــوی خوب گفتگ  .2
ــد. ــدا نزنی ــد ص ــام ب ــا ن ــا ب ــد ي ــب نزنی برچس
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راجع به مرزبندی ها و خطوط قرمز صحبت كنید.  .3

راجع به شواهد صحبت كنید و قضاوت نکنید.  .4

شرايط را امن نگاه داشته و مقاومت را در فرزند كاهش دهید.  .5

راجع به كاری كه می خواهید و كاری كه نمی خواهید بکنید صحبت كنید.  .6

در خصوص زمان صحبت منعطف باشید. قرار نیست فقط يک صحبت داشته باشید.  .7

مثبت و تشويق كننده باشید.  .8

گفتگوی خود را ارزيابی كنید.  .9

در مورد گفتگوی بعدی به توافق برسید.  .10



فصل هفت
رفتار جرأت مندانه 7
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

.  مفهوم جرأت مندي را درک كنيد.
.  مؤلفه هاي اصلی رفتار جرأت مندانه را بشناسيد.

.  با حقوق اوليه خود در روابط بين فردي آشنا شويد.
.  سه سبک ارتباط را بشناسيد و تفاوت های آن ها را درک كنيد.

.  با موانع رفتار جرأت مندانه آشنا شويد.
.  عوامل موثر در رفتار جرأت مندانه را بشناسيد.

.  انواع مهارت های جرأت مندی را ياد بگيريد و در عمل، آن ها را پياده كنيد.
.  با شيوه انتقاد جرأت مندانه آشنا شويد و آن را به كار گيريد.

 
 

مقدمه

هـر فـردي حريـم يـا فضـاي شـخصي منحصر بـه فـردي دارد كه متعلـق به خـود اوسـت و نیازمند 
دفـاع اسـت. مـا در درون حريـم زندگی مـان از حقـوق فـردي خويـش بهره مند می شـويم، امـا در بیرون 
از ايـن حريـم در حـوزه اشـتراكي قـرار می گیريم كـه در آن بايـد حقوق ديگـران را نیز مـورد توجه قرار 
دهیـم. عـالوه بـر اين، در طـول زندگی، مـا در انواع متفاوتـی از روابط با افـراد مختلف، درگیر می شـويم. 
ايـن روابـط ممکـن اسـت سـالم يـا ناسـالم باشـند. ايـن وظیفه ی ما اسـت كـه مشـخص كنیم بـراي چه 
چیزهايـی ارزش قايلیـم و مرزهـای روشـنی بـرای روابط مـان تعییـن كنیـم. بعضـی وقت هـا خصوصیاتی 
كـه در آغـاز يـک رابطـه، در فردی می پسـنديم، بـرای برقراری دوسـتی يا ادامـه ی رابطه كافی نیسـتند. 
بنابرايـن الزم اسـت در مـورد ادامـه ی رابطـه ی خود تصمیـم بگیريم. مهـارت جرأت مندی يکـي از انواع 
ارتباطـات اجتماعـي و روابـط بیـن فـردي اسـت كه طي بیسـت سـال اخیـر توجه زيـادي به خـود جلب 
كـرده اسـت، ايـن مهـارت بـه مـا اجـازه می دهد تا ضمـن احتـرام به حقـوق ديگـران به حقـوق خودمان 
نیـز توجـه نمايیـم. جرأت منـدی يـک شـیوه ارتباطي خاص اسـت كـه می تـوان آن را آموخـت و به كار 
بسـت. مهـارت جرأت منـدی فرد را قادر می سـازد تا افـکار، احساسـات و ارزش های خـود را درباره يک 
موقعیـت بـه طـور آزادانـه و مسـتقیم و با احترام بـه احساسـات و ارزش های اشـخاص ديگر بیـان كند.
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مفهوم جرأت مندي

ــه و  ــتقیم، صادقان ــور مس ــه ط ــود ب ــکار خ ــات و اف ــد، احساس ــراز عقاي ــدی اب ــور از جرأت من منظ
بــدون بــي احترامــي بــه حقــوق ديگــران، تشــخیص منافــع خــود و عمــل بــر اســاس آن، بــه عبارتــی 

ــوق ديگــران اســت. ــه حق ــدون تعــرض ب ــه حــق خــود ب ديگــر جرأت منــدی مطالب

رفتار جرأت مندانه يک رفتار بین فردي است كه شامل ابراز صادقانه و نسبتًا رک افکار و احساسات 
مي باشد، به نحوي كه از نظر اجتماعي مناسب بوده و احساسات و آسايش ديگران نیز در آن مد نظر باشد.

ــه،  ــراب )ولپ ــر از اضط ــي غی ــر احساس ــب ه ــان مناس ــت از بی ــارت اس ــه عب ــار جرأت مندان رفت
1973(. رفتــار جرأت مندانــه يــک رفتــار بیــن فــردي اســت كــه شــامل ابــراز صادقانــه و نســبتًا رک 
افــکار و احساســات مي باشــد، بــه نحــوي كــه از نظــر اجتماعــي مناســب بــوده و احساســات و آســايش 

ديگــران نیــز در آن مــد نظــر باشــد.

بــه طــور كلــي جرأت منــدی را مي تــوان توانايــي ابــراز صادقانــه نظــرات، احساســات و نگرش هــا 
ــود  ــوق خ ــرد از حق ــاع ف ــامل دف ــن ش ــدی همچنی ــت. جرأت من ــراب دانس ــاس اضط ــدون احس ب

ــال نشــود.  ــران پايم ــوق ديگ ــه حق ــه شــکلي ك مي باشــد، ب

مؤلفه های جرأت مندی  پذيرش كاستی های خود  . آغاز و ادامه تعامالت اجتماعي  . ابراز احساسات مثبت و منفي خود  . رد درخواست های غیر منطقي ديگران  . تقاضاي تغییر رفتارهاي نامطلوب ديگران  . ابراز عقیده خود  .

آشنايي با حقوق خود در روابط بين فردي

بــراي اينکــه فــرد بتوانــد رفتــار جرأت مندانــه از خــود نشــان دهــد ابتــدا ضــروري اســت حقــوق 
اساســي خــود را بشناســد. واقعیــت ايــن اســت كــه تــا زمانــي كــه شــخص نخواهــد و شــرايط را مهیــا 
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ــا  ــن كار الزم اســت ب ــراي اي ــار او مســلط شــوند. ب ــر احساســات و رفت ــد ب نســازد ديگــران نمی توانن
ــرار دهنــد، آشــنا باشــیم. ــر ق ــراد می خواهنــد مــا را تحــت تأثی ــق آن اف شــیوه هايی كــه از طري

نمونه هايی از حقوق ما در روابط بين فردي

ما حق داريم رفتار، افکار و احساسات خاص خود را داشته باشیم و مسئولیت نتايج آن را بپذيريم. 	•

حق داريم با ما محترمانه رفتار شود. 	•

حق داريم براي توجیه رفتارمان دلیل نیاوريم. 	•

حق داريم مسئولیت حل مشکالت ديگران را نپذيريم. 	•

حق داريم نظر خودمان را تغییر دهیم. 	•

حق داريم اشتباه بکنیم و مسئولیت آن را بپذيريم.  	•

حق داريم بگويیم »نمی دانم« »نمی خواهم« »می فهمم« »اهمیت نمی دهم«  	•

حق داريم در تصمیم گیري خود غیر منطقي باشیم. 	•

حق داريم بدون احساس گناه به بعضي از درخواست های ديگران جواب منفي دهیم.  	•

حق داريم براي بررسي درخواست ديگران، زمان صرف كنیم.  •

سبک های ارتباط

ــان و  ــئولیت های خودش ــوق و مس ــا حق ــی ب ــیوه های مختلف ــه ش ــردی ب ــن ف ــط بی ــراد در رواب اف
ديگــران برخــورد می كننــد. بــر اســاس نحــوه برخــورد افــراد بــا حقــوق خــود و ديگــران، روانشناســان 

ــد: ــیم كرده ان ــي تقس ــته كل ــه دس ــه س ــان ها را ب ــي انس ــبک های ارتباط س

1.  سبک ارتباطي منفعالنه 

2.  سبک ارتباطي پرخاشگرانه

3.  سبک ارتباطي جرأت مندانه

ايــن شــیوه های ارتباطــي بــر روي يــک پیوســتار قــرار می گیرنــد كــه از رفتارهــاي كامــاًل منفعالنــه 
تــا رفتارهــاي كامــاًل پرخاشــگرانه گســترده اســت. رفتــار جرأت مندانــه در وســط ايــن پیوســتار قــرار 

ــرار می دهیــم. می گیــرد. در ادامــه ويژگی هــای ايــن ســه شــیوه ارتباطــي را مــورد بررســي ق
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رفتار منفعالنه

در اين سبک ارتباطی، فرد با عذرخواهی افراطی و كوچک انگاری خود، تمامی افکار، احساس ها و حقوق 
 بـه ظاهـر افـرادي متواضـع، صبـور، از خـود گذشـته و مهربان هسـتند امـا در باطن از اينکه توسـط  . به ديگران اجازه می دهند به راحتي حقوق و احساسات او را ناديده گرفته و زير پا بگذارند. . به ديگران اجازه می دهند تا به حريم خصوصي آنان تعرض نمايند. . احساسات و افکار خود به شیوه توأم با پوزش طلبي ابراز می نمايند. . حقوق فردي خود را ناديده می گیرند. .شخصی خود را به نفع طرف مقابل ناديده می گیرد. ويژگی های اساسي افراد منفعل عبارتند از: 

ديگـران مـورد سـوء اسـتفاده قرارمـي گیرنـد، و حقـوق شـان پايمال می شـود، ناراحت هسـتند.  نیازها و خواسته های ديگران را بر خواسته های خود اولويت می دهند. . همیشه مضطرب و نگران هستند. .

ــي  ــان راض ــتید “ و هدفش ــوب هس ــما خ ــتم، ش ــوب نیس ــن خ ــل “ م ــراد منفع ــي اف ــام ارتباط پی
نگــه داشــتن ديگــران و اجتنــاب از تعــارض و كشــمکش بــه هــر قیمــت ممکــن اســت. اين هــا فکــر 
می كنــد اگــر ابــراز وجــود كننــد و نظــر و احســاس واقعــي خــود را بیــان كننــد، ممکــن اســت ديگــران 

آن هــا را دوســت نداشــته باشــند. 

خصوصيات كالمي و غير كالمی افراد منفعل ــوع جمــالت پاســخ می دهنــد: “  . وضعیت بدني نامناسب و خمیده . باال انداختن شانه . صريح نبودن  . نگاه سرگردان  . من و من كردن  . صداي آرام و لرزان  . از اين شاخه به آن شاخه پريدن  . فقدان تماس چشمي . ــا ايــن ن ــان مطــرح می كننــد، ب  وقتــي ديگــران درخواســتي از آن
هــر طــور صــالح می دانــی “ “برايــم فرقــي نمــي كنــه “ “ هــر چــي شــما بگويیــد “ “برايــم مهــم 

نیســت“ “ هــر كاري كــه دوســت داري بکــن”.
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نتايج رفتار منفعالنه

ــرد و در  ــرار می گی ــد ق ــف و تمجی ــورد تعري ــتگی هايش م ــود گذش ــر از خ ــه خاط ــل ب ــرد منفع ف
ــراي بســیاري از  ــده نبــوده خــود را مقصــر نخواهــد دانســت. ب صــورت شکســت چــون تصمیــم گیرن
افــراد رفتــار ســلطه پذيرانــه راهــي اســت بــراي اجتنــاب، بــه تعويــق انداختــن، يــا پنهــان نگــه داشــتن 

تعارضــات. همچنیــن بســیاري از مــردم از طريــق ســلطه پذيــري ديگــران را كنتــرل می كننــد. 

عوارض منفعل بودن  ــراب،  . ناتواني در مهار هیجان های خود، سركوب هیجان های منفي كه در نهايت باعث پژمردگي روابط می شود. . ايجاد احساس گناه و رنجش در ديگران. . روابط بین فردی ناخوشايند و نا رضايت بخش. . داشتن يک زندگي مرده . . ــش، اضط ــط نا رضايت بخ ــه رواب ــن دادن ب ــي، ت ــم بین ــود ك ــس، خ ــه نف ــاد ب ــدم اعتم  ع
ــديد . ــازداري ش ــردگي، ب افس  بیماری های روان تني )سردردهای میگرني، فشار خون باال، بیماری های قلبي و ...( .

رفتار پرخاشگرانه

ابراز عقايد و  و  براي مطالبه حقوق شخصي  ايستادگي سرسختانه  از  رفتار پرخاشگرانه عبارت است 
احساسات خود به شیوه ای كه معموالً نامناسب بوده و همیشه حقوق ديگران را مورد تجاوز قرار می دهد.

پيــام ارتباطــي ايــن افــراد ““ مــن خــوب هســتم، تــو خــوب نیســتي “ و هدفشــان “ تســلط، برنــده 
ــراد  ــکار اف ــه ديگــران اســت. اف ــراي تســلیم شــدن و تنبی ــر ب ــه شــخص ديگ شــدن، فشــار آوردن ب

 ”خودم همه چیز را می دانم“ . ”حق با من است ولي تو اشتباه می كنی ” . ”همه بايد مثل من باشند. “ . ”من شما را اذيت می كنم، قبل از اينکه شما فرصت اذيت داشته باشید. “ .پرخاشــگر معمــوالً شــامل مــوارد زيــر اســت: 

خصوصيات كالمي و غير كالمي   بددهني  . صحبت كردن با صداي بلند و ناهنجار  .
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 تحقیر ديگران . برچسب زدن به ديگران  . استفاده فراوان از عبارات داورانه )بايد، حتمًا، بايستي و...( . تهديد و حمله به ديگران  . نا امید كردن ديگران  . طعنه يا نیش زبان زدن به ديگران  . نگاه خیره .

عوارض پرخاشگري 

ــه خواســته های مــادي و  ــا ب ــه شــما كمــک كنــد ت ــاه مــدت ب پرخاشــگري ممکــن اســت در كوت
اهــداف مــورد نظرتــان دســت پیــدا كنیــد و از خــود و حريــم خويــش دفــاع نمــوده و زندگــي خــود و 
ديگــران را كنتــرل نمايیــد. ولــي در دراز مــدت مشــکالت و عــوارض منفــي زيــاد دارد كــه نمونه هايــی 

 دشمن تراشي، اختالل در روابط بین فردي . . كاهش سالمتي . . احساس بیگانگي و دوري از ديگران . . دور شدن از صفات انساني. . احساس گناه ناشي از سوء استفاده از قدرت. . از دست دادن كنترل . . تحريک پرخاشگري متقابل. . احساس ترس و ناامنی به دلیل احساس ضعف. .از آن بــه شــرح زيــر اســت:

سبک پرخاشگري انفعالي

گاهــي تركیبــي از انفعــال و پرخاشــگري در كنــار هــم ديــده می شــود كــه تشــکیل ســبک ارتباطــي 
ــل  ــايندي از قبی ــف ناخوش ــه عواط ــتند ك ــاني هس ــراد كس ــن اف ــد. اي ــي را می ده ــگري انفعال پرخاش
ــا توســل  ــد، ب ــن عواطــف را ندارن ــان اي ــدرت بی ــون ق ــي چ ــد، ول ــه می كنن ــت تجرب خشــم و خصوم
ــن ســبک  ــو بدتري ــن الگ ــد. اي ــي می كنن ــود را خال ــي خشــم خ ــر مســتقیم و انحراف ــیوه های غی ــه ش ب
ارتباطــي اســت چــون كســي كــه آمــاج خشــم ايــن افــراد قــرار می گیــرد، نمی دانــد بــه خاطــر چــه 

تقصیــري و توســط چــه كســي آمــاج خشــم و پرخاشــگري قــرار گرفتــه اســت.
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رفتار جرأت مندانه

جرأت منــدی يعنــي پافشــاري بــر حقــوق خــود و بیــان مســتقیم، صريــح و صادقانــه احساســات و 
افــکار خــود بــا احتــرام بــه حقــوق ديگــران. در ســبک ارتباطــي جرأت مندانــه شــخص ضمــن احتــرام 
بــه حقــوق ديگــران و بــه رســمیت شــناختن افــکار و احساســات ديگــران، بــه افــکار و احساســات خــود 

نیــز ارزش و احتــرام قائــل اســت. رفتــار عمومــي ايــن افــراد بیانگــر اعتمــاد و اطمینــان اســت.

پيــام ارتباطــي ايــن افــراد ““ مــن خــوب هســتم، تــو هــم خــوب هســتي “، »مــن آمــاده مذاكــره 
ــوق  ــه حق ــرام ب ــن احت ــود ضم ــوق خ ــاع از حق ــان “ دف ــتم« و هدفش ــم هس ــه تفاه ــیدن ب ــراي رس ب
ــراي شــخصیت  ــه ايــن صــورت اســت “ مــن ب ــه معمــوالً ب ديگــران اســت. افــکار افــراد جرأت مندان
ــه شــما اجــازه نمی دهــم از مــن ســوء اســتفاده كنیــد “، ”هــم مــن و هــم  ــي ب شــما احتــرام قائلــم ول

ــر حــق هســتیم“. ديگــران ب

خصوصيات كالمي و غير كالمي   از عبــارات حاكــي از همــکاري )ماننــد مــن معتقــدم... مــن نظــرم ايــن اســت... مــن فکــر می كنــم...  . جمالت خود را با استفاده از ضمیر “ من “بیان می كنند. . موقع صحبت كردن به فرد مقابل نگاه می كنند. . تن صداي محکم و استوار دارند. . شنونده و پذيرا هستند . .
در كالم خــود اســتفاده می كننــد(  حتــي وقتــي موافــق چیــزي نیســتند نهايــت احتــرام طــرف مقابــل را حفــظ كــرده و حقــوق انســاني  . وضعیت بدني راست، متعادل و آزاد دارند . از كلمات مطلق مانند بايد، بايستي، حتمًا استفاده نمی كنند .

ــد.  ــت می كنن او را رعاي

نتايج رفتار جرأت مندانه  افزايش احتمال رسیدن به خواست خود . . احساس رضايت از خود. . اضطراب و ترس كم . . آسیب پذيري كمتر . . روابط بین فردي خوب، ترويج روابط صمیمانه . .
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 برقراري ارتباط موثر . . سبک زندگي متعادل . . كاهش استرس . . جلب تائید و احترام ديگران . . احساس كنترل بر زندگي خود . . احساس بهتر درباره خود و افزايش عزت نفس . .

ــن  ــط بی ــه رواب ــد ب ــدی می توان ــران جرأت من ــتن ديگ ــي نداش ــورت آمادگ ــال در ص ــن ح ــا اي ب
ــار اســتفاده شــود. ــن رفت ــاط از اي ــا احتی ــد ب ــن رو باي ــد. از اي ــردي آســیب بزن ف

نکتــه مهــم: رفتــار جرأت مندانــه يــک انتخــاب اســت. بــه ايــن معنــا كه هميشــه 
مجبــور نيســتيد در همــه موقعيت هــا جرأت مندانــه رفتــار كنيــد. بنابرايــن بايــد 
از خودتــان بپرســيد آيــا در ايــن موقعيــت خــاص رفتــار جرأت مندانــه مناســب 
ــر  ــل ب ــار عام ــر. چه ــا خي ــاند ي ــواه می رس ــه دلخ ــه نتيج ــما را ب ــت و ش اس
ــه رفتــار كنيــد يــا خيــر،  ــه شــيوه جرأت مندان ــر اينکــه ب تصميــم شــما مبنــي ب

ــان، )4( رابطــه. ــکان، )3( زم ــت، )2( م ــر می گــذارد: )1( موقعي تأثي

عوامل موثر در رفتار جرأت مندانه 

ــه در  ــد ك ــر می گذارن ــه تأثی ــار جرأت مندان ــر رفت ــادی ب ــل زي ــد عوام ــان می ده ــا نش پژوهش ه
ــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود: جنسيت .ادامــه ب

ــل  ــن تعام ــذارد جنســیت طرفی ــر می گ ــه تأثی ــار جرأت مندان ــروز رفت ــه در ب ــی ك ــه عوامل از جمل
اســت. بــرای مثــال پژوهش هــا نشــان داده انــد كــه مــردان تمايــل كمتــری بــرای رد درخواســت های 
زنــان از خــود نشــان می دهنــد و نیــز كمتــر مايلنــد از زنــان پرســش ناراحــت كننــده ای داشــته باشــند. 
ــا  ــات ب ــرار مالق ــه گــذاردن ق ــل خودشــان را ب ــل نیســتند تماي ــه ماي ــد ك ــان هــم گــزارش كردن زن
ــان بــرای طرف هــای همجنــس خــود،  ــا از مــردان انتقــاد كننــد. مــردان و زن مــردان بیــان كننــد و ي

ــد. ــان می دهن ــتری نش ــدی بیش جرأت من



134

موقعيت .

ــط  ــا رواب ــغلی ي ــط ش ــا در محی ــد؛ ام ــدی می كنن ــی جرأت من ــه راحت ــه ب ــراد در خان ــی اف برخ
اجتماعــی خــارج از منــزل قــادر نیســتند، اين گونــه رفتــار نماينــد و يــا بالعکــس. پژوهشــگران عقیــده 
ــد  ــور می ياب ــار در آن ظه ــه رفت ــرايطی ك ــت و ش ــه باف ــی ب ــط اجتماع ــار در رواب ــر رفت ــد تأثی دارن
ــدی وی در انجــام  ــی و توانمن ــه ادراک اجتماع ــردی ب ــن ف ــط بی ــرد در رواب ــارت ف بســتگی دارد. مه

ــد، بســتگی دارد. ــج مثبــت بیانجام ــه نتاي ــا شــرايط، كــه ب ــاری متناســب ب فرهنگ .رفت

نشـان  جرأت منـدی  بـه  متفاوتـی  واكنش هـای  مختلـف،  فرهنگ هـای  خـرده  حتـی  و  فرهنگ هـا 
می دهنـد. چـان )2002( خاطرنشـان می كنـد كه جرأت منـدی يک مفهوم فرهنگی اسـت به عنـوان مثال 
جرأت منـدی در فرهنـگ غربـی يـک رفتـار پسـنديده اسـت و در فرهنگ هايـی كـه فروتنـی و بردباری 
را مقـدس می داننـد، ممکـن اسـت آنچنـان مـورد پسـند نیفتـد. يکـی از نـکات قابـل توجـه در خصوص 

محيط خانوادگی و تربيتی .جرأت منـدی سـطح قابـل قبـول آن در فرهنگ هـا و جوامـع مختلـف اسـت.

آدمــی بــه رغــم مجهــز بــودن بــه مغــزی پیچیــده و زبــان، در برخــورد بــا برخــی مســائل، كمــاكان 
دچــار عصبانیــت، هــراس و اضطــراب می گــردد؛ كــه علــت آن بــه دوران كودكــی و نحــوه ی برخــورد 
ــا  ــا اســتفاده از كلمــات خــوب و بــد و ب والديــن و مراقبــان اولیــه ی كــودک بــر مي گــردد. والديــن ب
بــه میــان كشــاندن پــای موجوديت هــا، جــدا و فــارغ از ارتبــاط دوســويه بــا كــودک، در كــودک القــای 
ــد.  ــر می دارن ــان ب ــئولیت را از خودش ــن مس ــع والدي ــد. در واق ــراب می كنن ــر و اضط ــاس تقصی احس
بــرای درســت و غلــط بــه مفاهیــم خــارج از ارتبــاط متقابــل متوســل می شــوند. بــرای مثــال، بــه كســی 
ــته ها  ــاًل فرش ــد. مث ــوش كنن ــش گ ــه حرف هاي ــد ب ــه باي ــه هم ــوند ك ــل می ش ــودی متوس ــا موج ي
بچه هــای بــد را دوســت ندارنــد. ايــن قاطــع نبــودن اســت و بــه همیــن صــورت عــدم جرأت منــدی 
بــه بچه هــا آمــوزش داده می شــود. بــه همیــن صــورت اگــر در تربیــت اولیــه ی كــودک تأكیــد بیــش 
از حــد بــر وظايــف و الزامــات اجتماعــی گــذارده شــود، ايــن احســاس در فــرد بــه وجــود می آيــد كــه 

عناصر پنهان .حقــوق ديگــران از حقــوق خودشــان بســیار مهم تــر اســت.

 منظــور از عناصــر پنهــان آن دســته از افــکار، ايده هــا و احساســاتی هســتند كــه بــر توانايــی مــا 
بــرای ابــراز رفتــار جرأت مندانــه تأثیــر می گــذارد. از جملــه ی ايــن عناصــر پنهــان دانــش، اعتقــادات 

و ادراک اجتماعــی اســت.

ــی از  ــا اشــاره دارد و يک ــاق آن ه ــوق خــود و نحــوه ی احق ــی از حق ــه آگاه ــه ب ــن مقول ــش: اي دان
ــرد  ــه ف ــراي اينک ــت. ب ــردی اس ــوق ف ــا حق ــنايی ب ــدم آش ــه ع ــر جرأت مندان ــای غی ــل رفتاره دالي
ــود را  ــي خ ــوق اساس ــت حق ــروري اس ــدا ض ــد ابت ــان ده ــود نش ــه از خ ــار جرأت مندان ــد رفت بتوان
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بشناســد. واقعیــت ايــن اســت كــه تــا زمانــي كــه شــخص نخواهــد و شــرايط را مهیــا نســازد ديگــران 
ــوند.  ــلط ش ــار او مس ــات و رفت ــر احساس ــد ب نمی توانن

ــه نیســتند؛ درک حقیقــی از  ــه انجــام رفتــار جرأت مندان ــادر ب ادراک اجتماعــی: اشــخاصی كــه ق
ــدا  ــرای ج ــد ب ــد. باي ــول می دانن ــران را معق ــول ديگ ــت های نامعق ــد و درخواس ــران ندارن ــار ديگ رفت

ــان داشــت. ــار آن ــران درک درســتی از رفت ــول ديگ ــول و نامعق ســاختن درخواســت های معق

باورهــا: گاهــی عــدم جرأت منــدی مــا ناشــی از باورهــای نادرســت اســت. تصــور می كنیــم اگــر 
خواســته های ديگــران را رد كنیــم، بايــد منتظــر پیامدهــای نافرمانــی خــود باشــیم. پیــش شــرط تغییــر 
در میــزان جرأت منــدی مــا، ايجــاد تغییــر در انتظــارات و باورهــای ماســت كــه بــه بازســازی شــناختی 

معــروف اســت. مهم تريــن موانــع شــناختی رفتــار جرأت مندانــه عبارتنــد از:

ترس از اينکه ديگران ممکن است فرد را بي ادب و پرو قلمداد كنند.   .1

ترس از ناراحت شدن ديگران.   .2

توجیه كردن و بهانه آوردن مبني بر اين كه مسئله زياد مهم نبود.  .3

ترس از دست دادن روابط يا آسیب زدن به رابطه با فرد مقابل.   .4

اعتقاد به اين كه اگر از قبول درخواست ديگران سرباز زنید آدم بد و خودخواهي هستید.   .5

احساس مهم و با ارزش بودن در مواقعي كه درخواستي از شما مي شود.   .6

اعتقاد به اين كه همیشه بايد ديگران را از خود راضي و خوشحال نگه داريم.  .7

علـی رغـم سـودمندی زيـاد رفتـار جرأت مندانـه و تأثیـر مثبـت آن بـر اعتمـاد به نفس و سـالمت 
روانـی افـراد، برخی هـا در انجـام ايـن رفتـار مشـکل دارنـد. دلیـل ايـن موضـوع بـه باورهـا، نگرش ها و 
اعتقـادات افـراد بـر می گـردد كـه بر اسـاس آموزه هـای فرهنگـی، تربیتـی، خانوادگـی و اجتماعی شـکل 
می گیرنـد. بنابرايـن بـرای ايـن انجـام رفتـار جرأت مندانـه بايـد ايـن نـوع باورهای منفـی را شناسـايی و 

تغییـر دهیـم تـا بتوانیـم بـه راحتـی افکار و احساسـات خـود را بـا ديگـران در میـان بگذاريم. 

عوامل كالمی و غير كالمی موثر در رفتار جرأت مندانه 

ــه دارد.  ــار قاطعان ــت رفت ــش بســیار اساســي در موفقی ــه نق ــان پاســخ های قاطعان ــوع بی نحــوه و ن
بــراي افزايــش اثربخشــي رفتــار جرأت مندانــه بايــد هــم محتــواي كالم و نحــوه بیــان متناســب باشــد. 

ــه می شــود: ــار جرأت مندان ــش اثربخشــي رفت ــر موجــب افزاي ــوارد زي ــت م رعاي

تأخيــر كالم: تأخیــر در بیــان قاطعانــه و ترديــد در آن می توانــد در موفقیــت رفتــار موثــر باشــد، 
 كالم قاطعانــه بايــد بــدون تأخیــر و ترديــد باشــد.
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مــدت پاســخ: گاهــي اوقــات افــرادي كــه قاطعیــت كمــي دارنــد بــراي انجــام رفتــار قاطعانــه وقت 
زيــادي صــرف می كننــد از جملــه توضیحــات اضافــه، حاشــیه روي و معــذرت خواهــي. پاســخ قاطعانــه 

بايــد كوتــاه و صريــح باشــد.

ســيالي كالم: افــراد فاقــد مهــارت قاطعیــت معمــوالًَ در كالم خــود منقطــع هســتند و بیــان روان و 
منســجم ندارنــد. بايــد پاســخ قاطعانــه روان و منســجم باشــد.

تــن صــدا: افــراد فاقــد مهــارت قاطعیــت تــن صــداي پايینــي دارنــد. در رفتــار قاطعانــه تــن صــدا 
بايــد كمــي بلندتــر از مکالمــه معمولــي و رســاتر باشــد.

مهارت های غير كالمي رفتار جرأت مندانه

توجـه بـه عناصـر غیر كالمـي ارتبـاط در رفتار قاطعانه بسـیار مهم اسـت. در موقعیت هايـی كه الزم 
اسـت جرأت مندانـه عمـل كنید رعايـت موارد زير اثربخشـي كالم شـما را افزايـش می دهد:

تماس چشمي مستقیم با فرد برقرار كنید ولي به فرد مقابل خیره نشويد.  .1

خیلي آرام و استوار حرف بزنید.   .2

با صداي محکم و نسبتًا بلند و بدون فرياد كشیدن و پريشان شدن صحبت كنید.  .3

ــره،  ــاالت چه ــت، ح ــركات دس ــب )ح ــت های مناس ــاص از ژس ــکات خ ــد روي ن ــراي تاكی ب  .4
ــد.  ــتفاده كنی ــدن( اس ــای ب وضعیت ه

حالــت چهره تــان بايــد بــه صورتــي باشــد كــه بیانگــر جــدي و راســخ بــودن شــما و داشــتن   .5
ــه نفــس باشــد. اعتمــاد ب

بدون بي قراري راحت بايستید يا بنشینید.  .6

فاصله فیزيکي مناسب را رعايت كنید نه زياد دور از فرد بنشینید و نه زياد به فرد نزديک شويد.  .7

با كلمات شمرده و واضح و با سرعتي كه بیانگر اعتماد به نفس باشد، حرف بزنید.  .8

روبروي كسي كه با او حرف می زنید قرار بگیريد.   .9

انواع جرأت مندی  ــوق،  . ــر حق ــراز و اصــرار ب ــدی شــامل عمــل ســاده اب ــوع جرأت من ــن ن ــدی اساســي: اي جرأت من
اعتقــادات، احساســات يــا عقايــد خويــش اســت. مثــاًل وقتــي كســي صحبــت مــا را قطــع می كنــد 

ــم«. ــام كن ــم را تم ــم »ببخشــید، دوســت داشــتم حرف هاي ــم بگويی می توانی ــا احساســات  . ــت ي ــناختن موقعی ــه رســمیت ش ــا ب ــا ب ــت م ــن حال ــه: در اي ــدی همدالن جرأت من
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ــل نشــان می دهیــم كــه متوجــه وضعیــت آن هــا هــم هســتیم. مثــاًل در مــورد مثــال  طــرف مقاب
ــان را مطــرح كنیــد، امــا اي كاش اجــازه می داديــد  ــم مايــل هســتید نظرت ــاال می گويیــم »می دان ب

ــم«  ــام كن ــم را تم حرف هاي ــروع  . ــدی ش ــدار جرأت من ــن مق ــا كمتري ــراد كار را ب ــت اف ــن حال ــي: در اي ــدی افزايش جرأت من
ــود  ــدی خ ــزان جرأت من ــر می ــج ب ــه تدري ــود ب ــاوت ب ــي تف ــل ب ــرف مقاب ــر ط ــد و اگ می كنن
می افزاينــد. بــراي مثــال در مــورد فروشــنده ای كــه می خواهــد بــا اصــرار و ســماجت جنــس خــود 
ــن  ــه م ــرد: »ن ــن شــرح اســتفاده ك ــه اي ــدی افزايشــي ب ــوان از جرأت من ــا بفروشــد می ت ــه م را ب
ــدارم.«،  ــاس را ن ــن اجن ــد اي ــم كــه مــن قصــد خري ــه گفت ــا را نمی خواهــم«، »ن هیچ كــدام از آن ه

ــی«. ــدر اصــرار نکن ــن ق ــه، حــاال ازت می خواهــم اي ــم ن ــار گفت ــن دو ب »ببی ــال و  . ــه اعم ــم ك ــتفاده می كنی ــدی اس ــوع جرأت من ــن ن ــي از اي ــه ای: وقت ــدی مواجه جرأت من
ــد و  ــه او نشــان دهیــم كــه آنچــه می گوي ــد ب ــل باهــم هماهنــگ نیســت و باي ــار طــرف مقاب گفت
آنچــه می كنــد، فــرق دارد. مثــال: »شــما گفتیــد كــه نامــه را ســه شــنبه تايــپ كرديــد امــا امــروز 

پنــج شــنبه اســت و خبــري از تايــپ نیســت. لطفــًا همیــن اآلن آن را تايــپ كنیــد« جرأت منـــدی بـــا اســـتفاده ضميـــر مـــن: در ايـــن نـــوع جرأت منـــدی فـــرد بـــه صراحـــت  .
ـــرا  ـــه چ ـــن ك ـــت اي ـــود و عل ـــات خ ـــا احساس ـــي ي ـــر زندگ ـــر آن ب ـــل، تأثی ـــرف مقاب ـــار ط رفت
ـــع  ـــا را قط ـــت م ـــي صحب ـــي كس ـــاًل وقت ـــد. مث ـــح می ده ـــد، را توضی ـــر ده ـــار را تغیی ـــد آن رفت باي
ـــم  ـــه حرف ـــت ك ـــاري اس ـــن ب ـــن چهارمی ـــه اي ـــد دقیق ـــن چن ـــم: »در اي ـــه او می گويی ـــد ب می كن
را قطـــع می كنـــی. مثـــل اينکـــه توجهـــي بـــه حرف هـــای مـــن نـــداري و می خواهـــی مـــرا 

ـــم« ـــام كن ـــم را تم ـــده حرف ـــازه ب ـــی. اج ـــت كن ناراح

)STOP( مدل چهار مرحله ای جرأت مندی

ــای شــخصیتي و...  . صريح و عیني باشید و به جاي استفاده از واژگان مبهم از كلمات مشخص استفاده كنید. .1.   توصيف رفتار يا عملي كه منجر به تعارض يا ناراحتي شما شده است. ــا و ويژگی ه ــا، نگرش ه ــورد انگیزه ه ــد و در م ــف كنی ــار را توصی ــط رفت  فق
فــرد مقابــل اســتنتاج نکنیــد.  توصیف رفتار بايد در حد امکان مختصر باشد. . از بکار بردن كلمات ناسزا و مطلق مانند هرگز، همیشه، پیوسته پرهیز كنید. . در توصیف رفتار از هتک حرمت فرد مقابل اجتناب كنید. .

مثال: وقتي با من قرار می گذاری و در آخرين لحظه آن را به هم می زنی... 
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ــت.  ــرده اس ــاد ك ــما ايج ــي در ش ــه احساس ــار چ ــه آن رفت ــد ك ــل بگويي ــخص مقاب ــه ش 2.   ب
ــد.  ــان كني ــرد بي ــخص مف ــر اول ش ــتفاده از ضمي ــا اس ــود را ب ــات خ احساس

مثال »من خیلي عصباني می شوم«

ــا  ــع مشــکل ي ــراي رف ــد. ب ــه دهي ــل اراي ــه شــخص مقاب ــوب خــود را ب ــل و مطل راه حــل بدي  .3
ــد.  ــان كني ــود را بي ــت خ ــت درخواس ــر دادن موقعي تغيي

مثال: »من دوست دارم ...« »من دلم می خواهد...«

ــد  ــه وجــود خواه ــق پيشــنهاد شــما ب ــي را كــه در صــورت عمــل كــردن طب ــاي مثبت پيامده  .4
ــد ــزد كني ــد، گوش آم

مثــال »در آن صــورت رابطــه مــا بــا همديگــر بهتــر خواهــد شــد« »مــا بهتــر می توانیــم بــا هــم 
كار بکنیــم« و...

كنترل پديده حمله و حمله متقابل 

ــد و  ــال می نمايی ــه اي را ارس ــام جرأت مندان ــوق، پی ــدل ف ــتفاده از م ــا اس ــما ب ــات ش ــي اوق گاه
درخواســت خــود را بــه طــور صريــح و شــفاف بیــان می كنیــد ولــي فــرد مقابــل عصبانــي شــده و بــه 
ــه  ــه و حمل ــده حمل ــر پدي ــای زي ــا اســتفاده از روش ه ــد ب ــت باي ــن موقعی ــد. در اي ــه می كن شــما حمل

متقابــل را كنتــرل كنیــد و بــه يــک مصالحــه معقــول برســید. 

آماده سازی: بررسي مناسب بودن پیام، زمان و مکان و آماده كردن فرد مقابل براي گفتگو. . 1

بيان جرأت مندانه درخواست خود: توجه به جمله بندي، توجه به زبان بدن . 2

ســکوت: پــس از ارايــه يــک پاســخ كوتــاه كــه بــا زبــان بــدن مناســب همــراه اســت توقــف كنیــد . 3
ــا از آنچــه در ذهــن دارد  و بــه فــرد مقابــل اجــازه دهیــد در مــورد گفته هــای شــما فکــر كنــد ي

صحبــت كنــد.

گــوش دادن دقيــق بــه پاســخ فــرد: انعــکاس پــي در پــي احساســات فــرد مقابــل، تبديــل ســؤاالت . 4
بــه جمــالت خبــري، اجتنــاب از مباحثــه، غلبــه بــر گوشــه گیــري.

ــام، . 5 ــال پی ــس از ارس ــا: پ ــرات و پيامده ــورد اث ــث در م ــود / بح ــت خ ــدد درخواس ــان مج بي
ســکوت و فرصــت دادن بــه فــرد مقابــل و گــوش دادن بــه صحبت هــای او مجــدداً كل خواســته 

ــد ... ــت كنی ــاي آن صحب ــرات و پیامده ــورد اث ــوده و در م ــان نم خــود را بی

مذاكــره در صــورت نيــاز / پايــان دادن بــه شــکل مثبــت: بــراي يافتــن يــک راه حــل مناســب . 6
بــه مذاكــره بپردازيــد.
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مهارت نه گفتن )رد درخواست غير منطقي ديگران(

يکــي از مهم تريــن مهارت هــای جرأت منــدی توانايــي در رد درخواســت های غیــر منطقــي 
ديگــران اســت. گاهــي اوقــات ديگــران از مــا خواســته هايی دارنــد كــه بــه ســالمت جســمي و روانــي 
مــا آســیب می زنــد و يــا راضــي بــه انجــام آن خواســته نیســتیم در ايــن موقعیت هــا بايــد از مهــارت 

»نــه گفتــن« اســتفاده كنیــد. مهــارت نــه گفتــن شــامل چهــار مرحلــه اســت:

گام ا: تصميــم خــود را بگيريــد. پاســخ تان را بــه درخواســت مــورد نظــر بیــان كنیــد مثــاًل »نــه 
نمی خواهــم ســیگار بکشــم«

ــته و  ــا خواس ــود ي ــم خ ــت تصمی ــل عل ــرف مقاب ــه ط ــد. ب ــان كني ــود را بي ــل خ گام 2: دلي
ــر  ــن مض ــالمتی م ــرای س ــیگار ب ــودم آن را الزم دارم« »س ــاًل »خ ــد مث ــاس تان را بگويی احس

ــت« اس

گام 3: بــه طــرف مقابــل نشــان دهيــد كــه نظــر، خواســته يــا احســاس او را درک می كنيــد. 
مثــاًل »البتــه می دانــم كــه دوســت داری بــا تــو همراهــی كنــم« 

توصيه هايي براي »نه« گفتن  مطمئـــن شـــويد كـــه چـــه مي خواهیـــد، آيـــا مي خواهیـــد بگويیـــد »بلـــه« يـــا »نـــه«. اگـــر  .
ـــخ  ـــراي دادن پاس ـــي را ب ـــد و زمان ـــر كنی ـــوردش فک ـــد در م ـــه باي ـــد ك ـــتید، بگويی ـــن نیس مطمئ

ـــد. ـــخص كنی ـــود مش خ اگر مطمئن نیســتید كه چه چیزي از شــما خواسته شده، توضیح بیشتري بخواهید. . ــل  . ــي و آوردن دالي ــات طوالن ــي داده و از دادن توضیح ــخ كوتاه ــد پاس ــه مي توانی ــی ك ــا جاي ت

ــد. ــاد خــودداري كنی زي ــا محکــوم كــردن ديگــري  . ــه جــای ســرزنش ي ــا ضمیــر »مــن« اســتفاده كنیــد و ب از عباراتــي ب
ــه مطــرح كــردن موضــوع بپردازيــد.  ب به جاي عباراتي مانند »فکر نمي كنم بتوانم...« از كلمه »نه« اســتفاده كنید. . ســعي كنید حركات غیر كالمی تان با پیامي كه مي دهید هم خوانی داشــته باشد. . اگــر علیرغــم ايــن كــه چنــد بــار »نــه« گفتیــد فــرد مقابــل بــه اصــرار خــود ادامــه داد، ســکوت  .

ــه گفتگــوي  ــد ب ــي مي توانی ــي حت ــوارد بحران ــد. در م ــر دهی ــت را تغیی ــا موضــوع صحب كــرده ي
خــود پايــان دهیــد. افــراد منفعــل گاهــي حتــي وقتــي بــا چیــزي مخالــف هســتند، بــراي آرام نگــه داشــتن شــرايط،  .

ــت  ــه دق ــا ب ــکان داده ي ــان را ت ــد زده، سرش ــال لبخن ــراي مث ــد، ب ــت مي كنن ــه موافق ــر ب تظاه
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ــود را  ــت خ ــتقیم مخالف ــا غیرمس ــتقیم ي ــور مس ــه ط ــت ب ــه الزم  اس ــد. در حالي ك ــوش مي كنن گ
نشــان دهنــد. لزومــي نــدارد كــه احســاس گنــاه كنیــد. شــما رســالت نداريــد بــه هــر قیمتــي كــه شــده تمــام  .

مشــکالت ديگــران را حــل كــرده يــا همــه را خوشــحال كنیــد. اگر حتمًا می خواهید به فرد مقابل كمک كنید، مي توانید پیشـنهاد خود را به او بگويید. .

تکنيک های مقاومت در برابر فشار ديگران

گاهــي اوقــات شــما بــه درخواســت فــردي پاســخ منفــي می دهیــد ولــي فــرد همچنــان بــر خواســته 
ــف  ــای مختل ــا اســتفاده از تاكتیک ه ــف و ب ــه شــکل ها و شــیوه های مختل ــد و ب خــود پافشــاري می كن
ــن  ــه از اي ــد نمون ــد. چن ــت كنی ــا موافق ــته آن ه ــا خواس ــا ب ــد ت ــرار می دهن ــار ق ــت فش ــما را تح ش

ــد از: ــذاري عبارتن ــر گ ــای تأثی تاكتیک ه

 »القاي احساس گناه«، »تو راضي می شوی من دچار مشکل شوم«. 1

 »اگر من مشکل پیدا كردم، مقصر تويي« . 2

 تهديد »اگر اين كار را نکني دوستي مان تمام می شود«. 3

ــت . 4 ــرس مامان ــد« »نت ــیر می ده ــوي ش ــت ب ــه ای« »دهن ــه نن ــر »بچ ــن و تحقی ــت انداخت  »دس
نمی بینــد«

در اين موقعیت ها می توانید به شیوه های زير عمل كنید:

بیان دوباره پاسخ جرأت مندانه به طور روشن و محکم و با استفاده از زبان بدن مناسب .. 1

تکرار تقاضاي خود به شیوه آرام، ارايه يک دلیل روشن و پافشاري بر آن .. 2

نشنیده گرفتن، پرداختن به موضوع ديگر، ترک موقعیت .. 3

تعريف كردن، نه متشکرم، بهتر است اصرار نکنید.. 4

فشار وارونه بیان خطرات مصرف مواد به شخص .. 5

شوخي كردن، تو بايد بچه باشي، اين بامزه ترين چیزي است كه تا به حال شنیده ام.. 6

ــر از . 7 ــا هوش ت ــو را ب ــد »مــن ت ــل كــه موضــوع را بهتــر می دان ايجــاد ايــن احســاس در فــرد مقاب
ــو كــه اهــل ... نبــودي« ــم كــه ...« »ت ايــن می دان
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در چه موقعيت های رفتار جرأت مندانه مناسب نيست

ــدی  ــدم جرأت من ــت ع ــه موقعی ــخ نیســت. در س ــن پاس ــه بهتري ــدی همیشــه و در هم جرأت من
ــت:  ــدی اس ــر از جرأت من  وقتـــي می بينيـــم طـــرف مقابـــل در مخمصـــه افتـــاده اســـت: مثـــاًل وقتـــي در رســـتوران  .بهت

شـــلوغي هســـتید و می دانیـــد كـــه پیشـــخدمت ايـــن رســـتوران تـــازه كار اســـت می توانیـــد 
ـــد،  ـــار كنی ـــه رفت ـــد جرأت مندان ـــت نباي ـــن حال ـــد. در اي ـــده بگیري ـــای او را نادي ـــي ضعف ه بعض
زيـــرا او قصـــد پايمـــال كـــردن حـــق شـــما را نـــدارد و رفتـــار جرأت مندانـــه شـــما می توانـــد 

اســـترس های او را بـــي جهـــت افزايـــش دهـــد. ـــخص  . ـــه ش ـــا حمل ـــه ي ـــب گري ـــما موج ـــدی ش ـــي جرأت من ـــاس: وقت ـــخص حس ـــا ش ـــل ب  تعام
بـــه شـــما می شـــود، بهتـــر اســـت جرأت مندانـــه رفتـــار نکنیـــد. بـــه خصـــوص اگـــر ايـــن 

ـــد. ـــما باش ـــورد« ش ـــن برخ ـــن و آخري »اولی  موقعيت هايــی كــه جرأت منــدی احتمــال رســيدن بــه هــدف را كاهــش می دهــد: مثــاًل پــس  .
از ارتــکاب بــه تخلفــات رانندگــي بهتــر اســت در برابــر پلیــس ابــراز وجــود نکنیــم. 

نتيجه گيري 

 بیــن جرأت منــدی و پرخاشــگري تفــاوت قايــل شــويد. زيــرا هــدف پرخاشــگري برنــده شــدن بــه . 1
بهــاي زيــر پــا گذاشــتن حقــوق احساســات ديگــران اســت.

ــد . 2 ــه جرأت من ــتید همیش ــور نیس ــما مجب ــت ش ــاب اس ــک انتخ ــودن ي ــا نب ــودن ي ــد ب جرأت من
ــه  ــودن مــا را ب باشــید. الزم نیســت در همــه شــرايط جرأت منــد باشــیم و همیشــه جرأت منــد ب

ــاند. ــل نمی رس ــه كام نتیج

ابــراز احساســات دربــاره موقعیــت بســیار مهــم اســت. جرأت منــد بــودن بــه معنــاي برنــده بــودن . 3
ــود را  ــما مســئولیت احساســات خ ــه ش ــاي آن اســت ك ــه معن ــه ب ــت نیســت بلک ــر موقعی در ه

ــد.  ــان می كنی ــود را بی ــق خ ــد و ح پذيرفته اي

همیشــه كانــال ارتباطــي را بــاز نگــه داريــد. ســعي بــراي درک ايــن كــه چــرا مــردم بــه شــیوه . 4
ــش  ــان واكن ــه آن ــری ب ــیوه مؤثرت ــه ش ــا ب ــد ت ــک می كن ــا كم ــه م ــد ب ــار می كنن ــاص رفت خ

نشــان دهیــم. 
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ــن نتیجــه بیشــتر اســت، رابطــه . 5 ــه بهتري در صــورت اســتفاده از جرأت منــدی احتمــال رســیدن ب
ــرف  ــر ط ــرف ب ــک ط ــي ي ــاه و ناراحت ــاس گن ــدون احس ــارض ب ــد، و تع ــیب می بین ــر آس كمت

می شــود.

ــدم . 6 ــا ع ــرف ي ــورد مص ــد در م ــرد باي ــه ف ــي ك ــای اجتماع ــه در موقعیت ه ــار جرأت مندان رفت
ــم اســت.  ــرد مه ــم بگی ــواد تصمی مصــرف م



فصل هشت
حل تعارضات خانوادگي 8
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اهداف آموزشی

انتظار می رود پس از خواندن اين بخش بتوانيد:

.  با ماهيت تعارض و اختالف آشنا شويد.
.  منابع اختالف و تعارض را بشناسيد.

.  انواع روش های حل اختالف را بشناسيد و پيامدهای آن ها را درک كنيد.
.  به اهميت مهارت حل اختالف در زندگی خانوادگی پی ببريد.

.  اصول مهارت مذاكره را بدانيد.
.  اصول مهارت ميانجی را بدانيد.

.  با كاربرد مهارت حل اختالف در زندگی خانوادگی آشنا شويد. 
 
 

مقدمه

ــداف  ــته ها و اه ــوالً خواس ــد، معم ــت دارن ــر را دوس ــدر يکديگ ــه چق ــر از اينک ــرف نظ ــردم ص م
متفاوتــي دارنــد. حتــي زن و شــوهرهايي كــه بســیار بــا هــم هماهنــگ هســتند، گاهــي اوقــات نیازهــاي 
ــا  ــر ي ــا يــک ديگــر تعامــل و ارتبــاط برقــرار می كننــد، دي ــد. هنگامــی كــه انســان ها ب متضــادي دارن
زود بیــن آنــان اختــالف و تعارض هايــی بــه وجــود می آيــد. بســیاری از مــردم، نگــرش منفــی نســبت 
بــه اختــالف و تعــارض دارنــد و آن را پديــده ای منفــی تصــور می كننــد. آن چــه مهــم اســت ايــن كــه 
تعــارض و اختــالف، ماهیــت روابــط انســانی اســت و در بطــن ايــن نــوع روابــط وجــود دارد. انســان ها 
 اختالف های فرهنگی . اختالف های قومی . اختالف عالقه . اختالف سلیقه . اختالف نظر، عقیده، باور، افکار .بــا يــک ديگــر تعــارض و اختالف هــای زيــادی دارنــد ازجملــه می تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد:
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 اختالف های خانوادگی و ...  . اختالف های نسلی . اختالف از نظر ويژگی های ظاهری . اختالف های مذهبی .

ــیار  ــد و بس ــان می ده ــود را نش ــدت خ ــه ش ــی ب ــن تفاوت هاي ــه، چنی ــی روزان ــط اجتماع در رواب
ــد،  ــاهده می كنی ــه مش ــور ك ــان ط ــد. هم ــته باش ــود داش ــی وج ــن تفاوت هاي ــه چنی ــت ك ــادی اس ع
تفاوت هــا زيــاد، شــايع، عمومــی و عــادی اســت. آن چــه غیرعــادی اســت ناتوانــی انســان ها در حــل 
ــا  ــالف و تعارض ه ــه اخت ــود، نتیج ــث می ش ــه باع ــت. آن چ ــان اس ــای آن ــا و تعارض ه اختالف ه
منفــی باشــد، ناتوانــی در حــل آن هــا و اشــکاالتی اســت كــه در برخــورد بــا اختــالف و تعــارض ايجــاد 

ــارض. ــالف و تع ــت اخت ــه ماهی ــود و ن می ش

اختــالف و تعــارض در زندگــی عــادی اســت. آن چــه غيــر عــادی اســت، ناتوانــی 
در حــل چنيــن اختالفاتی اســت. 

ريشه های اختالف و تعارض

در زندگــی اجتماعــی بنــا بــه داليــل و علت هــای مختلــف ممکــن اســت اختــالف و تعــارض روی 
 تفاوت در ارزش ها و هنجارهای فرهنگی .دهــد. مهم تريــن منابــع اختــالف و تعــارض بــه شــرح زيــر اســت:

ــی  ــرای زندگ ــه ب ــی ك ــی، اولويت هاي ــول زندگ ــا، اص ــا، باوره ــا، هنجاره ــر ارزش ه ــان ها از نظ انس
دارنــد و همچنیــن، نگرش هــای محلــی و مذهبــی متفاوتنــد. ناتوانــی در درک و فهــم طــرف ديگــر يــا 
بــی توجهــی بــه اســتانداردهای اجتماعــی، فرهنگــی، فکــری، معنــوی و اخالقــی ديگــران، زمینــه ســاز 

 فقدان وضوح و روشنی .اختــالف، ســوء تفاهــم و مشــکالت متعــدد خواهــد بــود. 
هنگامــی كــه در ارتباطــات اجتماعــی، وضــوح و روشــنی كاهــش يابــد، زمینــه بــرای ســوء تفاهــم و 

 منابع محدود .ناتوانــی در درک و فهــم ديگــران ايجــاد می شــود. 
هنگامـی كـه منابـع محـدود باشـد، رقابت برای اسـتفاده يا دسـت يابی به اين منابع بیشـتر می شـود. 
در چنیـن حالتـی، همـکاری بیـن افـراد كمتـر خواهد شـد. از جملـه عواملی كـه محدوديت آن هـا، زمینه 
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 نيازهای تأمين نشده  .مناسـبی بـرای اختـالف ايجـاد می كنـد عبارتنـد از: زمـان، پـول و مالکیت هـر آن چه كه محدود باشـد.
ــر  ــم از نظ ــان ها ه ــت. انس ــده انسان هاس ــن نش ــای تأمی ــالف، نیازه ــی اخت ــع اساس ــی از مناب يک
ــد،  ــود دارن ــای خ ــن نیازه ــرای تأمی ــه ب ــی ك ــل روش هاي ــه دلی ــم ب ــی و ه ــف روان ــای مختل نیازه
متفاوتنــد. چنیــن تفاوتــی، خــود زمینــه مناســبی را بــرای ايجــاد اختــالف فراهــم می كنــد. بــر اســاس 

ــرد: ــدی ك ــه بن ــر طبق ــورت زي ــه ص ــوان ب ــان ها را می ت ــی انس ــای روان ــر نیازه ــه گالس نظري

•			نياز به قدرت: نیاز به ارزش گذاشتن، شناخته شدن، ارزشمندی و مقام

•			نياز به تعلق: محبت، دوست داشتن و پیوند به ديگران

•			نياز به آزادی: انتخاب كردن، گزينش

•			نياز به تفريح، سرگرمی و بازی

نکات كليدی در مورد اختالف و تعارض

در رابطه با اختالف و تعارض، بايد به نکات كلیدی زير توجه داشته باشید: اختالف نه بد است و نه خوب  .
اختــالف يکــی از ويژگی هــای زندگــی اجتماعــی اســت. ماهیــت اختــالف نــه مثبــت اســت و نــه 
منفــي، بلکــه همــان طــور كــه گفتــه شــد، برخــورد افــراد نســبت بــه اختــالف اســت كــه تعییــن كننــده 

اختالف گريزناپذير است .مثبــت يــا منفــی بــودن آن اســت.
اختــالف و تعــارض، چیــزی نیســت كــه بتــوان آن را بــه صفــر رســاند و از بیــن بــرد. بلکــه وجــود 
ــود،  ــه انســان ها، خ ــن نیســت ك ــور اي ــه منظ ــد. البت ــود را نشــان می ده ــانی خ ــط انس دارد و در رواب

نتيجه تعارض برد/ باخت نيست .عمــداً آن را بــه وجــود آورنــد بلکــه وجــود دارد و باالخــره خــود را در روابــط نشــان می دهــد.
ــالف  ــر اخت ــد. اگ ــده ای ببازن ــد و ع ــده ای ببرن ــه ع ــت ك ــابقه نیس ــارض، مس ــالف و تع  اخت
ــه  ــوری ك ــه ط ــد. ب ــرد باش ــوان برد/ب ــه آن می ت ــود، نتیج ــت ش ــا مديري ــده ي ــل ش ــتی ح ــه درس ب
طرف هــای مختلــف همــه از توافــق و نتیجــه بــه عمــل آمــده رضايــت داشــته باشــند. اختالفــی كــه 
بــا رضايــت عــده ای و نارضايتــی عــده ديگــری حــل و فصــل شــود، خــود مشــکالت و عواقــب بدتــری 
بــه دنبــال خواهــد داشــت. چنــان چــه، اختــالف بــه خوبــی مديريــت و حــل شــود، همــه طرف هــا از 

ــود. ــه عمــل آمــده راضــی خواهنــد ب نتیجــه ب



147

در اختالف، هر طرف بر محق بودن خود تاكيد دارد .
ــان  ــا آن ــان اســت و ي ــا آن ــد كــه حــق ب ــاد دارن ــا اعتق ــا، طرف ه ــا و تعارض ه ــر اختالف ه در اكث
قربانــی رفتارهــای نامناســب ديگــری شــده انــد. بــه همیــن دلیــل، پیــدا كــردن مقصــر كاری عبــث و 
بــی فايــده اســت. مهــم آن اســت كــه اختــالف بــه صورتــی مديريــت شــود كــه هــر كــدام از طرف هــا 

اختالف در زندگی خانوادگی  .بــه رضايــت و توافــق مناســبی دســت يابنــد.
در زندگــی خانوادگــی كــه تعامــالت و ارتباطــات افــراد بســیار تنگاتنــگ اســت، طبیعــی اســت كــه 
ــش مهمــی  ــات، نق ــا اختالف ــا ب ــوع برخــورد خانواده ه ــده شــود. ن ــادی دي ــای زي ــالف و تعارض ه اخت
ــار  ــی دچ ــای مختلف ــا در زمینه ه ــان دارد. خانواده ه ــدان آن ــه خصــوص فرزن ــواده و ب در ســالمت خان

ــه: ــوند از جمل ــارض می ش ــالف و تع اخت

•			اختالف بین والدين با يک ديگر

•			اختالف والدين با فرزندان

•			اختالف والدين با خانواده های يک ديگر 

ــالف  ــر و اخت ــک ديگ ــا ي ــران ب ــالف همس ــی، اخت ــای خانوادگ ــايع ترين اختالف ه ــی از ش يک
ــا فرزنــدان اســت كــه بــه شــدت روابــط و ســالمت خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.  آنــان ب
ــازد و در  ــن می س ــنج و ناام ــواده را متش ــای خان ــی، فض ــن تعارض هاي ــح چنی ــل صحی ــی در ح ناتوان
چنیــن شــرايطی، ســالمت روان فرزنــدان بــه شــدت آســیب می بینــد. نکتــه مهــم آن اســت كــه هــم 
ــه  ــه شــدت زمین ــدان، ب ــی فرزن ــم مشــکالت بهداشــت روان ــی و ه ــن خانوادگ فضــای متشــنج و ناام
ــزه كاری و  ــاد، ب ــه خصــوص اعتی ــد ب ــاده می كن ــی آم ــی و اجتماع ــیب های روان ــرای آس ــبی را ب مناس
ــده و  ــه جــای آن كــه پرورن ــواده ب ــط اعضــای خان ــن فضاهــای خانوادگــی، رواب ــاری. در چنی بی بند وب
آرامــش دهنــده باشــد بــه شــدت منفــی می شــود و رابطــه بیــن والديــن و فرزنــدان بــه شــدت مختــل 
ــیب های  ــاز آس ــه س ــل زمین ــن عوام ــی از مهم تري ــن، يک ــدان از والدي ــن فرزن ــه گرفت ــود. فاصل می ش
روانــی اجتماعــی و بــه خصــوص اعتیــاد اســت. همــان طــور كــه در فصل هــای قبــل اشــاره شــد، يکــی 
از عوامــل محافــظ در مقابــل اعتیــاد و ســاير آســیب های روانــی اجتماعــی، ارتبــاط خــوب بــا والديــن 

و اعضــای خانــواده اســت. 

بــه همیــن دلیــل، ضــروری اســت والديــن بــا مهــارت حــل اختــالف و تعــارض آشــنا باشــند تــا 
هنــگام بــروز اختالف هــا و تعــارض بتواننــد بــه خوبــی آن را حــل كننــد. آن چــه مســلم اســت ايــن 
كــه اگــر اختــالف و تعــارض بــه درســتی حــل شــود و برخــورد مناســبی بــا آن هــا انجــام شــود نــه 
تنهــا عواقــب و پیامدهــای منفــی بــه همــراه نخواهــد داشــت بلکــه بــه فرصتــی بــرای رشــد و چالشــی 
ســازنده نیــز تبديــل خواهــد شــد. آن چــه كمــک می كنــد تــا نتیجــه اختــالف و تعــارض بــه رشــد و 

ســازندگی ختــم شــود، مهــارت حــل اختــالف و تعــارض اســت. 
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مهــارت حــل اختــالف، بــه تقويــت پيوندهــای عاطفــی خانــواده، كاهــش تنش هــا 
و بحران هــای خانوادگــی و توانايــی ايجــاد پاســخ های متفــاوت در موقعيت هــای 
مختلــف كمــک می كنــد و بــه شــدت بــر ميــزان تــاب آوری افــراد در 

موقعيت هــای مختلــف می افزايــد. 

واكنش های افراد به تعارض 

واكنش هــا و برخوردهــای متفاوتــی در مقابــل اختالف هــا و تعارض هــا وجــود دارد و مســلم اســت 
ــاوت اســت. بعضــی از واكنش هــا نتیجــه مثبــت  كــه نتیجــه هــر يــک از برخوردهــا و واكنش هــا متف
ــع، پیامدهــای اختــالف و تعــارض  ــه همــراه خواهنــد داشــت. در واق و بعضــی ديگــر، نتیجــه منفــی ب
بســتگی كامــل بــه واكنش هــا دارد نــه ماهیــت تعــارض و اختــالف. واكنــش بــه تعــارض را می تــوان 
ــواع واكنش هــا و جــدول 2-8 پیامدهــای هــر كــدام از  ــه ســه دســته تقســیم كــرد. جــدول 8-1 ان ب

ــد. ــان می ده ــا را نش ــن واكنش ه واكنش های سخت1  .اي
در ايــن نــوع واكنــش نســبت بــه حــل اختــالف، يکــی از طرف هــا يــا كلیــه آن هــا از زور، اجبــار، 
تهديــد، پرخاشــگری و خشــم بــرای حــل تعــارض اســتفاده می كننــد. هــدف، پیــروزی اســت بــه هــر 
ــوع  ــن ن ــه از اي ــی ك ــود. طرف ــد ب ــرد/ باخــت خواه ــش، ب ــوع واكن ــن ن ــه باشــد. نتیجــه اي ــی ك قیمت
برخــورد اســتفاده می كنــد خواهــد بــرد و طــرف مقابــل خواهــد باخــت. نتیجــه آن اســت كــه يکــی از 
طرفیــن حتمــًا ناراضــی خواهــد بــود و ايــن نارضايتــی، مجــدداً سرمنشــأ مشــکالت و اختالفــات بعــدی 

ــتفاده می شــود: ــر اس ــای زي ــا از تکنیک ه ــوع روش ه ــن ن ــود. در اي ــد ب خواه

اجبار 	•

رقابت 	•

فشار آوردن 	•

تسلیم كردن 	•

تهديد  •

1 hard
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واكنش های نرم1  .
ــالف  ــورد اخت ــرِف م ــا ط ــه ب ــد ك ــعی می كن ــا س ــی از طرف ه ــا، يک ــوع از واكنش ه ــن ن در اي
ســازش كنــد و معمــوالً از روش هــای اجتنابــی اســتفاده می كنــد و در نتیجــه احســاس رضايــت نخواهــد 
كــرد بلکــه طــرف مقابــل خواهــد بــرد و ايــن طــرف خواهــد باخــت. نتیجــه ايــن برخــورد باخــت/ بــرد 
خواهــد بــود كــه مجــدداً باعــث نارضايتــی و اختــالف بعــدی خواهــد بــود. در ايــن نــوع واكنــش از 

ــود:  ــتفاده می ش ــر اس ــای زي ــا و تکنیک ه روش ه

كناره گیری 	•
اجتناب 	•

سازش و هم زيستی 	•
بی توجهی 	•

انکار 	•
تسلیم شدن  •

واكنش های اصولی2  .
ــه شــیوه صحیــح اســتفاده می شــود و هــدف  ــوع واكنش هــا، از فرآينــد حــل تعــارض ب ــن ن در اي
ــر دو  ــای ه ــم بخــورد. در نتیجــه نیازه ــه ه ــه رابطــه ب ــدون آن ك ــالف اســت ب حــل مشــترک اخت
ــده راضــی و  ــه عمــل آم ــق ب ــر دو طــرف از تواف ــت، ه ــد شــد. در نهاي ــده و لحــاظ خواه طــرف دي
خوشــنود خواهنــد بــود. بــه عبــارت ديگــر، پیامــد ايــن نــوع واكنــش، بــرد/ بــرد خواهــد بــود. در ايــن 

ــود: ــتفاده می ش ــر اس ــای زي ــش از روش ه ــوع واكن ن

گوش دادن  •

فهمیدن  •

احترام گذاشتن 	•

مصالحه 	•

مذاكره 	•

استفاده از میانجی 	•

حل مسئله   •

1	 soft
2 principal 
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جدول 1-8: انواع واكنش به تعارض

واكنش اصولیواكنش سختواكنش نرم

كناره گیری
بی توجهی

تسلیم شدن
انکار

تهديد
فشار آوردن
تهديد كردن
تسلیم كردن

گوش دادن
فهمیدن

احترام گذاشتن
مصالحه
میانجی
مذاكره

جدول 2-8: پيامدهاي روش های مختلف واكنش به تعارض

واكنش اصولیواكنش سختواكنش نرم

بازنده - بازنده
بازنده - برنده

بازنده - بازنده
برنده - بازنده

برنده - برنده

مهارت حل تعارض 

مهـارت حـل تعـارض، فرآينـد تـالش بـرای حـل يـک مشـاجره يا يـک اختالف يـا تعارض اسـت. 
حـل يـا مديريـت اختـالف، فرآينـدی كلـی اسـت كـه طرفین می كوشـند بـه يک نتیجـه گیری برسـند 
كـه مـورد قبـول هـر دو طرف باشـد. چنیـن مديريتی می توانـد هم در زمینـه اختالف های شـخصی و هم 
در زمینه هـای اجتماعـی، سـازمانی و حتـی سیاسـی نیـز بـه كار بـرده شـود. افـرادی كه به حـل اختالف 
می پردازنـد می كوشـند راه هايـی را بیابنـد كـه اختـالف را كاهش بدهنـد. از آن جايی كه همـه اختالف ها 
حـل نمی شـوند بنابرايـن می تـوان به جای حـل اختـالف از اصطالح های ديگـری ماننـد مديريت اختالف 
يـا تغییـر اختـالف نیز صحبـت كرد. اصول حـل اختالف يا تعـارض در زمینه هـای مختلفی قابل اسـتفاده 
اسـت چـه اختالف هـا و تعارض هايـی كـه در زمینـه موضوعـات و مسـايل خانوادگـی رخ می دهـد و چه 

در سـطح همسـايگی، كار و حرفـه رخ می دهد. 



151

ــدی  ــکالت ج ــی و مش ــت دادن كار آي ــی، از دس ــث ناكام ــارض باع ــالف و تع ــه اخت ــی ك زمان
می شــود، اســتفاده از مهــارت حــل اختــالف بســیار موثــر و مفیــد اســت. گاهــی اوقــات، فقــط كافــی 
اســت كــه در طــی ايــن فرآينــد، يکــی از طرفیــن احســاس خــود را بیــان كنــد و ديگــری آن را بــه 
درســتی بفهمــد و درک كنــد. در چنیــن شــرايطی، ناكامــی كــه زمینــه ســاز مشــکل و اختــالف شــده 
ــا  اســت حــل می شــود و فــرد می توانــد از مهــارت حــل مســئله بــه درســتی اســتفاده كنــد و بهتــر ب
شــرايط موجــود مقابلــه كنــد. بــا ايــن حــال، می تــوان اختــالف را بــدون حــل آن مديريــت كــرد كــه 
معمــوالً بــه صــورت اجتنــاب خواهــد بــود و نتیجــه آن نیــز افســردگی و مشــکالت ديگــری اســت كــه 
نــه تنهــا مشــکلی را حــل نخواهنــد كــرد بلکــه مشــکالت جــدی تــر ديگــری نیــز اضافــه خواهنــد كــرد.

اصول اساسی حل تعارض

در حل هر تعارض چهار اصل زير بايد مد نظر گیرد:

1.  جدا كردن فرد از مشکل
در هــر زمینــه ای از حــل اختــالف و تعــارض بايــد مشــکل، تعــارض يــا اختــالف از فــرد يــا افــراد 
جــدا شــود. در چنیــن شــرايطی، بــدون آن كــه حملــه ای بــه فــرد يــا افــراد صــورت بگیــرد، اختــالف 
يــا مشــکل مــورد حملــه قــرار می گیــرد. بــه عبــارت ديگــر، بــه جــای حملــه بــه يــک ديگــر، بايــد بــه 

آن چــه زمینــه اختــالف را فراهــم كــرده اســت، حملــه شــود.

2.  تمركز بر عالئق و انگيزه ها و نه موقعيت
عالئـق، انگیزه هايـی اسـت كـه پشـت موقعیـت افـراد قـرار گرفتـه اسـت و تـا زمانـی كـه عالئق و 
انگیزه هـای افـراد بررسـی نشـوند، اختالف حـل نخواهد شـد. بنابراين، به جـای اين كه بـه موقعیت افراد 
و جايـگاه آنـان نـگاه شـود، بهتـر اسـت بـه انگیزه هـای آنـان بـرای پايـان دادن بـه اختالف دقت شـود. 

بـدون در نظـر گرفتـن و توجـه بـه انگیزه هـای افـراد، اختـالف پايـان نمی پذيرد. 

3.  ايجاد فرصت هايی برای دست يابی به توافق رضايت مندانه
بــرای دســت يابــی بــه توافقــی رضايت مندانــه، بايــد فهرســتی از راه حل هــای مختلــف در دســت 
ــن  ــد شــد. بدي ــود، مشــخص خواه ــد ب ــق دو طــرف خواه ــورد تواف ــه م ــواردی ك داشــت. ســپس، م

ــد.  ــارش فکــری اســتفاده كنن منظــور، ضــروری اســت طرف هــای اختــالف از روش ب

4.  استفاده از مالک های عينی
مهــم اســت كــه در طــی مهــارت حــل اختــالف، طرف هــا از مالک هــای عینــی اســتفاده كننــد. بــه 
ويــژه، اســتفاده از مالک هــای مشــخص و روشــنی ماننــد منصفانــه بــودن، بــی طــرف بــودن و ماننــد 

آن، بــه شــدت تأثیــر مثبــت بــر فرآينــد حــل اختــالف خواهــد داشــت. 
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توانايی های اساسی مورد نياز برای حل تعارض

ــه درســتی حــل كــرد، برخــورداری  ــا و تعارض هــای معمــول را ب ــوان اختالف ه ــرای آن كــه بت ب
 توانايی تفکر نقاد . توانايی تفکر خالق . توانايی های ارتباطی . توانايی های هیجانی . توانايی های اداری . توانايی جهت گیری صحیح نسبت به اختالف .از 6 مهــارت زيــر حايــز اهمیــت اســت:

توانايی جهت گيری صحيح نسبت به اختالف

منظــور از جهــت گیــری صحیــح نســبت بــه اختــالف، باورهــا و عقايــدی اســت كــه بــرای حــل 
ــالف  ــل اخت ــد ح ــی، فرآين ــا و خصوصیات ــن نگرش ه ــود چنی ــدون وج ــت. ب ــروری اس ــالف ض اخت

ــد: ــی مانن ــه ارزش هاي ــود، از جمل ــد ب ــن خواه غیرممک

•    مسالمت آمیز بودن راه حل ها

•    مهربانی و همدلی

•    انصاف

•    اعتماد

•    عدالت

•    تحمل خود نگری

•    احترام به ديگران

•    احترام به تضاد و اختالف

•    بحث و بررسی پیرامون اختالف ها و تضادها
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توانايی های ادراكی

ــی  ــت بیرون ــک واقعی ــالف ي ــه اخت ــوند ك ــوط می ش ــوع مرب ــن موض ــه اي ــی ب ــای ادراك توانايی ه
نیســت، بلکــه نحــوه نــگاه انســان ها بــه واقعیت هاســت. بــه همیــن دلیــل، ضــروری اســت توانايی هــای 

زيــر در افــراد وجــود داشــته باشــد يــا رشــد كنــد:
•    توانايی همدلی و توانايی نگاه كردن از زاويه ديد ِديگران

•    توانايی ارزيابی خود برای شناسايی ترس های شخصی

•    كنار گذاشتن قضاوت و سرزنش برای تسهیل توانايی ديدن ديدگاه های ديگران

توانايی های هيجانی

حــل درســت اختالف هــا و تعارض هــا، بــه مقــدار زيــادی بــه مديريــت، كنــار گذاشــتن احساســات 
ــه تــرس، خشــم و ســاير احساســات و هیجان هــای ديگــر بســتگي دارد.  و هیجان هــای مختلــف ازجمل

چنیــن توانايــی شــامل مــوارد زيــر می شــود:

•    استفاده مناسب از زبان برای بیان موثر هیجان ها.

•    بیان هیجان ها به صورت غیر تهاجمی و بدون خشونت.

•    تمرين كنترل خود برای واكنش نشان ندان به خشونت و عصبانیت طرف مقابل.

توانايی های ارتباطی

ــن  ــر در اي ــی ديگ ــای ارتباط ــت و توانايی ه ــی اس ــارت ارتباط ــک مه ــارض ي ــالف و تع ــل اخت ح
ــر: ــای زي ــژه توانايی ه ــه وي ــد ب ــده ای دارن ــن كنن ــش تعیی ــارت نق مه

•    گوش دادن فعال برای فهمیدن ديگری
•    توانايی بیان كردن و صحبت كردن صحیح به گونه ای كه برای طرف مقابل قابل فهم و درک باشد

•    بیان هیجان ها به صورتی كه تا حد ممکن كمتر بار هیجانی منفی داشته باشند

توانايی تفکر خالق

ــه درســتی مشــکل را تعريــف و حــل كــرد، اســاس  ــوان ب ــه وســیله آن هــا بت ــی كــه ب توانايی هاي
ــر می شــود: ــوارد زي ــالف اســت و شــامل م ــد حــل تعــارض و اخت فرآين

•    مشکل را از زوايای مختلفی ديدن

•    بارش فکری برای ايجاد راه حل های مختلف و متعدد
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توانايی تفکر نقاد

مهارت تفکر نقاد شامل تجزيه و تحلیل های مختلف می شود از جمله:

•    تحلیل موقعیت

•    فرضیه سازی

•    پیش بینی كردن

•    استراتژی سازی

•    مقايسه و تضاد

•    ارزيابی

مهارت مذاكره1 

مذاكـره، گفت وگـوی بیـن دو يـا چند طـرف در مورد يـک موضوع مشـخص، به منظور دسـت يابی 
بـه يـک توافـق دوطرفـه رضايت مندانه اسـت. به عبـارت ديگر، فرآيند حل مسـئله اسـت كـه دو طرف 
بـه صـورت رودررو صحبـت می كننـد تـا بتوانند اختالف خـود را به درسـتی حل كنند. هركسـی می تواند 
يـک مذاكـره كننـده باشـد. زندگـی، مجموعه ای از تعامالت اسـت كـه به مذاكـره نیـاز دارد. در زندگی، 
مـوارد بـی شـماری رخ می دهـد كـه بايـد از مذاكـره اسـتفاده شـود تـا طرف هـا به يـک توافق مناسـب 

دسـت يابنـد. نمونه هايـی از مذاكـره در زندگـی خانوادگی عبارت اسـت از:

مذاكره با فرزندان در مورد:

•				زمان خواب.

•				پول تو جیبی.

•				جوايز و پاداش درس خواندن.

•				ساعت رفت و آمد.

•				ساعتی كه می تواند بیرون از خانه بماند.

•				مکان هايی كه می تواند به تنهايی برود.

•				مهمانی هايی كه می تواند در آن ها شركت كند و مانند آن.

1	 negotiate
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مراحل مذاكره

آمــاده ســازی: در ايــن مرحلــه زمینــه را بــرای شــروع مذاكــره فراهــم می كنیــد. توجــه بــه زمــان . 1
و مــکان و موقعیــت بســیار مهــم اســت.

و . 2 نگرانی هــا  عاليــق،  خواســته ها،  نیازهــا،  طرفیــن  مرحلــه  ايــن  در  گفتگــو:  و  بحــث 
می گذارنــد. میــان  در  هــم  بــا  را  درخواست های شــان 

ــه . 3 ــیدن ب ــرای رس ــف ب ــای مختل ــن از روش ه ــا طرفی ــن ج ــل: در اي ــنهاد متقاب ــنهاد/ پيش پيش
مصالحــه اســتفاده می كننــد.

عــدم توافــق: ايــن مرحلــه دشــواری اســت. وقتــی طرفیــن بــه توافــق نرســیدند، بايــد بــه مرحلــه . 4
قبلــی برگردنــد و بــا اســتفاده از راهبــرد مصالحــه متفــاوت پیشــنهاد جديــدی مطــرح كننــد، دوبــاره 
ــارش  ــه ب ــه ب ــای خالقان ــن راه حل ه ــرای يافت ــد، ب ــث كنن ــود بح ــای خ ــق و نیازه ــاره عالي درب

فکــری مشــترک بپردازنــد.

ــش . 5 ــه بخ ــند ك ــق می رس ــه تواف ــه ای ب ــرف در نقط ــر دو ط ــت ه ــق: در نهاي ــه تواف ــيدن ب رس
عمــده ای از خواســته های آنــان را تأمیــن می كنــد. بايــد مطمئــن شــويد كــه راه حــل مــورد نظــر 
بــراي هــر دو طــرف روشــن اســت. هــر كــدام از طرفیــن بايــد بــا صــداي بلنــد موافقــت خــود را 

اعــالم كننــد و مشــخص نماينــد كــه منظــور هــر دو طــرف يــک چیــز اســت.

اصول اساسی مذاكره

بــرای آن كــه بتوانیــد بــه درســتی از مهــارت مذاكــره اســتفاده كنیــد، بهتــر اســت گام هــای زيــر 
را برداريــد:

الف-  نظر يا موضع خود را به درستی بيان كنيد )بيان قاطعانه(:

ــا آن جــا كــه  ــدگاه خــود ت ــا اختــالف از نظــر خــود: موقعیــت را از دي توصيــف موقعيــت ي  -1
ــد.  ــان كنی ــد بی می توانی

ــن  ــان كنیــد. دقــت كنیــد كــه در اي ــکار خــود را بی بيــان احساســات خــود: احساســات و اف  -2
مرحلــه بســیار مهــم اســت كــه از ضمیــر »مــن« اســتفاده كنیــد. بــا اســتفاده از ايــن روش بهتــر 
ــه  ــل ب ــه متوس ــن ك ــدون اي ــد ب ــان كنی ــود را بی ــای خ ــرات و ديدگاه ه ــه نظ ــد نقط می توانی

محکــوم كــردن، ســرزنش كــردن، قضــاوت كــردن و مــواردی از ايــن قبیــل شــويد.
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روشــن و مشــخص كــردن1 درخواســت خــود: بــه صــورت روشــن و مشــخص، آن چــه را كــه   -3
ــز  ــان مــورد نظــر خــود را نی ــن، بســیار مهــم اســت كــه زم ــد. همچنی ــان كنی ــد بی می خواهی

مشــخص كنیــد.

ب-  به نقطه نظرات طرف مقابل گوش دهيد: 

ـــه  ـــره ب ـــه مذاك ـــرای آن ك ـــد. ب ـــرف زدن بدهي ـــت ح ـــازه و فرص ـــل اج ـــرف مقاب ـــه ط 1- ب
ـــه  ـــه نقط ـــرف زدن و ارائ ـــرای ح ـــی ب ـــز فرصت ـــل نی ـــرف مقاب ـــه ط ـــرد، ب ـــورت گی ـــتی ص درس

ـــد.  ـــش بدهی نظرات

ـــوب  ـــل خ ـــرف مقاب ـــای ط ـــه صحبت ه ـــد. ب ـــتفاده كني ـــال اس ـــوش دادن فع ـــک گ 2-  از تکني
ـــد او  ـــه دي ـــل و زاوي ـــرف مقاب ـــای ط ـــا ديدگاه ه ـــد ب ـــعی كنی ـــد. س ـــوش دهی ـــت گ ـــا دق و ب

ـــويد. ـــنا ش ـــز آش نی

ج- سعی كنيد راه حل هايی پيدا كنيد تا هم شما و هم طرف مقابل به توافق رضايت مندانه ای دست يابيد. 

1-  از راه حل هــای بازنــده / بازنــده، برنــده/ بازنــده و بازنــده/ برنــده اجتنــاب كنيــد. چنیــن 
ــری خواهنــد شــد.  ــی خــود، باعــث ايجــاد اختالف هــای اساســی ت راه حل هاي

2-  بــه منظــور دســت يابــی بــه راه حل هــای برنده/برنــده از تکنيــک بــارش فکــری اســتفاده كنيــد. 
تکنیــک بــارش فکــری بــه شــما كمــک می كنــد تــا بــا خالقیــت بیشــتر، بتوانیــد راه حل هــای 

بیشــتر و مناســب تــری بــه دســت آوريــد.

نمونه هايی از راه حل های برنده/برنده عبارتند از:

مصالحــه يــا راه حــل ســوم: در ايــن روش، هــر يــک از طرفیــن، نظــر و پیشــنهاد خــود را بــه كنــار 
می گذارنــد و راه حــل ديگــری كــه مــورد توافــق هــر دو طــرف باشــد را اتخــاذ می كننــد.

قرعه كشی: راه حل با استفاده از قرعه كشی تعیین می شود. 

ــی طــرف و منصفــی كــه مــورد تايیــد هــر دو طــرف باشــد  ــا داور ب اســتفاده از حکــم: حکــم ي
ــود.  ــری می ش ــا میانجــی گ ــه داوری ي ــوت ب ــالف دع ــل اخت ــرای ح ب

ــاز  ــه وی امتی ــل، ب ــاز از طــرف مقاب ــک امتی ــل دريافــت ي ــن در مقاب ــده بســتان: يکــی از طرفی ب
ــد.  ــری می ده ديگ

1 specify
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مهارت استفاده از ميانجی 

منظــور از میانجــی، فراينــد حــل مســئله اســت كــه بــا اســتفاده از نفــر ســوم بــی طرفــی كــه مــورد 
ــت  ــم اس ــود. مه ــالف می ش ــل اخت ــعی در ح ــود، س ــده می ش ــی نامی ــد و میانج ــرف باش ــد دو ط تايی
كــه نفــر ســوم، شــخصی آگاه، پختــه و دارای مهارت هــای اجتماعــی قــوی، بــی طــرف، عــادل و مــورد 
تايیــد دو طــرف باشــد. فقــط در صــورت اســتفاده از چنیــن میانجــی اســت كــه اختــالف و تعــارض حــل 
خواهــد شــد. در غیــر ايــن صــورت آن چــه میانجــی مطــرح خواهــد كــرد، مــورد تايیــد طرف هــای 

درگیــر اختــالف قــرار نخواهــد گرفــت. 

مراحل فرآيند ميانجی گری

مرحله آمادگی. 1
در ايــن مرحلــه، از يــک میانجــی صــادق، بــی طــرف و منصــف كــه آمــاده میانجی گــری باشــد، 
دعــوت بــه همــکاری و كمــک می شــود. مهــم اســت كــه ايــن مرحلــه بــا صداقــت انجــام شــود. اســاس 
میانجــی گــری در ايــن مرحلــه قــرار دارد. در غیــر ايــن صــورت، فرآينــد میانجی گــری بــا مشــکالت 

جــدی روبــه رو خواهــد شــد. 

بازسازی اختالف. 2
میانجــی، فضــای امــن و حمايــت كننــده ای بــرای دو طــرف مهیــا كــرده، بــا آن هــا صحبــت كــرده 
و آن دو را تشــويق می كنــد كــه ديگــری را نیــز در نظــر بگیرنــد. نکتــه اساســی و مهــم در ايــن مرحلــه، 
دســت يافتــن بــه عالئــق زيربنايــی طرفیــن اســت. همچنیــن، در خصــوص اهمیــت و كاربــرد دســت 
يافتــن بــه توافــق و پیامدهــای عــدم دســت يابــی بــه توافــق بحــث می كنــد. وی دو طــرف را تشــويق 
می كنــد كــه بــر آينــده متمركــز شــوند و نــه گذشــته. هــر دو طــرف، شــروع بــه بیــان ديدگاه هــا و 

نقطــه نظــرات خــود كــرده و مســئله و اختــالف اساســی را از ديــد خــود مطــرح می كننــد. 

تعريف نقطه نظرهای طرفين در مشاجره و راه های دست يابی به توافق. 3
ــا تمركــز  ــر آن ه ــرون كشــیده و ب ــاوت را بی ــه، وی نقطــه نظــرات مشــترک و متف ــن مرحل در اي
می كنــد. داور يــا میانجــی، نقطــه نظــرات مشــترک و همچنیــن متفــاوت دو طــرف را بیــرون كشــیده 

ــد.  ــز می كن ــا تمرك ــر آن ه و ب

ايجاد فرصت هايی برای توافق قابل قبول. 4
ــا اســتفاده از تفکــر خــالق و بــارش فکــری، طرفیــن را بــه ايجــاد راه حل هــای  در ايــن مرحلــه، ب
مناســب بــرای دســت يابــی بــه يــک توافــق تشــويق می كنــد و خــود نیــز در ايــن زمینــه فعاالنــه ای 
عمــل می كنــد. در ايــن مرحلــه، نقطــه نظــرات مشــترک دو طــرف را پررنــگ كــرده و مــورد تاكیــد 
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قــرار می دهــد. نکتــه مهــم آن اســت كــه در ايــن مرحلــه، بــدون ايــن كــه افــراد متعهــد بــه راه حــل 
ــه توافــق را بررســی می كننــد.  ــی ب ــی دســت ياب خاصــی باشــند، راه هــای احتمال

ايجاد توافق. 5
در نهايــت، بــا همــکاری و هــم فکــری يکديگــر بــه توافــق رضايت مندانــه ای دســت می يابنــد. در 
ايــن مرحلــه، برنامــه عملیاتــی نیــز مشــخص می شــود كــه چــه كاری، چطــور و توســط چــه كســانی و 

تــا چــه زمانــی بايــد انجــام شــود. 

استفاده از مهارت حل اختالف در فضای خانوادگی

ــالف،  ــل اخت ــارت ح ــتفاده از مه ــای اس ــن محیط ه ــی از بهتري ــد، يک ــه ش ــه گفت ــور ك ــان ط هم
ــه  ــی ب ــای خانوادگ ــوق، در محیط ه ــای ف ــه راهبرده ــا آن ك ــی اســت. ب ــای خانوادگ ــا و فضاه محیط ه
خوبــی و بــه راحتــی قابــل اســتفاده و بســیار موثــر و مفیــد اســت، بــا ايــن حــال، اســتفاده از قالب هــای 
خــاص ديگــر نیــز طراحــی شــده اســت كــه ايــن مهــارت را بــه صــورت كاربــردی تــر و عملــی تــر 
ــن  ــا در اي ــی خانواده ه ــتفاده عمل ــرای اس ــا ب ــن قالب ه ــی از اي ــذارد. يک ــا می گ ــار خانواده ه در اختی
جــا ارائــه شــده اســت. ايــن قالــب بــه راحتــی بــرای اســتفاده بــه خصــوص بــرای ارتبــاط والديــن و 

ــر اســت: ــدان تهیــه و طراحــی شــده اســت و شــامل مراحــل زي فرزن

مشخص كنید از فرزند خود چه انتظاری داريد.  .1

با استفاده از شوخ طبعی و بازی، فضای مثبت تری ايجاد كنید.  .2

به فرزندتان فرصت انتخاب بدهید.  .3

به رفتارهای نامناسب فرزندان بی توجهی كنید.  .4

از تکنیک مصالحه استفاده كنید.  .5

استفاده از فرآيند حل مسئله را تشويق كنید.  .6

ارتباطات، محیط و فضای خانوادگی را سازمان و يا تغییر دهید.   .7

مشخص كنيد از فرزند خود چه انتظاری داريد.  .1

بــه صــورت روشــن، مشــخص، شــفاف، بــا زبــان خــوش و بــدون عصبانیــت و خشــم يــا تحقیــر و 
توهیــن، از فرزنــد خــود بخواهیــد كــه كاِر مناســب را انجــام دهــد. ماننــد: »قبــل از آمــدن مهمان هــا، 

اتــاق را تمیــز كــن«.
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با استفاده از شوخ طبعی و بازی، فضای مثبت تری ايجاد كنيد.  .2

ــازی و اســتفاده از تکیــه كالم هــا و برخوردهايــی كــه در فیلم هــای كــودكان  اســتفاده از شــوخی، ب
ــد.  ــری ايجــاد كن ــب ت ــد فضــای شــادتر و جال ــا وجــود دارد می توان ــن كارتون ه ــان و همچنی و نوجوان

ماننــد: »بیــا مثــل آدم آهنی هــا، همــه كاغذهــا را جمــع كنیــم«. 

به فرزندتان فرصت انتخاب بدهيد.  .3

فرزندتـان را بیـن انجـام چنـد موقعیـت آزاد بگذاريد و به او امـکان تصمیم گیـری و همچنین آزادی 
عمـل در انتخـاب كار مـورد نظـر بدهیـد. مثـاًل: »قبـل از آمدن مهمان هـا بهتر اسـت اتـاق را تمیز كنی، 

تـو می توانـی كاغذهـا را جمـع كنـی يا دوسـت داری كـه لیوان هـا و ظرف ها را بـرداری؟«.

به رفتارهای نامناسب فرزندان بی توجهی كنيد.  .4

 در بســیاری از مواقــع، انجــام خواســته ها و دســتورات والديــن بــا رفتارهايــی در فرزنــدان همــراه 
ــه كــردن،  ــن را در آوردن، نال ــر كــردن، ادای والدي ــد ُغرُغ ــدان خوشــايند نیســت مانن اســت كــه چن
ــی  ــا ب ــن رفتاره ــه اي ــوارد، ضــروری اســت ب ــان و... در بســیاری از م ــن و زم شــکايت از دســت زمی
توجهــی شــود. تــا زمانــی كــه فرزندتــان دســتورات شــما را انجــام می دهــد يــا در ايــن زمینــه ســعی و 

تــالش از خــود نشــان می دهــد، بهتــر اســت بــه چنیــن رفتارهــای او بــی توجهــی كنیــد.

از تکنيک مصالحه استفاده كنيد.  .5

در بسـیاری از مواقـع، بهتـر اسـت بـرای حـل اختـالف بـا فرزندان خـود از انـواع راه حل هـای برد/ 
بـرد اسـتفاده كنیـد. در ايـن موارد، اسـتفاده از تکنیک مصالحه بسـیار ارزشـمند اسـت. به عبـارت ديگر، 
در ايـن راه حـل، نـه راه حـل نفـر اول و نـه راه حـل نفر دوم، بلکـه راه حل سـومی كه مـورد تايید هر دو 
طـرف باشـد انتخـاب می شـود. انعطـاف ناپذيـری، اسـتفاده از زور و قـدرت والد بـودن، فشـار آوردن بر 

فرزنـدان و مـواردی از ايـن قبیـل، بـه غیر از مشـکل و درِدسـر هیچ فايـده ای ندارد.

استفاده از فرآيند حل مسئله را تشويق كنيد.  .6

بـرای آن كـه فرزنـدان شـما از كودكـی و نوجوانـی، فرصت هايـی بـرای تمريـن مهارت حل مسـئله 
داشـته باشـند، خـوب اسـت آنـان را از همین سـن تشـويق كنیـد كـه در رابطه بـا موقعیت هـای معمول 
زندگـی خانوادگـی از چنین مهارت های سـالمی اسـتفاده كنند. در چنین شـرايطی، هم مسـايل به درسـتی 
حـل خواهـد شـد و هـم فرزنـدان فرصت هايـی بـرای تمريـن بیشـتر دارنـد. در چنیـن موقعیت هايـی 
می توانیـد از فرزنـدان خـود بپرسـید: »يـک سـاعت ديگـر، مهمان بـه خانه مـان می آيد و خانـه هم خیلی 
بـه هـم ريختـه اسـت. فکـر می كنـی از كجا شـروع كنیم. چـه كار بايـد بکنیم؟«. يـا با توصیـف موقعیت 
موجـود می توانیـد بپرسـید: »چـه كار می توانیـم بکنیـم كه همه راضی باشـیم؟« و سـپس، آنـان را به فکر 

كـردن و راه حـل دادن تشـويق كنید. 
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ارتباطات، محيط و فضای خانوادگی را سازمان و يا تغيير دهيد.   .7

ــا و  ــود، فضـ ــر شـ ــی كمتـ ــای خانوادگـ ــا و درگیری هـ ــا، تعارض هـ ــه اختالف هـ ــرای آن كـ بـ
ـــوند  ـــر می ش ـــدان درگی ـــًا فرزن ـــه دائم ـــان چ ـــاًل چن ـــد. مث ـــم كنی ـــاره تنظی ـــواده را دوب ـــط خان محی
ـــان  ـــای آن ـــر، كالس ه ـــد از ظه ـــاعت های بع ـــه در س ـــد ك ـــم كنی ـــه ای تنظی ـــه گون ـــان را ب ـــه آن برنام
ـــارک  ـــه پ ـــم ب ـــا ه ـــدان را ب ـــرتان فرزن ـــما و همس ـــه ش ـــی ك ـــاًل زمان ـــد. مث ـــف باش ـــای مختل در روزه
می بريـــد و فرزنـــدان بـــا هـــم بدرفتـــاری می كننـــد، برنامـــه ای تنظیـــم می كنیـــد كـــه يکـــی از 
ـــان در  ـــکالت آن ـــا مش ـــه تنه ـــرايطی، ن ـــن ش ـــرود. در چنی ـــارک ب ـــه پ ـــدان ب ـــی از فرزن ـــا يک ـــما ب ش
ـــم  ـــار ه ـــواده در كن ـــاي خان ـــه اعض ـــوان هم ـــه بت ـــرای آن ك ـــه ب ـــود بلک ـــر می ش ـــارک كمت ـــط پ محی

ـــت.  ـــد ياف ـــش خواه ـــان كاه ـــدی آن ـــای بع ـــند، بدرفتاری ه باش

نکته پايانی 

ــواده  ــه خصــوص ســالمت خان ــن كــه ســالمت ارتباطــات اجتماعــی و ب آن چــه مســلم اســت اي
ــای  ــالف، تکنیک ه ــل اخت ــارت ح ــتگی دارد. مه ــزرگان آن بس ــی ب ــاره انديش ــر و چ ــر، تفک ــه تدبی ب
ــش  ــی و افزاي ــای خانوادگ ــش بحران ه ــن چاره انديشــی ها و كاه ــرای چنی ــنی ب ــاده، مختصــر و روش س

ــد. ــرار می ده ــار ق ــی در اختی ــای خانوادگ ــت پیونده و تقوي



منـــابع
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تهــران. دانشــگاه علــوم بهزيســتی و توانبخشــی. ــای  . ــی- اجتماعــی در مدرســه: ارتق ــد ســازی روان ــه ی توانمن ــی، شــهرام. )1389(. برنام محمدخان

ــر.  ــرض خط ــوزان در مع ــش آم ــه دان ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــر آم ــز ب ــا تمرك ــالمت ب س
ــواد مخــدر. ــا م ــارزه ب ــران و ســتاد مب ــل متحــد در اي ــواد ســازمان مل ــا جــرم و م ــه ب ــر مقابل دفت ــه  . ــوزی. مقال ــش آم ــاد در محیط هــای دان ــه از اعتی ــی، شــهرام. )1389(. پیشــگیری اولی محمدخان
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ــتان  ــاد اس ــه از اعتی ــگیری اولی ــی پیش ــره علم ــتین كنگ ــره ی نخس ــتین كنگ ــده در نخس ــه ش اراي
ــوم بهزيســتی و توانبخشــی ــران. دانشــگاه عل ته محمدخانــی، شــهرام. )1389(. راهبردهــای پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد در دانــش آمــوزان در  .

معــرض خطــر شناســايی، ارزيابــی و مداخلــه. دفتــر مقابلــه بــا جــرم و مــواد ســازمان ملــل متحــد 
در ايــران و ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر. محمدخانــی، شــهرام، جزايــری، علیرضــا؛ محمدخانــی، پروانــه؛ رفیعــی، حســن و قاضــی طباطبايــی،  .

ــواد در  ــرف م ــی مص ــل میانج ــر عوام ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــر آم ــود. )1387(. اث محم
ــی، 7، 125-150. ــاه اجتماع ــه رف ــر. فصلنام ــرض خط ــان در مع نوجوان محمدخانــی، شــهرام، جزايــري، علیرضــا؛ محمدخانــي، پروانــه؛ رفیعــي، حســن و قاضــي طباطبايــي،  .

ــواد در  ــرف م ــي مص ــل میانج ــر عوام ــي ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــر آم ــود. )1387(. اث محم
ــي. شــماره 29. ــاه اجتماع ــه رف ــان در معــرض خطــر. فصلنام نوجوان محمدخانــی، شــهرام؛ جزايــری، علیرضــا؛ محمدخانــی، پروانــه؛ رفیعــی، حســن و قاضــی طباطبايــی،  .

محمــود. )1386(. اثــر مســتقیم و غیــر مســتقیم نگــرش نســبت بــه مصــرف مــواد، كانــون كنتــرل 
و توانمندی هــای فــردی و اجتماعــی بــر مصــرف مــواد. دو فصلنامــه روانشناســی معاصــر انجمــن 

روانشناســی ايــران، 3، 3-10. ــوزش مهارت هــای  . ــق آم ــواد از طري ــي، شــهرام. )1381(. پیشــگیري از ســو مصــرف م محمدخان
ــام مشــاور، شــماره 7. ــه پی ــي. فصلنام ــا و يافته هــای تجرب ــه، روش ه زندگــي : نظري ــی،  . ــهرام محمدخان ــه ش ــويی. ترجم ــی زناش ــای زندگ ــکاران. )2006(. مهارت ه ــی و هم ــک ك م

ــش. ــارات ورای دان ــران انتش ــدی )1390(. ته ــدرت عاب ق موتابي، فرشته و فتي، الدن. )1385(. مهارت برقراري ارتباط مؤثر. تهران: نشر دانژه. . نوری، ربابه )1382(. سالمت نوجوانی. تهران: انتشارات نشرآبی.  . نــوری، ربابــه. )HIV/AID .)1388 و خانــواده: اطــالع رســانی بــه خانواده هــای نوجوانــان بــه منظــور  .
. پیشــگیری از رفتارهــای پرخطــر. وزارت بهداشــت: اداره مديريــت اچ آی وی/ ايدز. Allison, B, N. (2000).	 Parent	 –	 adolescent	 conflict	 in	 early	 adolescence:	
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